


 
 

AMENAJAMENT PASTORAL

PENTRU PAJI

 

1. Situaţia teritorial-administrativ

    1.1. Amplasarea teritorială a localit

 Euroregiunea Sud-Muntenia, jude

Tinosu, Predeşti, Pisculeşti. 

 Comuna Tinosu este situat

Municipiul Ploiești de care se leag

� la N – comuna Brazi 

� la E – comuna Puchenii Mari

� la S – comuna Poenarii Burchii

� la V – comuna Şirna. 

AMPLASARE 
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administrativă. 

 a localităţii. 

Muntenia, județul Prahova, comuna Tinosu, cu satele:

este situată în partea de sud – vest a județului, la circa 15 km fa

e se leagă prin DJ 101G, cu următorii vecini: 

comuna Puchenii Mari 

comuna Poenarii Burchii 
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COMUNA TINOSU 

 

ului, la circa 15 km față de 
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1.2. Denumirea deţinătorului legal 

 

Unitatea Administrativ – Teritorială Tinosu, prin Consiliul Local al comunei Tinosu  

cu sediul în satul Tinosu, numarul 338, județul Prahova. 

 

1.3. Documente care atestă dreptul de proprietate sau deţinere legală. Istoricul proprietăţii 

 

Prin HCJ nr. 1678/05.03.1998 a fost validată Anexa 16 de reconstituire a pășunilor și 

islazurilor. În urma inventarierii tuturor parcelelor de pășuni și islazuri aferente comunei s-a 

ajuns la suprafata de 126.0000 ha .   

                                                                                                                      Tabelul 1.1 

Nr. Teritoriu administrativ Trupul de pajişte Bazin hidrografic Observaţii 

1 Comuna Tinosu Sat Tinosu Prahova - 

2 Comuna Tinosu Sat Predeşti  Prahova - 

3 Comuna Tinosu Sat Pisculeşti Prahova - 

     

Tabelul 1.2 

Nr. 
crt. 

Suprafaţă totală pajişti 
UAT (ha) 

Trupul de 
pajişte 

Suprafața 
(ha) 

Declarată APIA 
(ha) 

Nedeclarată la APIA 
(ha) 

1          125.7022 T14.15.16 25.2190 - 25.2190 
2 Total Tinosu  25.2190 - 25.2190 
3           125.7022         T18.20.21.38

39.41 
50.8350 - 50.8305 

4 Total Predeşti  50.8305 - 50.8305 
5 125.7022 T8.10.11.12.

13 
49.6527 - 49.6527 

6 Total Pisculeşti  49.6527 - 49.6527 
 TOTAL GENERAL  125,7022  125,7022 

 

1.4. Gospodărirea anterioară a pajiştilor din amenajament  

 

Pășunile permanente de pe raza comunei Tinosu, administrate de Consiliul Local, au  

fost exploatate  până în prezent de crescatorii de animale ai comunei, fără să fie întocmite 

amenajamente pastorale. 
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           Menţionăm faptul că încă din anii ’90 până în anul 2013, se cunoaște faptul că primăria 

comunei Tinosu, prin intermediul Consiliului Local a făcut lucrări de fertilizare chimică cu azot 

în cantitate de 150kg/ha. De asemenea s-au făcut urmatoarele lucrări fără de care pășunile se 

degradau sau se distrugeau: 

� curățirea vegetației nedorite, lucrare făcută cu deținătorii de animale cât și cu sprijinul 

beneficiarilor Legii 416/2004, legea venitului minim garantat. 

� lucrări de fertilizare cu azot  

� lucrări de cosire în lunile iulie – august (perioada de îmbătrânire sau uscare a vegetației), 

prin care se urmărea regenerarea masei vegetale 

Modul de folosire al pajiștii a fost cel în regim de pășune.  

Starea generală actuală a pajiștilor: 

� majoritatea pajiștilor se găsesc în stare satisfăcatoare, dar acestea necesită lucrări de 

ameliorare a compoziţiei covorului vegetal.  

    Producţia medie de iarbă a pajiştilor, determinată pe baza datelor din ultimii 5 ani, se va 

prezenta în tabelul (1.3.) 

Tabelul 1.3 

Nr. 
crt. 

 Specificare   Anul 1 
2010 

Anul 2 
2011 

Anul 3 
2012 

Anul 4  
2013 

Anul 5   
2014 

Media 

A. Trupul  de 
pajişte  

PREDEȘTI T 18    P 111, 111/1, 113    T 21 P 131/1     

1. Suprafaţa (ha) 11,6109 11,6109 11,6109 11,6109 11,6109 11,6109 

2. Producţia 
medie 
(to/ha/an) 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3. Producţia 
totală  (to)   

34,8327 34,8327 34,8327 34,8327 34,8327 34,8327 

B. Trupul  de 
pajişte 

PREDEȘTI T 20 P  126      

1. Suprafaţa (ha) 0,63   0,63   0,63   0,63   0,63   0,63   

2. Producţia 
medie (t/ha/an) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3. Producţia 
totală (to)   

1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 

C. Trupul  de 
pajişte 

PREDEȘTI  T  38  P 259 ;  T 39   P  261 ;  T 41  P  267          

1. Suprafaţa (ha)  38,5896  38,5896  38,5896  38,5896  38,5896  38,5896 



               COMUNA TINOSU 

  4                                            
 

2. Producţia 
medie 
(to/ha/an) 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

3. Producţia 
totală (to)   

173,6532 173,6532 173,6532 173,6532 173,6532 173,6532 

D.  Trupul  de 
pajişte 

TINOSU   T 14   P 85,  84       

1. Suprafaţa (ha) 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 

2. Producţia 
medie 
(to/ha/an) 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

3. Producţia 
totală (to)   

31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 

E.  Trupul  de 
pajişte 

TINOSU T 15  P 95/1,  96         
 

  

1. Suprafaţa (ha) 10,0376 10,0376 10,0376 10,0376 10,0376 10,0376 

2. Producţia 
medie 
(to/ha/an) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3. Producţia 
totală  (to)   

40,1504 40,1504 40,1504 40,1504 40,1504 40,1504 

F. Trupul  de 
pajişte  

TINOSU  T 16  P  105         

1. Suprafaţa (ha) 6,2414   6,2414   6,2414   6,2414   6,2414   6,2414   

2. Producţia 
medie 
(to/ha/an) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3. Producţia 
totală (to)   

24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 

G. Trupul  de 
pajişte 

PISCULEȘTI    T 8  P  21,  22     

1. Suprafaţa (ha) 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 12,77 

2. Producţia 
medie 
(to/ha/an) 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

3. Producţia 
totală (to)   

57,465 24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 

H. Trupul  de 
pajişte 

PISCULEȘTI    T  13  P  66, 67, 69       
 

  

1. Suprafaţa (ha) 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 

2. Producţia 
medie 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
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(to/ha/an) 
3. Producţia 

totală (to)   
41,79 24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 

I. Trupul  de 
pajişte  

PISCULEȘTI   T 10   P 37/1, 38, 40, 40/1 ;   T  13   P  
38/1     

  

1. Suprafaţa (ha) 11,4843 11,4843 11,4843 11,4843 11,4843 11,4843 

2. Producţia 
medie 
(to/ha/an) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3. Producţia 
totală (to)   

45,9372 24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 24,9656 

J Trupul  de 
pajişte  

PISCULEȘTI     T  11   P 49,  53      

 Suprafaţa (ha) 3,3784 3,3784 3,3784 3,3784 3,3784 3,3784 
 Producţia 

medie 
(to/ha/an) 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Producţia 
totală (to)   

10,1352 10,1352 10,1352 10,1352 10,1352 10,1352 

K Trupul  de 
pajişte  

PISCULEȘTI    T  12  P  55,  56,  61,  62,  62/1     

 Suprafaţa (ha) 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08 
 Producţia 

medie 
(to/ha/an) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 Producţia 
totală (to)   

20,16 10,1352 10,1352 10,1352 10,1352 10,1352 

 

2. Organizarea teritoriului 

    2.1. Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul acestui studiu. 

 Trupurile de pajişte ce urmează a fi amenajate: 

Tabelul 2.1 

 

 

Trupul de pajişte Parcele descriptive componente Suprafaţa 
(ha) Nr. Denumire 

1 T14.15.16 P84.85.96.95/1.105. 25.2190 
2 T18.20.21.41.38.39. P111.113.111/1.126.131/1.267.261.259. 50.8305 
3 T8.10.11.12.13 P21.22.66.67.69.55.56.61.62.62/1.49.53.

38/1.37/1.38.40/1.40. 
49.6527 
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2.2. Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte. Vecinii şi hotarele pajiştii. 

 

Anexăm planurile de amplasament şi delimitare a trupurilor de pajişte şi detaliem. 

    Vecinătăţile şi limitele fiecărui corp de pajişte se vor prezenta sub formă de tabel, pe trupuri 

de pajişte, care fac parte din UAT, conform tabelului 2.2. 

                                                                                                                          Tabelul 2.2 

Localitate 
(sat) 

Trup de 
pajişte 

Parcela 
descriptivă 

Vecinătăţi la: 
N E S V 

 Nr.Tarla Nr.Parcelă 
Tinosu T14.15.16 P84.85.96.95/

1.105. 
Parcela 
păşune 

Locuitori 
sat Tinosu 

Padure si 
loc.sat 
Tinosu 

Padure si 
raul Prahova 

Predeşti T18.20.21.
41.38.39. 

P111.113.111
/1.126.131/1.2

67.261.259. 

Drum  şi 
locuitori sat 

Predeşti 

Drum, 
pădure şi 
loc. sat 
Predeşti 

Drum, 
loc.sat 

Predesti 

Drum , 
loc.sat 

Predesti 

Pisculeşti T8.10.11.1
2.13 

P21.22.66.67.
69.55.56.61.6
2.62/1.49.53.3
8/1.37/1.38.40

/1.40. 

Locuitori 
sat 

Pisculeşti 
şi drum 

Drum , 
râul 

Prahova şi 
hotar com. 

Pucheni 

Drum, râul 
Prahova şi 

locuitori sat 
Tinosu 

Drum, 
canal, râul 
Prahova 

 

2.3. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului descriptiv 

                                                                                                                        Tabelul 2.3 

  

 

    Trup de pajişte Limite de marcare 
Nr.                Denumire 
0                                    1 2 
1 T14.15.16 

P84.85.96.95/1.105. 
Pădure, râul Prahova şi locuitori sat Tinosu 

25.2190
2 T18.20.21.41.38.39 

P111.113.111/1.126.131/1
.267.261.259 

 

Drumuri, pădure şi locuitori sat Predeşti 

3 T8.10.11.12.13 
P21.22.66.67.69.55.56.61.
62.62/1.49.53.38/1.37/1.3

8.40/1.40. 

Drumuri, râul Prahova locuitori sat Pisculeşti 
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2.4. Baza cartografică utilizată 

2.4.1. Evidenţa planurilor pe trupuri de pajişte 

Pentru identificarea şi realizarea cartografică a pășunilor s-au folosit urmatoarele: 

                                                                                                                  Tabelul 2.4 

Nr. 
crt. 

Indicativ plan Trupul  de pajişte 
Denumire 

Suprafața 
 (ha) 

Total 

0 1 2 3 4 
1 Plan cadastral scara 1:5000 T14.15.16 

P84.85.96.95/1.1
05. 

25.2190 
 

 
25.2190 

2 Plan cadastral scara 1:5000 
 

 
T18.20.21.41.38.

39 
P111.113.111/1.1
26.131/1.267.261.

259 
 

 
50.8305 

 
50.8305 

3 Plan cadastral scara 1:5000 
 

 
T8.10.11.12.13 

P21.22.66.67.69.5
5.56.61.62.62/1.4
9.53.38/1.37/1.38.

40/1.40. 

 
49.6527 

 
49.6527 

TOTAL   125.7022 
 

2.4.2. Ridicări în plan 

Am anexat hărțile și planurile de amplasament și delimitare cu reprezentarea grafică a 

trupurilor de pajiști. 

2.5. Suprafaţa pajiştilor. Determinarea suprafeţelor. 

           Suprafețele au fost determinate pe baza hărților cadastrale existente la Primărie, a 

anexelor Legii fondului funciar din care a rezultat o suprafață de 125,7022  ha de islaz comunal. 

2.5.1. Suprafaţa pajiştii pe categorii de folosinţe. 

    Structura pajiştilor pe categoriile de folosinţă. 

                                                                                                  Tabelul 2.5 

Păşuni 
 (ha) 

Fâneţe 
 (ha) 

Valorificare mixtă  
(păşune, fâneaţă) 

 (ha) 

Fără scopuri 
productive  

(ha) 

Total 
suprafaţă  

(ha) 

Din care la 
consiliul 

local 
125.7022     125.7022 
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2.5.2. Organizarea administrativă 

 

Suprafețele ce fac obiectul prezentei lucrări au fost folosite de crescătorii de animale din 

localitate în baza unor contracte de închiriere și au fost administrate îngrășăminte chimice 

pe bază de azot. Au fost executate lucrări de cosire și îndepărtare a vegetației nedorite. 

 

2.6. Enclave 

    Nu e cazul 

 

I.   INTRODUCERE 

Studiul pedologic şi agrochimic elaborat pe teritoriul TINOSU destinat fundamentării 

amenajamentului pastoral, respectiv capitolele 3 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 -3.5.1, 3.5.2, 3.5.3), 5 

(5.1) – fundamentarea pedologică şi 6 (6.1) din Ghidul cadru privind întocmirea 

amenajamentelor pastorale conform HG 78/2015. 

Lucrarea inventariază resursele de sol, identifică şi descrie factorii limitativi sau 

restrictivi ai utilizării pajiştilor, presupune măsuri ameliorative şi de crestere a calităţii solului. 

 Normele metodologice utilizate sunt cele prevăzute în Ord. 278/2011 al Ministerului 

Agriculturii şi M.E.S.P. 1987 elaborată de I.C.P.A. BUCUREŞTI. 

Clasificarea şi descrierea solurilor s-a făcut după STUDII PEDOLOGICE DESTINATE 

STABILIRII CLASELOR DE CALITATE (FERTILITATE) PENTRU IMPOZITAREA 

TERENURILOR AGRICOLE ŞI PUNERII ÎN VALOARE A TERENURILOR DEGRADATE, 

ACIDE, PE TERITORIUL TINOSU - OSPA PRAHOVA, ESTE FUNDAMENTATĂ DE SRTS 

2012 – I.C.P.A. BUCURESTI (Capitolul 5, subcapitolul 5.1 din AMENAJAMENTUL 

PASTORAL CADRU)." 

Suprafaţa totală luată în studiu este de 125,7072 HA, baza topografică folosită fiind 

alcătuită din planurile cadastrale scara 1:5.000 cu detalii de planimetrie (cu categorii de 

folosinţă), Anexa 9 din Legea 165/2013 puse la dispoziţie de beneficiar, baza de date din 

sistemul judeţean (naţional) de monitorizare sol-teren (TC TINOSU). 
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TRUPURI DE PAJIŞTE CE URMEAZĂ A FI AMENAJATE 

          Tabelul. 2.1. 

 

Nr. crt. 
Nr. 

sector/Denumire 
trup 

Nr.Tarla Nr.Parcelă 
Suprafata 

(Ha) 

Categoria 
Obs. 

folosinta 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Tinosu 14 84 8,2800 Păşune   
2 Tinosu 14 85 0,6600 Păşune   
3 Tinosu 15 96 9,5876 Păşune   
4 Tinosu 15 95/1 0,4500 Păşune   
5 Tinosu 16 105 6,2414 Păşune   
6 Predeşti 18 111 9,5547 Păşune   
7 Predeşti 18 111/1 0,6528 Păşune   
8 Predeşti 18 113 0,4874 Păşune   
9 Predeşti 18 113/1 0,5460 Păşune   

10 Predeşti 18 126 1,0000 Păşune   
11 Predeşti 38 259 6,2960 Păşune   
12 Predeşti 39 261 24,1400 Păşune   
13 Predeşti 41 267 8,1474 Păşune   
14 Pisculeşti 10 40 4,1205 Păşune   
15 Pisculeşti 10 40/1 2,6900 Păşune   
16 Pisculeşti 13 37/1 1,8000 Păşune   
17 Pisculeşti 13 38 2,0400 Păşune   
18 Pisculeşti 13 38/1 0,8400 Păşune   
19 Pisculeşti 11 49 1,1200 Păşune   
20 Pisculeşti 11 53 1,1500 Păşune   
21 Pisculeşti 11 55 0,5000 Păşune   
22 Pisculeşti 11 56 0,7200 Păşune   
23 Pisculeşti 12 61 6,1500 Păşune   
24 Pisculeşti 12 62 2,0184 Păşune   
25 Pisculeşti 12 62/1 1,8000 Păşune   
26 Pisculeşti 13 66 0,6100 Păşune   
27 Pisculeşti 13 67 5,4000 Păşune   
28 Pisculeşti 13 69 5,9300 Păşune   
29 Pisculeşti 8 21 10,0200 Păşune   
30 Pisculeşti 8 22 2,7500 Păşune   

Total       125,7022     
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3.  Caracteristici geografice şi climatice  

3.1. Indicarea zonei geografice şi caracteristicile reliefului  

 În ceea ce priveşte localizarea geografică teritoriul comunei Tinosu este situat în 

partea de sud-est a judeţului Prahova la 44°50' latitudine nordică şi la 26°00' longitudine estică, 

la o distanţă de 15 km sud-est de Municipiul Ploieşti.a 

Se învecinează cu următoarele teritorii comunale: 

      -la nord - teritoriul comunal Brazi   

      -la vest  - teritoriul comunal Şirna     

      -la sud             - teritoriul comunal Poienarii Burchii 

 -la est  - teritoriile comunale Puchenii Mari si Gorgota  

 

3.2. Altitudine, expoziţie, pantă.  

În tabelul 3.1 sunt prezentate altitudinile minime şi maxime, expoziţiile, panta medie pe 

trupuri de pajişti si  parcele descriptive. 

 Tabelul 3.1. (Altitudinea minima/maxima, expozitie, panta medie. Date medii si 

predominante) 

Nr. 
c
r
t
. 

Trup 
de 

pajişte 
(tarla) 

Parcela 
descriptivă 

Altitudine 
Stereo70 (m) 

Expoziţie* 
Pantă 
(%) 

minima maxima US/TEO 
punct 

cardinal 
medie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 14 84 130 140 15/15 0   
2 14 85 130 135 15/15 0   
3 15 96 120 135 14/14 4 SE   
4 15 96 120 135 16/16 4 SE   
5 15 95/1 120 135 16/16 4 SE   
6 16 105 120 130 16/16 4 SE   
7 18 111 130 130 18/18 0   
8 18 111/1 130 130 18/18 0   
9 18 113 130 130 18/18 0   

10 18 113/1 130 130 18/18 0   
11 18 126 135 135 18/18 0   
12 38 259 115 115 18/18 0   
13 39 261 115 115 4/4 0   
14 41 267 115 115 4/4 0   
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15 10 40 125 125 13/13 0   
16 10 40/1 125 125 13/13 0   
17 13 37/1 125 125 13/13 0   
18 13 38 125 125 6/6 0   
19 13 38/1 125 125 6/6 0   
20 11 49 115 120 3/3 4 V   
21 11 53 115 130 5/5 4 V   
22 11 55 115 120 5/5 4 V   
23 11 56 115 115 3/3 0   
24 12 61 115 115 5/5 0   
25 12 62 115 115 5/5 0   
26 12 62/1 115 115 5/5 0   
27 13 66 115 115 5/5 0   
28 13 67 115 120 13/13 3 S   
29 13 69 125 125 12/12 0   
30 8 21 125 127,5 8/8 0   
31 8 22 125 125 8/8 0   

 

In tabelul 3.2. sunt determinate suprafeţele şi parcelele tipurilor de sol, corelate cu 

parcelele descriptive. 

    -Tabelul 3.2 (Soluri determinate, suprafeţe şi procente) 

Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă Tip de sol/Subtip 

(varietate)/succesiune 
de orizonturi 

Tip de 
staţiune 

Suprafaţa 

Tarla Parcela Ha % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 14 84 15/15 

Silvostepă -
subzona 

pădurilor de 
stejar 

8,2800 6,59 

2 14 85 15/15 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

0,6600 0,53 

3 15 96 14/14 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

7,0876 5,64 

4 15 96 16/16 
Silvostepa -

subzona 
2,5000 1,99 
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padurilor de 
stejar 

5 15 95/1 16/16 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

0,4500 0,36 

6 16 105 16/16 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

6,2414 4,97 

7 18 111 18/18 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

9,5547 7,60 

8 18 111/1 18/18 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

0,6528 0,52 

9 18 113 18/18 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

0,4874 0,39 

10 18 113/1 18/18 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

0,5460 0,43 

11 18 126 18/18 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

1,0000 0,80 

12 38 259 18/18 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

6,2960 5,01 

13 39 261 4/4 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

24,1400 19,20 

14 41 267 4/4 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

8,1474 6,48 

15 10 40 13/13 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

4,1205 3,28 
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16 10 40/1 13/13 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

2,6900 2,14 

17 13 37/1 13/13 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

1,8000 1,43 

18 13 38 6/6 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

2,0400 1,62 

19 13 38/1 6/6 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

0,8400 0,67 

20 11 49 3/3 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

1,1200 0,89 

21 11 53 5/5 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

1,1500 0,91 

22 11 55 5/5 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

0,5000 0,40 

23 11 56 3/3 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

0,7200 0,57 

24 12 61 5/5 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

6,1500 4,89 

25 12 62 5/5 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

2,0184 1,61 

26 12 62/1 5/5 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

1,8000 1,43 

27 13 66 5/5 
Silvostepa -

subzona 
0,6100 0,49 
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padurilor de 
stejar 

28 13 67 13/13 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

5,4000 4,30 

29 13 69 12/12 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

5,9300 4,72 

30 8 21 8/8 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

10,0200 7,97 

31 8 22 8/8 

Silvostepa -
subzona 

padurilor de 
stejar 

2,7500 2,19 

Total         125,7022 100,00 
 

3.3. CARACTERISTICI PEDOLOGICE ŞI GEOLOGICE  

Câmpia Românå aparţine sectorului Nordic al Platformei Moesice, care se afundå pe måsura 

apropierii de Carpaţi.  

 În epoca prehecinicå apartinând proterozoiclui şi primei pårti din paleozoic se formeazå 

şi se niveleazå soclurile de platformå alcåtuind fundamental Câmpiei Române. Ca fundament 

apar şisturile cristaline (cutate spre sfârsitul precambrianului). Platforma Moesicå definitivându-

se dupå orogeneza assynticå de la finele proterozoicului (I. Dumitrescu). În cambrian apare o 

suprafatå de nivelare care alcåtuieste aståzi fundamentul Câmpiei Române, si care a fost 

transformatå prin eroziune îndelungatå (pânå în Silurian) într-o vastå peneplenå acoperitå cu 

sedimente ce se efileazå spre sud. Solul este alcåtuit din sisturi verzi.    

 Începând din Paleozoic, zona studiatå se comportå ca o platformå nestabilå sensibilå la 

miscårile orogenice manifestate în zonele geosinclinale învecinate si care au avut drept 

consecintå aparitia faliei pericarpatice ce separå spre nord Platforma Valahå de Orgenul carpatic. 

Ridicarea Orogenului carpatic antrenează o miscare generalå de coborâre a Platformei Valahe a 

cårei amplitudine creste spre nord, depozitele din regiunea  Tinosu atingând  grosimi de 9000 m. 

 Structura geologicå este diferentiatå pe unitåti geomorfologice, ca si rocile parentale pe 

care s-au format si evoluat solurile din zonå. Depozitele din câmpia piemontanå (malul stâng al 
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râului Prahova) au o vârstå mai înaintatå, solurile de aici fiind mai evaluate având în bazå luturi 

si depozite loessoide grefate pe argile si argile marnoase. În luncå întâlnim depozite de vârstå 

recentå, solurile respective formându-se si evoluând pe roci parentale mult diversificate, de la 

depozite pelitice si psamitice (argile, nisipuri fine si grosiere) pânå la  depozite fluviatile 

(pietrisuri în albia majorå a râului Prahova), majoritatea bogate în carbonati de calciu. 

 Datele furnizate de executia unui foraj în zonå (Sirna) redau urmåtoarea succesiune 

litologicå: 

 0,0 – 0,6 m  - sol vegetal 

 0,6 – 3,0 m - argilă prăfoasă 

 3,0 – 4,0 m  - argilă compactă 

 4,0 – 5,0 m - argilă nisipoasă 

 5,0 – 5,8 m - nisip gălbui cu granulație medie și fină 

 5,8 – 12,0 m - nisip grosier cu bolovani și pietriș  

 12,0 – 15,0 m - argilă compactă 

 

REPARTIŢIA TERITORIALĂ (GEOGRAFICĂ) A SOLURILOR ÎN RAPORT 

CU CONDIŢIILE NATURALE 

Solul se formează şi evoluează în timp, la suprafaţa litosferei, datoritå interacţiunii 

factorilor fizico-geografici şi omului, care intervine în procesul de solificare. 

 În cazul prezentat, relieful are o mica influenţå datoritå caracteristicilor morfologice ale 

terneului: altitudini şi pante mici, lipsa expoziţiei. 

 Astfel, în zonele situate în lunca râului Prahova unde procesul de solificare este incipient 

apar aluviosoluri entice cu un orizont A subţire, evoluate pe pietrişuri fluviatile carbonatice. 

Aceste materiale parentale duc la apariţia unor soluri calcarice. 

 Gradul de ocupare al teritoriului este intens acoperit de aluviosoluri, tributare râului 

Prahova şi pâraielor care bråzdeazå teritoriul. Profilele acestor soluri sunt mai scurte, cu mari 

diferenţe locale, textura este medie sau finå şi stau pe depozite fluviatile mai grosiere, în 

majoritate carbonatate. 

 În urma dezagregårii şi alterårii rocilor si mineralelor în materialul de sol nou format apar 

straturi distincte numite orizonturi fizico-chimice. În zona de subsidentå localå, sedimentarea a 

dus la aparitia unor depozite de grosimi foarte mari formate din argile si luturi, apårând astfel 
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soluri mari evaluate de tipul eutricambosolurilor si preluvosolurilor. Acestea au fost supuse 

debazificårii rezultând soluri cu o reactie slab acidå sau chiar puternic acidå. 

 Influenta apelor freatice situate la adâncimi mici (2-3 m) sau chiar mai mari, precum si 

prezenta unor orizonturi cu compozitia granulometricå foarte finå care retin apa pluvialå la 

suprafatå, orienteazå procesul de solificare spre manifestarea fenomenelor de hidromorfism 

ducând la aparitia unor subtipuri gleice si stagnice sau chiar a gleiosolurilor. Precizåm cå 

intensitatea si adâncimea aparitiei fenomenelor de hidromorfism este strâns legatå de conditiile 

climatice (precipitatiile) momentane. 

 Clima este un alt factor important în aparitia si evolutia solurilor, sub actiunea sa 

manifestându-se procesele de dezagregare-alterare naturalå a rocilor, influentând procesele de 

hidromorfism, contribuind de asemenea la dezvoltarea vegetatiei si faunei care vor alcåtui partea 

organicå a solului dupå încheierea ciclului biologic. 

 Roca subiacentå då caracterul de subtip al unor soluri prin carbonatarea în procesul de 

solificare a acestora. 

 Vegetatia este un alt factor care influenteazå procesul de solificare, tipurile de sol 

dezvoltându-se un covor vegetativ specific. Teritoriile vaste defrisate påstreazå caracteristicile 

solurilor formate sub påduri, sub influenta unui anumit tip de humus, prezentând o debazificare 

si o acidifere pronuntate. 

 Omul are o influentå majorå în procesul de solificare generând alterarea unor tipuri de sol 

si poate chiar aparitia în curs a altora. Despre aceste influente am amintit pe larg la subcapitolul 

2.6. -Influenta antropicå. 

LISTA SOLURILOR 

Ordonarea s-a facut in conformitate cu SRTS 2012, fiind identificate un numar de 

9.unitati de sol, respectiv unitati elementare de teren omogene sub aspectul tuturor insusirilor 

specifice denumite T.E.O. (teritoriu ecologic omogen). 
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LEGENDA SOLURILOR 

Nr. 
crt. 

Nr. 
US 

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

1 2 3 
    TC  

1 3/3 
ALUVIOSOL CALCARIC, PROXICALCARIC LL/LN PE DEPOZITE 
FLUVIATILE CARBONATICE 

2 4/4 
ALUVIOSOL CALCARIC, MOLIC GLEIC, PROXICALCARIC SLAB GLEIZAT  
AL/AL PE DEPOZITE FLUVIATIE  CARBONATICE 

3 5/5 
ALUVIOSOL CALCARIC ENTIC PRUNDIC, PROXICALCARIC, 
MEZOPRUNDIC  LL/LL PE PIETRISURI  FLUVIATILE  CARBONATICE 

4 6/6 
ALUVIOSOL CALCARIC PRUNDIC, PROXICALCARIC, MEZOPRUNDIC  
LL/LA PE PIETRISURI  FLUVIATIE  CARBONATICE 

5 8/8 
ALUVIOSOL CALCARIC GLEIC, PROXICALCARIC, MODERAT GLEIZAT  
LA/LA PE DEPOZITE FLUVIATIE  CARBONATICE 

6 12/12 
ENTIANTROSOL  RUDIC SPOLIC LITIC, EPILITIC LN/p  PE PIETRISURI 
FLUVIATILE CARBONATICE 

7 13/13 
ENTIANTROSOL  RUDIC SPOLIC LITIC, EPILITIC LL/p  PE PIETRISURI 
FLUVIATILE CARBONATICE 

8 14/14 EUTRICAMBOSOL TIPIC LA/AL PE ARGILE 

9 15/15 PRELUVOSOL  TIPIC  LA/AL PE ARGILE 

10 16/16 
PRELUVOSOL  STAGNIC, SLAB STAGNOGLEIZAT  LA/LA PE  LUTURI 
ARGILOASE 

11 18/18 
GLEIOSOL  CALCARIC MOLIC, PROXICALCARIC AL/LA PE LUTURI 
ARGILOASE CARBONATICE 

 

Caracterizarea unităţilor de sol/teren 

Este prevazută în Anexa 2 – FIŞA SOLURILOR care include elemente de caracterizare la 

nivel  

de subtip, varietate, familie, specie, etc.,  inclusiv insuşirile fizico-morfologice şi chimice ale 

unităţilor de sol. 

 

3.4. Reţeaua hidrografică 

 Hidrografic, teritoriul aparţine bazinului Ialomiţei, prin intermediul râului Prahova, 

principalul curs de apå de pe teritoriul cercetat. 
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 Râul Prahova taie în partea de nord teritoriul comunal, sensul de curgere fiind dinspre V 

spre SE, trasând granite de E cu comuna Puchenii Mari. Malurile sunt abrupte în general, 

neexistând pericolul de inundatii. Debitul mediu anual este de circa 27 m3/s. 

 Tributare râului Prahova sunt apele pârâului Pribeagu care taie teritoriul pe la nord de 

Predesti si ale pârâului Viisoara care trece paralel cu râul, pe partea stângå a acestuia. 

 Teritoriul este bråzdat de cursuri temporare de apå (Valea Ierdii) si de diverse canale de 

captare a apelor sau de deversare a unor ape uzate. 

 Nivelul apelor freatice variazå mult în functie de forma de relief, având valori mai mici în 

zona de luncå ( 1,0 – 3,0 m) si ajungând la valori de peste 10,0 m în zona campiei înalte. În lunca 

râului, apele freatice au implicatii intense în evolutia solurilor prin fenomenele de hidromorfism 

pe care le genereazå. 

 

3.5. Date climatice 

3.5.1. Regimul termic  

 Condiţiile climatice sunt caracteristice zonei de tranziţie de la clima de câmpie la 

cea specificå dealurilor subcarpatice. Teritoriul se situeazå în sectorul de provenienţå climaticå 

cu influenţe de tranziţie, în ţinutul climatic de câmpie, subţinutul climatic de silvostepå. 

Topoclimatic, regiunea aparţine Câmpiei piemontane de la Curbură. 

Valoarea temperaturii medii anuale este de 10,6ºC. Maxima absolutå este de 39,4ºC iar 

minima absolutå este de -30,0ºC rezultând o amplitudine de 69,4ºC.  

Formula climaticå dupå Koppen este: 

D.f.a.x. – caracterizând un climat relativ umed, cu veri cålduroase si ierni aspre, specific 

unei însemnate pårti a Câmpiei Române. 

Indicele de ariditate anual (de Martonne) este de 28,5, caracterizând un climat de tranzitie 

de la stepå la silvostepå. 

 

3.5.2. Regimul pluviometric 

Precipitatiile medii anuale înregistrate sunt de 588,0 mm. 

3.5.3. Regimul eolian 

Vânturile predominante sunt cele din NE si SV caracteristice tranzitului de aer 

continental si maselor vest atlantice. 
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4. Vegetaţia 

4.1. Dte fitoclimatice 

Etajele bioclimatice 

 

        Etajul bioclimatic, reprezintă un areal determinat altitudinal prin modificările produse de 

relief (factor orografic), sol (factor edafic) şi de climă (factor climatic). La nivelul unui etaj 

bioclimatic predomină o anumită specie de plante sau anumite formaţii vegetale. 

  În condiţiile general-climatice de la noi, odată cu creşterea altitudinii, se observă o schimbare 

evidentă a fitocenozelor (biocenoze formate din populaţii vegetale), formându-se etaje distincte, 

în care flora forestieră, dar şi cea ierboasă, este diferenţiată, aşa cum se poate vedea în imaginea 

de mai jos (mai multe despre etajele bioclimatice). 

 

 

 Fig. 2 
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 Liniile de demarcaţie dintre etajele de vegetaţie, în realitate, nu sunt continue, ci ele  prezintă 

variaţii (discontinuităţi) determinate de factorii zonali. Astfel, există numeroase diferenţieri 

influenţate de clima locală, de expoziţie, de înclinaţia pantelor, de particularităţile solului (pantă, 

textură, structură, rocă, etc.) sau de activităţile omului (împăduriri, defrişări, culturi agricole, 

exploatarea resurselor solului şi subsolului, etc.). De asemenea, în unele zone montane, au loc 

frecvente fenomene de inversiune termică, ceea ce însemnă că în etajele mai înalte temperatura 

medie este mai ridicată decât la nivele mai inferioare. Ca urmare a tuturor acestor condiţii 

speciale, vegetaţia etajelor bioclimatice poate suferi modificări şi în unele regiuni, chiar poate să 

apară o tendinţă de inversare a repartizării ei pe verticală.  

 

4.2 Descrierea tipurilor de staţiune 

Zona de stepă 

       Zona de Stepă a României cuprinde o mare parte a Dobrogei, estul Munteniei şi sud-estul 

Moldovei. În aceste regiuni, solurile s-au format sub vegetaţie ierboasă, arborii, în mod natural 

fiind rari sau lipsind în totalitate. Pe alocuri, apar arbuşti de talie mică, adesea spinoşi şi cu totul 

izolat, în câmp, se poate întâlni câte un copac cu coroana mai bogată. 

       În zona de stepă, relieful este plan sau uşor înclinat, ploile sunt puţine, iar căldura verii este 

dogoritoare. În lipsa obstacolelor naturale, vântul este intens, contribuind şi mai mult la 

fenomenul de uscăciune. Austeritatea stepei este completată de nivelul apei freatice, care se află 

la mare adâncime, accesul plantelor la o astfel de sursă, fiind practic imposibilă. 

        Plantele care populează regiunile de stepă, numite xerofite, au cunoscut adaptări speciale, 

astfel încât ele au reuşit să supravieţuiască, să se dezvolte şi să se înmulţească, în aceste medii 

destul de ostile. Astfel, părţile subterane ale speciilor de stepă, prezintă o dezvoltare profundă sau 

posedă  metode de economisire a apei, aşa cum este de pildă apariţia unui bulb subpământean. 

Frunzele şi-au redus sau îngustat limbul, adesea suprafaţa ei devenind ceroasă sau păroasă, astfel 

încât, evaporaţia să fie cât mai mică. De asemenea,  multe vegetale au dezvoltat de-a lungul 

evoluţiei lor, mijloace de apărare împotriva animalelor ierbivore, exteriorizate prin prezenţa unor 

organe spinoase. 
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Biotop 

           Biotopul stepei este unul diferit de cel al pădurilor. Cad puține precipitații, nu mai mult de 

400-600 mm pe an. Luminozitatea este ridicată. Temperatura medie iarna este de -10 °C...-5 °C, 

iar vara poate ajunge până la 30...35 °C. 

        Stepele se dezvoltă pe soluri din   clasa molisoluri: cernoziomuri, soluri cenușii și cafenii. 

Flora 

          Flora este dominată de graminee și din plante cu rizomi (care se dezvoltă rapid după ce 

apar condiții favorabile), dar și din tufărișuri și plante spinoase. Exemple:Avena 

sativa ovăz, Salvia officinalis salvie, Obione verrucifera colilie, Eryngium planum spinul 

vântului, etc. Arborii și arbuștii lipsesc din cadrul stepelor. 

       Dintre plantele spontane ierboase dicotiledonate specifice zonei de stepă de la noi, amintim: 

ciulinul  (Carduus nutans), pălămida (Cirsium arvense), holera (Xanthium spinosum), Alături de 

acestea, cresc numeroase specii de graminee, ca: obsiga (Bromus inermis), negara (Stipa 

capillata), colilia (Stipa pennata, Stipa lessingiana, Stipa pulcherima), timoftica (Phleum 

pratense), bărboasa (Andropogon ischaemum), păiuşul (Festuca pseudovina, Festuca vaginata, 

Festuca vallensiaca), firiceaua (Poa bulbosa). 

      Arbuştii şi semiarbuşti care cresc în stepă, formează tufărişuri, adesea spinoase. Se întâlnesc 

specii ca: murul (Rubus sp.), migdalul pitic (Prunus tenella), lemnul bobului (Cytisus nigricans) 

osul iepurelui (Ononis spinosa), iasomia (Jasminum fruticans). Un arbust spinos, cu o plasticitate 

ecologică deosebită, întâlnit în stepă, silvostepă şi în toate pădurile de foioase de la noi, urcând de 

la câmpie la munte, este păducelul (Crataegus monogyna). 

       Flora stepei este diversificată grație solului brun deschis și soarelui puternic. Arbuștii sunt 

rari dominând iarba. Primăvara, stepa, deși aparent neospitalieră, prezintă un covor multicolor .          

Deși pârjolită de razele fierbinți ale soarelui, în luna iunie stepa își desfășoară imensa ei trenă de 

flori. Numeroase neamuri de ciulini (Cirsium , Carduus) și viguroasele candelabre 

de lumânărică (Verbascum) sunt însoțite de florile alburii ale jaleșului de stepă (Salvia 

acthiopsis), de tulpinițele zvelte ale linariței (Linaria vulgaris șiLinaria dalmatica) și de insulele 

cenușiu-argintii de pelin de stepă (Artemisia pontica și Artemisia austriaca). 

        Clima este austeră. Verile sunt calde și secetoase, iernile sunt friguroase. Temperatura medie 
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anuală este cuprinsă între 10-11 °C. Amplitudinea termica anuala este în jur de 25 °C. 

Precipitațiile sunt reduse. Media anuală este de circa 500 mm. Precipitațiile cele mai abundente 

sunt primăvara și toamna (septembrie-octombrie) iar cele mai scăzute sunt vara (iulie-august) și 

toamna târziu spre iarnă (noiembrie-decembrie). 

Răspândire : Bărăganul de est, sudul Moldovei, centrul Dobrogei.  

Altitudini : 20-100 m în Bărăganul de est, 100-200 m în sudul Moldovei şi în Dobrogea.  

 

Seria FESTUCA VALESIACA  

     Tip. Festuca valesiaca-Stipa ucrainica  – Stepă loessoidă  

            Stipa capillata  – soluri foarte uscate  

            Stipa lessingiana  – soluri scurte  

            Botriochloa ischaemum  – soluri degradate  

     Tip. Thymus zygioides-Agropyron brandzae  – Stepă petrofilă  

 

Seria BOTRIOCHLOA ISCHAEMUM  

     Tip. Poa bulbosaArtemisia austriaca  – Pârloage şi islazuri  

     Tip. Botriochloa ischaemum  – Staţiuni cu soluri degradate;  

            Euphorbia nicaeensis – soluri afânate  

            Cynodon dactylon – soluri nisipoase  

            Festuca valesiaca  – soluri degradate  

            Agropyron cristatum ssp. pectinatum  – coaste erodate  

 

Zona de silvostepă 

          Silvostepa este o zonă de vegetație intermediară între o stepă și o pădure de foioase. 

Silvostepele se găsesc mai mult în Europa de Est, la granița dintre pădurile de foioase și stepa 

europeană. Silvostepa ocupă o mare parte din câmpiile periferice ale Carpaților,  între 50-250 m 

altitudine. Loessul și rocile loessoide reprezintă substratul care caracterizează majoritatea 

suprafeței silvostepei.  

      Chiar dacă astăzi majoritatea zonelor de la câmpie, precum şi cele din regiunile colinare 

joase, prezintă preponderent o vegetaţie ierboasă, solurile specifice acestor areale (cu excepţia 

zonelor de stepă) s-au format sub păduri de foioase, care ocupau  întinderi imense, în urmă cu 
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câteva secole.   Astăzi, în aceste regiuni predomină terenurile agricole, ici-colo întâlnindu-se 

rămăşiţe din vechii codrii, care ne amintesc că ne aflăm în zona de silvostepă. Silvostepa la noi în 

ţară, ocupă centrul şi vestul Câmpiei Române, zona deluroasă mai înaltă din Dobrogea, Podişul 

Transilvaniei, regiunile de şes din Banat şi Crişana, precum şi majoritatea teritoriului Moldovei 

din stânga Siretului. 

      Regiunile silvostepice de la noi, fiind spaţii deschise relativ uscate şi calde, prezintă o 

vegetaţie ierboasă asemănătoare celei întâlnite în stepă. În unele regiuni, prin creşterea 

temperaturilor medii, corelată cu scăderea precipitaţiilor, toate diferenţele dintre stepă şi 

silvostepă s-au şters, planând aceiaşi primejdie; transformarea unor suprafeţe mari în deşert. 

Clima 

        Climatul este uscat, dar nu atât de secetos ca în stepă. Climatul  se caracterizează printr-un 

regim termic mai scăzut și cu trăsături continentale mai pronunțate,  in regimul pluvial se resimte 

influența sub-mediteraneană, prin cel de-al doilea maxim de precipitații din toamnă. Precipitatii 

medii   470-550 (600)mm. Temperaturi medii  de 9-10,0C (10,0C);  

Flora 

           Vegetația lemnoasă din silvopstepă este reprezentată de păduri de stejar, adesea poienițe, 

cu arbori scunzi, având trunchiuri sinuoase și scheletul de ramuri foarte dezvoltat, cu mulți 

arbuști care alcătuiesc desișuri de nepătruns. Specia edificatoare a acestor păduri este stejarul 

(Quercus robur). În  Muntenia  locul acestei specii europene este luat de stejarul 

brumăriu(Quercus pedunculiflora), specie balcano-anatolică, la care se poate adăuga, în unele 

situații, stejarul pufos(Quercus pubescens), cerul (Quercus cerris), gârniță (Quercus frainetto). 

        Pajiștile de silvostepă sunt în mare măsură asemănătoare celor de stepă. Se pot întâlni 

aproape toate asociațiile menționate la stepă, mai frecventă fiind cu Medicago și Festuca 

valesiaca. 

Răspândire : Câmpiile periferice ale Carpaţilor: 1. Silvostepa nordică ; 2. Silvostepa sudică .  

Altitudini : 50-250 m în regiunile de câmpie .  

  

Seria FESTUCA VALESIACA (estul şi sudul ţării)  

 Tip    Festuca valesiaca-Medicago falcata  – Biotopuri xeroterme  

          Festuca pseudovina  – soluri profunde  
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          Stipa lessingiana  – soluri scurte  

          Stipa tirsa  – coaste semiumbrite  

           Euphorbia nicaeensis  – soluri afânate  

           Stipa capillata  – Staţiuni însorite  

 

Seria FESTUCA PSEUDOVINA (vestul ţării).  

    Tip. Festuca valesiaca-Festuca rupicola – Biotipuri xeromezofile  

    Tip Festuca pseudovina-Achillea setacea  – Terenuri plane adesea cu soluri slab sărăturate  

           Lolium perenne  – soluri eutrofe  

 

Seria CHRYSOPOGON GRYLLUS  

    Tip. Chrysopogon gryllus  – Biotopuri subtermofile  

 

Seria BOTRIOCHLOA ISCHAEMUM  

     Tip. Botriochloa ischaemum  – Staţiuni stepizate-degradate  

            Euphorbia nicaeensis – soluri afânate  

            Festuca valesiaca  – soluri slab erodate  

           Agropyron cristatum ssp. pectinatum  – versanţi erodaţi  

     Tip. Poa bulbosa-Artemisia austriaca – Pârloage şi islazuri  

 

Caracteristicile zonelor şi etajelor bioclimatice de la noi, sunt redate în detaliu, în tabelul de mai 

jos. 

ZONA SAU ETAJUL 

DE VEGETAŢIE 

 ALTITUDINEA

[m] 

  

TEMPE-

RATURA 

MEDIE 

ANUALĂ

[oC] 

PRECIPITAŢII 

ANUALE 

[mm] 

PERIOADA DE 

VEGETAŢIE 

[zile] 

  Zona de 

stepă 

  - Dobrogea 

  
        0-100   10-12     sub 400   199-207 

  - Vestul 

Câmpiei 
      20-70   10-11     400-500   200-205 
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          Pe pajiştile naturale cresc specii de plante care fac parte din familii botanice diferite, 

asociate în raporturi diferite.  Aceste plante se deosebesc între ele atât din punct de vedere al 

însuşirilor biologice, al cerinţelor faţă de factorii mediului ambiant cât şi al valorii economice. În 

pajiştile bine întreţinute şi raţional folosite, masa vegetativă este formată, îndeosebi, din specii 

incluse, taxonomic, în două mari familii: Gramine şi Leguminose.  

Alături de aceste două familii se mai întâlnesc specii din familiile Cyperaceae, Juncaceae 

precum şi plante aparţinând altor familii botanice, grupate după valoarea lor economică în: plante 

consumate de animale, neconsumate, dăunătoare vegetaţiei pajiştilor, dăunătoare produselor 

animaliere şi plante toxice. 

 Cunoaşterea speciilor care alcătuiesc vegetaţia pajiştilor este importantă, întrucât, pe de o 

parte, valoarea economică a unei pajişti este în strânsă legătură cu compoziţia ei floristică, iar pe 

Române şi 

sud-estul 

Moldovei 

  Zona de 

silvostepă

  - 

Podişurile  

Dobrogei 

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

  - Câmpia 

Română, 

Oltenia şi 

sudul 

Moldovei 

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

  - Jijia şi 

Bahluiului 
      50-215     9-10     400-500   190-198 

  - Centrul 

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

  Etajul pădurilor de 

amestec (foioase şi 

răşinoase) 

    550-1400     3-8     800-1200     95-160 
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de altă parte, capacitatea de producţie a unei pajişti şi calitatea nutreţului pot fi influenţate şi 

dirijate de către om. 

Graminee 

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

şi care pot ajunge în unele cazuri la o proporţie de 80 – 90 %, în mod frecvent contribuind la o 

acoperire de 30-50 % din masa ierboasă a păşunilor şi fâneţelor naturale. Valoarea lor furajeră 

este, în general, bună, datorită conţinutului mare de substanţe nutritive şi gradului ridicat de 

consumabilitate. Foarte puţine nu sunt consumate şi numai câteva sunt toxice.    

    Gramineele cresc în flora spontană a fâneţelor şi păşunilor naturale din zonele de câmpie, deal 

şi munte şi sunt bine consumate de animale având, calităţi gustative şi o valoare nutritivă 

ridicată, la acest capitol fiind întrecute doar de leguminoase. Gramineele se recoltează destul de 

uşor, iar în timpul procesului de colectare şi păstrare nu îşi pierd decât într-o măsură redusă 

frunzele, partea cea mai valoroasă. 

    Valoarea economică, respectiv furajeră a gramineelor din vegetaţia pajiştilor permanente este 

dată de următoarele caracteristici: 

- realizează producţii mari de biomasă, mai ales în condiţii ridicate de intensivizare tehnologică; 

- valoarea energetică ridicată şi conţinutul mare de substanţe nutritive; 

- grad ridicat de competitivitate faţă de alte specii, din alte familii botanice; 

- grad ridicat de consumabilitate; 

- moduri diferite de folosinţă păşunat, cosit sau mixt; 

- ritm ridicat de creştere şi refacere a masei vegetative după folosire; 

- capacitate mare de lăstărire şi durată lungă de viaţă; 

- prin sistemul radicular foarte dezvoltat duce la formarea ţelinei, cu rol important în protecţia 

solului împotriva tasării, ca urmare a păşunatului şi eroziunii . 

Recunoaşterea gramineelor din pajişti se poate face atât după caracterele organelor 

vegetative cât şi după caracterele organelor de reproducere. Dintre organele vegetative, cele 

aeriene au fost mai mult studiate decât cele subterane, deşi, de multe ori, tocmai acestea din urmă 

oferă elemente care ajută la diferenţierea speciilor de graminee. Astfel de elemente sunt: prezenţa 

sau absenţa stolonilor şi a rizomilor, culoarea şi adâncimea de pătrundere a rădăcinilor. 
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Specii de plante întâlnite în  vegetaţia pajiştilor din UAT TINOSU : 

GRAMINEE 

 

Lolium perenne - ( raigras peren) 

Agropyron repens -  (pir târâtor) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris - (iarba câmpului) 

Botriochloa ischaemum (bărboasa) 

Calamagrostis epigeios - (trestioara) 

Crysopogon gryllus - (sadină) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 

Festuca pseudovina - (păiuşul oilor) 

Deschampsia caespitosa - (târsă) 

Brachypodium pinnatum (obsigă)  

Agrostis stolonifera - (moleaţă) 

Arrhenatherum elatius -  (ovăscior) 

Festuca vaginata - (păiuș de nisip)  

Poa pratensis - (firuţă) 

Poa nemoralis - (firuţă de pădure) 

Festuca valesiaca - (păiuş stepic) 

Phalaris arundinacea - (ierbăluţă) 

Sesleria coerulans - (coada iepurelui)  

 

LEGUMINOASE 

 

Trifolium pratense - (trifoi roşu)  

Trifolium repens - (trifoi alb) 

Trifolium fragiferum - (trifoi fragifer) 

Lotus corniculatus - (ghizdei) 

Lathyrus pratensis - (lintea pratului)   
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ALTE PLANTE 

 

Achillea millefolium - (coada şoricelului)  

Cichorium intybus - (cicoare) 

Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 

Plantago lanceolata - (pătlagina) 

Taraxacum officinale - (păpădie) 

Thymus montanus - (cimbrişor)  

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Centaurea sp. - (mături) 

Daucus carota - (morcov sălbatic) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Linaria genistifolia - (linariţă) 

Convolvulus arvensis - ( volbura) 

Verbena officinalis - (urzicuţe) 

Arctium lappa -  (brusturul) 

Carduus acanthoides - (spini)  

Luzula campestris - (mălaiul cucului) 

Xanthium sp. - (cornuţi) 

Amaranthus albus - (ştir) 

Rumex alpinum - (ștevia stânelor) 

Stellaria graminea - (rocoţea) 

 Matricaria recutita – ( mușețel) 

Juncus conglomeratus - (pipirig) 

Rugi de mure 

Salcami  

 

Particularităţile morfologice și economice ale speciilor identificate în suprafețele de pasuni 

din UAT SIRNA 
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Graminee 

 

 

Raigrasul peren (Lolium perene) este o graminee perenă, cu o răspândire frecventă în 

pajiştile permanente din zonele depresionare sau luncile râurilor. În cultură, intră în componenţa 

amestecurilor complexe, pentru înfiinţarea de pajişti temporare exploatate prin păşunat sau mixt. 

Din punct de vedere economic are următoarele particularităţi: 

● este o specie tipică pentru păşunat, deoarece rezistă la păşunat si are o bună regenerare după ce 

a fost folosită; 

● reacţionează puternic la fertilizarea cu îngrăşăminte azotate, producând peste 10 t / ha S.U.; 

● în amestecuri are o competitivitate mare, mai ales în anul al doilea se vegetaţie; 

● speciile mai indicate care intră în amestecuri cu raigrasul peren sunt: trifoiul alb, ghizdeiul, 

păiuşul de livezi, timoftica, firuţa, păiuşul roşu; 

În condiţiile unui păşunat raţional durata de valorificare a pajiştilor pe bază de raigras peren se 

dublează, deoarece prin tasare baza coletului şi sistemul radicular rămân, în permanenţă în 

contact cu solul. 

Recoltarea şi păşunatul de mai multe ori în timpul perioadelor de vegetaţie măresc gradul de 

lăstărire a plantelor şi prelungesc durata de folosinţă. 
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Amestecurile complexe, în care intră şi raigrasul peren, prin însilozarea sub formă de semisiloz, 

produc un siloz de foarte bună calitate şi cu un grad ridicat de consumabilitate. 

 

-  Pir gros (Cyndom dactylon) creşte pe pajiştile stepizate, pe pârloage de câmpie şi podişuri 

înalte. Valoarea furajeră este mijlocie, iar productivitatea redusă. 
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  Bărboasă (Dichantium ischaemum) este o plantă frecventă pe terenurile uscate şi 

erodate din câmpie şi regiunile deluroase. Valoarea furajeră este slabă şi productivitatea mică.  

            

  Firuţă (Poa pratensis) este o specie bine adaptată la condiţiile relativ uscate spre cele 

umede,regăsindu-se din pajiştile de câmpie până în cele montane. Este o graminee perenă, tipică 

pentru păşunat, datorită capacităţii mari de rezistenţă pe care o are la călcat.  
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Ovăsciorul (Arhenatherum elatius) este o specie perenă, cu tufă rară, frecventă în 

pajişti, din câmpie până în zona montană. Valoarea furajeră este foarte bună și productivitatea 

mare. 

           

Agrostis stolonifera (moleaţă) este o plantă stoloniferă. Tulpinile pot ajunge la 1 m 

înălțime, frunzele sunt conice, lungi iar paniculul poate atinge 40 cm. Înflorește în lunile iulie și 

august. Este o plantă bună în furajarea animalelor. 
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  Iarba câmpului (Agrostis stolonifera)  este o plantă stoloniferă, frecventă pe pajiştile  

din zona de câmpie până în cea montană. Valoarea furajeră este bună, iar productivitatea 

mijlocie. 

Alte specii: 

 

păiuş stepic (Festuca valesiaca); 

 

păiuşul oilor (Festuca ovina); 
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 Brachypodium pinnatum (obsigă) -plantă furajeră perenă din familia gramineelor cu 

rădăcini puternice, stoloni subterani lungi și tulpina înaltă până la 140 cm, cu frunze liniare, late, 

și cu inflorescența un panicul . Foarte rezistentă la secetă, intră în componența pășunilor și 

fânețelor cultivate, în amestec cu alte graminee și leguminoase. Se mai cultivă pe pante expuse 

eroziunii, pe taluzuri și diguri, nisipuri mișcătoare etc. Crește și spontan în fânețele din regiunile 

secetoase. 

           

 

Calamagrostis epigeios (trestioară)- se întâlnește pe solurilel cu exces de umiditate,  

având un indice de consum egal cu 0. 
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              Crysopogon gryllus (sadină) – este o plantă perenă din familia Poaceae, orginară din 

Europa și Asia. Planta poate ajunge la 50-150 cm înălțime. 

 

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

obișnuit de-a lungul albiilor lacurilor și cursurilor de apă, în zone umede cu preponderență în 

Europa, Asia,America de Nord și Africa de Nord. În zonele cu umiditate excesivă poate fi o 

specie invazivă. Atunci când invadează o zonă, inhibă vegetația nativă și reduce biodiversitatea, 

modificând ecosistemul, făcând dificilă eradicarea ei. 
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Deschampsia caespitosa (târsă) – este o plantă perenă din familia Poaceae. Este 

răspândită în Europa, America de Nord, America de Sud, Eurasia și Australia. Se găsește pe 

toate tipurile de pășune, deși preferă solul sab drenat. Se dezvoltă până la altitudini ridicate 

având o tulpină ce poate ajunge la 1,5 m.  

 

           

Festuca vaginata (păiuș de nisip) 
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Poa nemoralis (firuţă de pădure) 

Leguminoase 

 

Trifoiul rosu (Trifolium pratense )  este o leguminoasă cu tulpina simplă sau ramificată, 

flori albe-roz, roz sau roşietice, care devin brune după înflorire, unite câte 20-30 în capitule 

globuloase. Păstaia este eliptică, cu 2-4 seminţe. Valoarea furajeră este  bună.  
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Trifoiul alb (Trifolium repens L.) 

Trifoiul alb este foarte răspândit pe pajiştile permanente, în special pe păşunile din 

luncile râurilor. În cultură, trifoiul alb, ocupă suprafeţe restrânse, fiind cultivat singur pentru 

producere de sămânţă. Pentru furaj, se cultivă amestecuri, asociindu-se de obicei cu plante de 

talie mică sau mijlocie, ca: Festuca pratensis, Agrostis stolonifera, Poa pratensis, Lolium 

perenne etc. Este slab rezistent la secetă, însă mai rezistent la ger decât trifoiul roşu. Suportă cu 

relativă uşurinţă inundaţii de durată, fiind rezistent totodată la umiditatea în exces. Din această 

cauză, formează frecvent asociaţii pe terenurile cu apă freatică la mică adâncime, uneori chiar la 

suprafaţă, pe soluri lăcoviştite sau gleizate. Trifoiul alb spre deosebire de trifoiul roşu, este o 

plantă de talie mică, având tulpini târâtoare. Fiind o plantă tipică de  

păşune, rezistă la păşunat şi otăveşte uşor după ce a fost păşunată. În condiţii favorabile se poate 

reface de 3-4 ori într-o perioadă de vegetaţie. Posedă o longevitate mare, menţinându-se în 

cultură 8-10 ani, sau chiar mai mult, datorită capacităţii sale de a se înmulţi pe cale vegetativă. 
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Trifoi fragifer - (Trifolium fragiferum) este o leguminoasă cu tulpina taratoare ca şi 

trifoiul alb, târâtor. La fel, frunzele şi inflorescenţele sunt lung peţiolate, respectiv lung 

pedunculate. Caliciul se umflă mai târziu, dând inflorescenţei o formă globuloasă, asemănătoare 

cu o fragă. Este plantă perenă, comună în lunci şi în locuri sărăturoase. cu valoare furajeră bună. 
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Ghizdei (Lotus corniculatus)- Ghizdeiul este o erbacee perenă, din familia 

leguminoaselor. Tulpina este subţire, suculentă, de mici dimensiuni, prea puţin erectă – mai 

degrabă târâtoare pe sol. Frunzele sunt trifoliate. Florile de ghizdei sunt galbene, uneori galbene 

cu dungi roșietice, și apar din mai și până la începutul toamnei. Fructele sunt niște păstăi. 

Ghizdeiul crește prin fâneţe, pe pajiști, pe taluzurile drumurilor, pe terenuri virane. 

 

Lathyrus pratensis (lintea pratului)  

Specii din alte familii botanice, identificate si consumate de animale 

 Pe lângă gramineae şi leguminoase, care formează baza floristică a oricărei pajişti, în 

asociaţiile vegetale ale acestora îşi fac loc şi alte specii, aparţinând la diverse familii, specii care 

sunt bine consumate atât în stare verde, cât şi sub formă de fân, cunoscute sub denumirea de 

specii diverse sau buruieni de pajişti. Proporţia mai mare sau mai mică a prezenţei acestora în 

ecosistemul pajiştilor indică starea de degradare a acestora şi, implicit, necesitatea aplicării unor 

lucrări de ameliorare. 

Cele mai recente clasificări a acestei categorii botanice: 

-    plante consumate de animale; 

-    plante neconsumate (buruieni de balast); 

-    plante dăunătoare vegetaţiei pajiştilor; 

-   plante care depreciază produsele animaliere; 
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-    plante toxice. 

  Plante consumate de animale 

 

Coada şoricelului (Achillea millefolium)  - este o plantă care creşte pe solurile aspre de 

pe păşuni şi de pe marginea drumurilor. Frunzele ei verde-închis sunt divizate în mai multe 

segmente, aspect reflectat de numele latin de „millefolium", adică „o mie de frunze". Capetele 

plate ale inflorescenţelor, alcătuite din multe flori albe sau roz, apar vara. Este o plantă bine 

consumată de ovine, atât în stare verde, cât şi în fân. 
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Cicoarea (Cichorium intybus) – este o plantă erbacee, perenă, care aparține 

genului Cichorium din familia Asteraceae. Plantă erbacee perenă, spontană și adesea cultivată 

pentru rădăcinile sale din care se extrage un surogat de cafea. Cicoarea are o arie mare de 

răspândire în pășuni și fânețe, în locuri necultivate, pe marginea drumurilor, căilor ferate și 

șanțurilor, pe marginea apelor curgătoare, din zona de câmpie până în cea de deal și munte. Este 

o plantă bine consumată de toate ierbivorele, atât în stare verde, cât şi în fân. 

 

 

Păpădia (Taraxacum officinale) - este o plantă erbacee, din familia compozitelor, cu 

frunze lungi, crestate și cu flori galbene grupate în capitule. Mai este numită și buhă, crestățea, 

lăptucă, lilicea, mâță, papalungă, pilug, turci, gălbinele-grase, gușa-găinii. Păpădia este găsită 

pretutindeni, unde se află vegetație, de la câmpie până în zona subalpină, prin locuri necultivate 

și pe marginile drumurilor. Ea are anumite locuri în care crește ca de exemplu: nu crește în loc 

umbros ci în loc cu soare, ea crește în calea unui izvor subteran, etc. Este o plantă bine 

consumată de toate animalele, datorită conţinutului ridicat în substanţe nutritive şi, mai ales, de 

proteine. 
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Pătlagina (Plantago media) - Pătlagina este o plantă erbacee perenă, de 10 – 50 cm 

înălțime, cu frunze ovate sau lanceolate, cu tulpini florifere drepte, cu inflorescențe terminale în 

formă de spic și cu floricele gălbui, mici. Pătlagina  este foarte răspândită, vegetând și în locuri 

bătătorite în care alte specii nu cresc. Crește pe marginea drumurilor, în buruienișuri, în pășuni, 

culturi, de la câmpie până în zona alpină. Este o plantă bine consumată pe păşune.  
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Convolvulus arvensis (Volbura sau rochița-rândunicii) - este o specie de plante, 

nativă Europei și Asiei. Este o plantă perenă, erbacee, cățărătoare sau târâtoare, care poate crește 

până la 2 m. Frunzele sunt dispuse în spirală, de formă variată, lungi de 2–5 cm, cu un pețiol de 

1–3 cm. Florile au formă de trompetă, cu diametrul de 1-2,5 cm, albe sau roz pal, cu cinci dungi 

radiale mai închise la culoare. Deși produce flori atractive, deseori este considerată a fi o 

buruiană din cauza creșterii rapide și sufocării plantelor cultivate.  

            

 

Capsella bursa-pastoris (Traista ciobanului) – este o plantă nativă Europei, dar care s-a 

extins în multe părți din lume. Numele său se referă la capsula în formă de traistă. Traista-

ciobanului crește în grădini, pe câmp, pajiști, acolo unde solul nu este foarte uscat și există 

suficient soare. Este o plantă de dimensiuni mici, de până la 20 cm înălțime. Ramurile fine se 

întind pe toată lungimea tulpinii. Frunzele bazale sunt lanceolate și dințate. Florile albe sunt 

aranjate în raceme rare. Sunt simetrice radial, cu patru petale. Semințele au formă de inimă, sunt 

plate și triunghiulare. Semințele plantei produc un compus vâscos atunci când sunt umezite.  
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Tymus montanus (cimbrișor) - este o plantă perenă, nativă din zona Mării Mediterane. 

Crește pe dealuri, coline, pajiști, în locuri mai greu accesibile precum stâncăriile. Tulpina nu 

depășește 10-30 cm înălțime. Are tendința să formrze covoare. Frunzele sale sunt mici, liniare, 

eliptic-ovate sau rotunjite, nedințate. 

           

 

Juncus conglomeratus(pipirig) - este frecvent la marginea lacurilor, bălţilor sau 

terenurilor mlăştinoase, chiar în cele uşor sărate. Este o plantă perenă, având în pământ un rizom 

cu îngroşări tuberculiforme. Tulpina este trimuchiată şi foliată. Frunzele sunt lungi, liniare. 
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Morcovul sălbatic (Daucus carota)  bine consumată, atât în stare verde, cât şi sub formă 

de fân. 

 

        Amaranthus retroflexus ( stir )- este o specie de plante din familia Amarathaceae. 

 Frunzele sunt comestibile și au gust asemănător spanacului. În ceea ce privește animalele 

domestice, precum vite și porci, știrul are proprietăți toxice. 
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Plante neconsumate sau slab consumate de animale (buruieni de balast)  

În această categorie de plante care se asociază vegetaţiei pajiştilor intră un număr foarte mare de 

specii, dintre care: 

 

     Coada iepurelui (Sesleria coerulans )- Face parte din categoria plantelor anuale din familia 

Gramineae, cu spiculeti adunati intr-un panicul des, pufos, de culoare alba – cenusie. Sunt plante 

iubitoare de soare, o putem intalni si in fanete, are nevoie de umiditate moderata. 

            

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

păduri, livezi, pe malul apelor, de la câmpie până în zona subalpină. 
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Linaria genistifolia (linariţă) - face parte din flora spontana din America, Canada (este 

considerată plantă dăunătoare în culturi) și Europa. În Romania se dezvolta in poieni, fănețe, la 

marginea culturilor sau a drumurilor, tufărișuri, de la câmpie până în zona montană inferioară. 

Planta are rădăcini scurte, tulpina crește pînș la 90 cm înălțime, frunzele sunt lanceolate, ascuțite 

la vârf, de culoare verde intens. Florile se aseamănă cu cele de "gura- leului", sunt galben intens, 

iar "buza inferioara" este portocalie. 
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Rumex alpinum (ștevia stânelor) - Ștevia stânelor este o plantă perenă, având în pământ 

un rizom gros, târâtor, cu multe capete, terminat la vârf cu o coroană de peri negricioși. Tulpina 

aeriană este înaltă de 1-2 m, dreapta, prezentând dungi în lungime. La baza tulpinii se află frunze 

mari, având un pețiol lung si caniculat. Limbul frunzei este lung de 35-50 cm și lat de 20-24 cm, 

la bază cordat (in formă de inima). Inflorescența este de culoare verde si se afla dispusa la varful 

tulpinii. Infloreste in lunile iulie-august. Creste in jurul stanelor, pasunilor de munte, la altitudini 

de 1200-1500 m. 

 

            

Rubus fructicosus (murul sau rug-de-munte) - este un arbust peren din 

familia Rosaceae. Lăstarii sunt înalți de 1–3 m, cu tulpina arcuită, rareori târâtoare, acoperită de 

ghimpi drepți sau recurbați. Frunzele sunt palmat-compuse, cu marginile neregulate, cu nervuri 

păroase și proeminente pe fața interioară. Florile sunt albe sau roze, dispuse corimbifer, și se 

deschid în lunile iunie-august. Fructele sunt cărnoase, compuse, roșii și acrișoare la început, 

negre și dulci când sunt coapte. Se întâlnește la marginea pădurilor, în poieni, în tufișuri, în lunci 

și de-alungul apelor curgătoare, în zone deluroase din Europa, Orientul Mijlociu, Africa de 

Nord și America de Nord. 
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Centaurea sp. (mături) 

 

Luzula campestris (mălaiul cucului) 
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Verbena officinalis (urzicuţe) 

 

Stellaria graminea (rocoţea)  
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Arctium lappa (brusturul) 

 

 

                    Chamomilla recutita ( mușețel ) 
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      Eryngium campestre (scaiul dracului, rostogol) - această buruiană nu este 

consumată de către animale. Mai mult, datorită ţepilor, animalele nu pot paşte nici iarba din 

imediata apropiere. Planta trebuie distrusă cu sapa sau prin stropire cu erbicide. Dacă plantele 

au ajuns la maturitate, trebuie arse, în acest fel distrugându-se şi seminţele. Planta trebuie 

distrusă în faza de rozetă, înainte de a emite tulpini, prin stropire cu erbicide, sau cu sapa, prin 

tăiere sub colet pentru a nu regenera. 

Plante care depreciază produsele animaliere 

Deprecierea  lânii este produsă în urma consumării următoarelor specii: 

 

        Spinul, scaiul (Carduus acanthoides),degradează lîna oilor; 
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                    Xanthium sp. (cornuţi) 

 

Au fost descrise toate tipurile de plante întilnite pe suprafețele de pașune din UAT 

TINOSU, cu mentiunea că procentul de leguminoase identificat este sub 10% , producțía de 

masă verde pe ha este cuprinsă între 2,0 – 4,0 to deci o productie medie de 3,0 t/ha masa 

verde,care se reduce cu 15 %  plante neconsumate. 

Procentul plantelor neconsumate de animale este de aproximativ 15-20%. 

 Conform acestei prezentări generale  păşunile din UAT TINOSU  se încadrează în 

categoria zonei de stepa şi silvostepa şi a zonei pădurilor de stejar,  pajişti de câmpii şi 

podişuri joase.   Terenurile  pe care sunt păşunile din UAT TINOSU  sunt terenuri plane 

sau uşor înclinate până la 113 m altitudine. Clima se caracterizează printr-un regim de 

precipitaţii redus de 400-600 mm anual, temperatura înregistrează valori maxime vara şi 

minime iarna.      
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4.3.  Tipuri de pajişti 

Pajişti zonale colinare şi de câmpie  

Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic)  

Răspândire şi ecologie. Aceste pajişti sunt reprezentative pentru zonele de stepă şi 

silvostepă din ţara noastră. Festuca valesiaca, specia ierboasă edificatoare este o specie xerofilă, 

cu mare plasticitate ecologică, care se întinde din zona de stepă până în zona nemorală şi anume 

în subzona pădurilor de stejar pedunculat (Quercus robur)  şi subzona pădurilor de cer (Quercus 

cerris), gârniţă (Quercus frainetto)  şi subetajul pădurilor de gorun (Quercus petraea) . 

Solurile, pe care se extind aceste pajişti sunt cernoziomurile, regosolurile, 

pseudorendzinele şi solurile cernoziomoide.  

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii ierboase nevaloroase, dăunătoare (scaieţi, 

pelin, etc.) şi toxice (alior, coronişte, etc.) sau vegetaţie lemnoasă dăunătoare ca: porumbar, 

păducel, măceş, verigariu şi altele.  

Valoarea pastorală este mediocră, cu potenţial de producţie scăzut de numai 3-5 t/ha 

MV şi o încărcare medie de 0,3-0,5 unităţi vită mare (UVM) la ha.  

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

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Festuca rupicola se întâlnesc în arealul pădurilor de 

stejar pedunculat , în subzona pădurilor de cer şi gârniţă  până la cca 600 m altitudine, pe versanţi 

slab până la moderat înclinaţi pe toate expoziţiile la altitudini mai joase şi numai însorite la 

altitudini mai mari.  

Solurile predominante sunt cernoziomuri cambice, soluri cenuşii, brune argiloiluviale, 

rendzine, regosoluri, erodisoluri.  

Vegetaţia este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice (alior, 

scaieţi, pelin,etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajişti.  

Valoarea pastorală şi productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producţie de 3,5-6 t/ha 

MV şi o capacitate de păşunat de 0,4-0,6 UVM/ha.  

Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)  

Răspândire şi ecologie. Pajiştile de bărboasă sunt cele mai răspândite tipuri de pajişti 

derivate din cele de Festuca valesiaca şi Festuca rupicola, ca efect al păşunatului abuziv, 

neraţional şi al eroziunii solului. 
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 Botriochloa ischaemum este o specie oligotrofă, xerofită cu largă amplitudine ecologică 

din zona de stepă până în subetajul gorunului şi chiar al fagului, în special pe coastele însorite, 

moderat până la foarte puternic înclinate, cu grade diferite de eroziune ale solului.  

Solurile dominante sunt regosolurile, solurile brune argiloiluviale, brune luvice şi 

luvisoluri albice.  

Vegetaţia acestui tip de pajişte derivată este frecvent invadată de buruieni, specii 

dăunătoare şi toxice (alior, lumânărică, scaieţi, pelin, pojarniţă, etc.).  

Valoarea pastorală şi productivitatea este foarte slabă, cu producţii de 1,5-5 t/ha MV, în 

funcţie de intensitatea degradării, cu o capacitate de păşunat în jur de 0,3-0,4 UVM/ha.  

TIPURI DE PAJIȘTI 

Nr.crt PARCELA  
DESCRIPTIVA 

TIPUL DE PAJIȘTE SUPRAFATA 

HA % 

1 PREDEȘTI  
  T 18    P 111, 
111/1, 113     
 T 21 P 131/1   

Pajiştile degradate de Botriochloa 

ischaemum (bărboasă)  
11,6109 9,23 

2 PREDEȘTI  
T 20 P  126    

Pajiştile degradate de Botriochloa 

ischaemum (bărboasă)  
0,63   0,50 

3 PREDEȘTI   
T  38  P 259 ;   
T 39   P  261 ;  T 41  
P  267         

Pajiştile de Festuca valesiaca 

(păiuş stepic)  
 

 38,5896 30,71 

4 TINOSU    
T 14   P 85,  84     

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 

(bărboasă)  

8,94 7,12 

5 TINOSU 
T 15  P 95/1,  96         
 

Pajiştile de Festuca valesiaca 

(păiuş stepic)  
10,0376 7,98 

6 TINOSU  T 16  P  
105       

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 

(bărboasă)  

6,2414   4,96 

7 PISCULEȘTI    T 8  
P  21,  22   

Pajiştile de Festuca rupicola 

(F. sulcata) (păiuş de 

silvostepă)  

12,77 10,16 

8 PISCULEȘTI    
T  13  P  66, 67, 69      

Pajiştile de Festuca rupicola 

(F. sulcata) (păiuş de 

silvostepă)  

11,94 9,50 

9 PISCULEȘTI   
T 10   P 37/1, 38, 
40, 40/1 ;    
T  13   P  38/1     

Pajiştile de Festuca rupicola 

(F. sulcata) (păiuş de 

silvostepă)  

11,4843 9,13 
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10 PISCULEȘTI   
 T  11   P 49,  53    

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 

(bărboasă)  

3,3784 2,70 

11 PISCULEȘTI    T  
12  P  55,  56,  61,  
62,  62/1   

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 

(bărboasă)  

10,08 8,01 

12 TOTAL  125,7022 100 
 

4.4.  Descrierea vegetaţiei lemnoase 

 În  apropierea păşunilor exista pâlcuri de pădure în care predomina specii de stejar, 

salcâm, plop, tei şi alte foioase .  Pe pășuni exista vegetație lemnoasă reprezentată de măceș, 

porumbar și alte specii specifice zonei de luncă a râului Prahova. 

5.  Cadrul de amenajare 

5.1.  Procedee de culegere a datelor din teren 

În vederea realizării lucrărilor de amenajare şi pentru a se identifica situaţia reală din 

teren, înainte de începerea lucrărilor reprezentantul Direcţiei pentru Agricultură Judeţene 

Prahova însoţit de un reprezentant al UAT TINOSU  au efectuat o recunoaştere generală a 

pajiştilor de amenajat.  

În acest scop s-a identificat pe o hartă a regiunii la scara 1:10000 pajiştile de amenajat, au 

fost grupate în trupuri de păşune pe baza planurilor cadastrale existente. 

După aceasta s-a trecut la recunoaşterea generală pe teren, în scopul punerii de acord cu 

terenul a materialului cartografic pus la dispoziţie de UAT. 

Cu ocazia recunoaşterii s-a procedat la: 

- stabilirea naturii fiecărei pajişti (izlaz, păşune împădurită, etc); 

- identificarea provenienţei şi a hotarelor. 

- parcurgerea limitelor pajiştilor şi s-a constatat dacă ele coincid cu cele ce rezulta din 

acte şi hărţi; 

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

- s-au identificat şi precizat drumurile de acces pe izlaz ; 

- s-au identificat zonele de adăpostire a animalelor în caz de intemperii. În lipsa 

arboretului de protecţie s-au stabilit în pădurile învecinate zone de protecţie cu o adâncime astfel 

calculată încât să cuprindă toate vitele de pe păşune în cazul intemperiilor . 

- s-a făcut o evaluare a potenţialului productiv a pajiştei. 
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Metoda folosită pentru determinarea compoziţiei floristice a fost Metoda pratologică 

punându-se accent pe aprecierea participării procentuale în biomasă  a componentelor botanice 

pe grupe economice: graminee, leguminoase, ciperacee și juncacee, alte familii, mușchi și 

licheni, specii lemnoase, fiind cea mai recomandată metodă rapidă pentru determinarea 

vegetaţiei pajiştilor. 

 

PREZENTAREA GENERALĂ A PĂŞUNILOR DIN CADRUL  UAT  TINOSU 

PREDEȘTI   T 18    P 111, 111/1, 113     T 21 P 131/1   

  SUPRAFAȚA DE 11,6109 HA 
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COMPOZITIA FLORISTICA 

 

GRAMINEE  50 %   LEGUMINOASE   5 %   ALTE PLANTE  45% 

GRAMINEE 

 

Lolium perenne - ( raigras peren) 

Agropyron repens -  (pir târâtor) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris - (iarba câmpului) 

Calamagrostis epigeios - (trestioara) 

Crysopogon gryllus - (sadină) 

Deschampsia caespitosa - (târsă) 
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Arrhenatherum elatius -  (ovăscior) 

Festuca vaginata - (păiuș de nisip)  

Poa pratensis - (firuţă) 

 

LEGUMINOASE 

 

Trifolium pratense - (trifoi roşu)  

Trifolium repens - (trifoi alb)  

 

ALTE PLANTE 

 

Achillea millefolium - (coada şoricelului)  

Cichorium intybus - (cicoare) 

Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 

Plantago lanceolata - (pătlagina) 

Taraxacum officinale - (păpădie) 

Thymus montanus - (cimbrişor)  

Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului) 

Centaurea sp. - (mături) 

Daucus carota - (morcov sălbatic) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Linaria genistifolia - (linariţă) 

Verbena officinalis - (urzicuţe) 

Arctium lappa -  (brusturul) 

Carduus acanthoides - (spini)  

Xanthium sp. - (cornuţi) 

Rugi de mure 

Salcami  
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Pășune înțelenită cu pir, există arbuști de diferite specii peste 50 % din suprafață, rugi de 

mure, de aceea trebuie executate lucrări masive de defrișare. Pășunea este folosită de crescătorii 

de ovine și caprine din localitate. Pe mijlocul pășunii există o vâlcea pe care se scurg apele 

pluviale. Pășunea nu are asigurată sursa de apă. Accesul animalelor se face pe drumul de acces 

din partea de Sud a pășunii. 
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PREDEȘTI T 20 P 126   SUPRAFAȚA DE 0,63  HA 
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Pășunea este într-o stare avansată de degradare, este plină de gunoaie, pietre, covorul 

vegetal este în mare parte lipsă,  impropie pentru pășunatul animalelor, motiv pentru care sunt 

necesare lucrări de refacere a covorului vegetal. Nu există sursă de apă . 

PREDEȘTI  T  38  P 259 ;  T 39   P  261 ;  T 41  P  267        SUPRAFAȚA  DE 38,5896 HA 
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COMPOZIŢIA FLORISTICĂ 

GRAMINEE  70 %    LEGUMINOASE   7%     ALTE PLANTE  23 % 

GRAMINEE 

Lolium perenne - (raigras englezesc) 

Agropyron repens - (pir târâtor) 

Cynodon dactylon - ( pir gros)  

Sesleria coerulans - (coada iepurelui)  

Agrostis capillaris - (iarba câmpului)  

Phalaris arundinacea - (ierbăluţă) 

Deschampsia caespitosa - (târsă)  

Festuca vaginata - (păiuș de nisip)  

Festuca valesiaca - (păiuş stepic)  
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Poa pratensis - (firuţă) 

 

LEGUMINOASE 

 

Lotus corniculatus - (ghizdei) 

Trifolium pratense - (trifoi roşu)  

Lathyrus pratensis - (lintea pratului)  

 

ALTE PLANTE 

Achillea millefolium - (coada şoricelului)  

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata - (pătlagina) 

Taraxacum officinale - (păpădie) 

Centaurea sp. - (mături) 

Daucus carota - (morcov sălbatic) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Linaria genistifolia - (linariţă) 

Verbena officinalis - (urzicuţe) 

Carduus acanthoides - (spini)  

Xanthium sp. - (cornuţi) 

Amaranthus albus - (ştir) 

Rumex alpinum - (ștevia stânelor) 

Stellaria graminea - (rocoţea) 

 Matricaria recutita – ( mușețel) 

 

 



               COMUNA TINOSU 

  77                                            
 

 

 



               COMUNA TINOSU 

  78                                            
 

 Pășunea este înțelenită cu pir, leguminoasele sunt în procent redus, are asigurată sursa de 

apă amenajată, accesul animalelor se face prin două drumuri de acces aflate în partea de  Vest a 

pășunii. Pășunea este împărțită în doua trupuri de un canal fost de irigații. Nu există zonă de 

umbrire și adăpostire a animalerlor în caz de intemperii. 

TINOSU   T 14   P 85,  84  SUPRAFAȚA DE  8,94 HA ;   
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 Pășune înțelenită cu diferite plante cu valoare furajeră redusă, cu tufărițuri de maces, rugi 

de mure peste 80% din suprafață. Pășunea se află situate pe malul  râului Prahova care poate 

constitui sursa de apă pentru animale,aflat în partea de Nord a pășunii. 

TINOSU   T 15    P 95/1,  96      SUPRAFAȚA DE   10,0376 HA;   
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COMPOZITIA FLORISTICA 

GRAMINEE  60 %    LEGUMINOASE   5 %    ALTE PLANTE  35 % 

 

GRAMINEE 

Lolium perenne - ( raigras peren) 

Agropyron repens - (pir târâtor)  

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris - (iarba câmpului)  

Deschampsia caespitosa - (târsa) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior)  

Festuca valesiaca - (păiuş stepic) 

Poa nemoralis - (firuţă de pădure)  

 

LEGUMINAOSE 

Trifolium pratense - (trifoi roşu)  

Trifolium repens - (trifoi alb) 

Lotus corniculatus - (ghizdei) 

 

ALTE PLANTE 

Achillea millefolium - (coada şoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata - (pătlagina) 

Taraxacum officinale - (păpădie)  

Daucus carota - (morcov sălbatic) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Carduus acanthoides - (spini)  

Xanthium sp. - (cornuţi) 

Centaurea sp. - (mături) 

Prunella vulgaris - (busuioc sălbatic) 

Thymus montanus - (cimbrişor) 
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 Pășunea are asigurată sursa de apă , este înțelenită cu graminee în proporție de peste 50%, 

este folosită de crescătorii de bovine din localitate. Accesul animalelor se face pe drumul de 

acces aflat în partea de Sud a pășunii. 

TINOSU  T 16  P  105      SUPRAFAȚA  DE  6,2414  HA 
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 Pășunea este înțelenită cu pir, nu are sursă de apă asigurată, accesul animalelor se face pe 

drumul de acces aflat în partea de Sud a pășunii, nu există zonă de adăpostire și umbrire a 

animalelor. Este pe un teren în pantă cu o compoziție floristică slabă cu un procent mic de 

leguminoase. 

 

PISCULEȘTI    T 8  P  21,  22  SUPRAFAȚA  DE  12,77 HA 
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COMPOZITIA FLORISTICA 

 

GRAMINEE   50 %  LEGUMINOASE  5 %  ALTE PLANTE  45 % 

 

GRAMINEE 

Lolium perenne - ( raigras peren) 

Agropyron repens -  (pir târâtor) 

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Agrostis capillaris - (iarba câmpului) 

Brachypodium pinnatum (obsigă)  

Deschampsia caespitosa - (târsă) 

Arrhenatherum elatius -  (ovăscior) 

Botriochloa ischaemum (bărboasa) 
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LEGUMINOASE 

Lotus corniculatus - (ghizdei)  

Lathyrus pratensis - (lintea pratului)  

 

ALTE PLANTE 

Achillea millefolium - (coada şoricelului)  

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata -  (pătlagina) 

Taraxacum officinale - (păpădie) 

Centaurea sp. - (mături) 

Daucus carota - (morcov sălbatic) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Linaria genistifolia - (linariţă) 

Carduus acanthoides - (spini) 

Convolvulus arvensis - ( volbura) 
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Pășunea este înțelenită cu graminee în procent de 50 %, leguminoasele sunt în procent 

redus de 5 % , accesul animalelor se face prin drumul de acces aflat în partea de Sud a pășunii. 

Pășunea este delimitată în partea de Vest de un canal de irigații care poate fi folosit ca sursă de 

apă pentru animale prin amenajarea unui spațiu de adăpare. Există o lizieră de plopi care poate fi 

folosită ca zonă de adapostire și umbrire a animalelor. 

 

PISCULEȘTI   T  13  P  66, 67, 69      SUPRAFAȚA DE 11,94 HA 
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COMPOZITIA FLORISTICA 

GRAMINEE  50%    LEGUMINOASE  5%   ALTE PLANTE  45% 

GRAMINEE 

Lolium perenne - (raigras peren)  

Agropyron repens - (pir târâtor) 

Botriochloa ischaemum - (bărboasă) 

Agrostis capillaris - (iarba câmpului)  

Agrostis stolonifera - (moleaţă)  

Festuca pseudovina - (păiuşul oilor)  
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LEGUMINOASE 

Lotus corniculatus - (ghizdei) 

Trifolium fragiferum - (trifoi fragifer)  

 

ALTE PLANTE 

Achillea millefolium - (coada şoricelului)  

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata - (pătlagina) 

Taraxacum officinale - (păpădie) 

Centaurea sp. - (mături) 

Daucus carota -  (morcov sălbatic) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Linaria genistifolia - (linariţă) 

Carduus acanthoides - (spini) 

Convolvulus arvensis - ( volbura) 

Xanthium sp. - (cornuţi) 
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Pășunea  este situate în lunca râului Prahova, este o păsune folosită de crescătorii de 

bovine din localitate, are drumul de acces aflat în partea de  Est  a pășunii. Sursa de apă o 

constituie râul Prahova. Este o pășune degradată cu multă barboasă, zonă umedă cu pipirig, 

compoziția floristică este slabă, pe pășune sunt gunoaie , pietre aluviuni aduse de raul Prahova 

care trebuie să fie înlăturate de pe aceasta. 

 

 PISCULEȘTI  T 10   P 37/1, 38, 40, 40/1 ;   T  13   P  38/1    SUPRAFAȚA   DE   11,4843 

HA 
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COMPOZITIA FLORISTICA 

GRAMINEE  50 %   LEGUMINOASE  7%   ALTE PLANTE  43 % 

 

GRAMINEE 

Lolium perenne - ( raigras peren) 

Agropyron repens -  (pir târâtor)  

Cynodon dactylon - ( pir gros) 

Botriochloa ischaemum - (bărboasă) 

Agrostis capillaris - (iarba câmpului)  

Deschampsia caespitosa - (târsa) 

Arrhenatherum elatius - (ovăscior)  

 

LEGUMINAOSE 

 

Trifolium pratense - (trifoi roşu)  

Trifolium repens - (trifoi alb) 

 

ALTE PLANTE 

 

Achillea millefolium - (coada şoricelului) 

Cichorium intybus - (cicoare) 

Plantago lanceolata - (pătlagina) 

Taraxacum officinale - (păpădie)  

Daucus carota - (morcov sălbatic) 

Eryngium campestre - (scaiul dracului) 

Juncus conglomeratus - (pipirig)  

Carduus acanthoides - (spini)  

Xanthium sp. - (cornuţi) 

Centaurea sp. - (mături) 

Luzula campestris - (mălaiul cucului) 
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 Pășunea se află amplasată în apropierea râului Prahova care constituie și sursa de apă 

pentru animale, are o compoziție floristică slabă care trebuie înbunătățită prin lucrări de 

supraînsămânțare. Accesul animalelor se face pe drumul de acces aflat în partea de Est a pășunii. 

 

PISCULEȘTI   T  11   P 49,  53   SUPRAFAȚA DE  3,3784 HA 
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 Pășunea se află în apropierea râului Prahova care constituie sursă de apă pentru animale, 

este o pășune degradată, cu o compoziție floristică slabă, mai puțin folosită motiv pentru care 

aceasta a fost ocupată de arbuști din diferite specii specific zonei de luncă. Accesul animalelor se 

face prin partea de Nord a pășunii. Pășunea este folosită de crescătorii de ovine  și caprine din 

localitate. 
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PISCULEȘTI    T  12  P  55,  56,  61,  62,  62/1  SUPRAFAȚA DE  10,08 HA 
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 Pășunea este pe un teren din lunca râului Prahova , un teren degradat cu o compoziție 

floristică slabă, există vegetație lemnoasă pe o suprafață  extinsă care trebuie să fie defrișată.Pe 
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pășune există pietre , aluviuni aduse de viiturile râului, de aceea trebuie să fie executate lucrări 

de curățire a acesteia. Se pretează la păsunatul cu ovine și caprine. Accesul animalelor se poate 

face atât prin partea de Sud ,cât și prin cea de Nord a pășunii. 

 

5.2.  Obiective social-economice şi ecologice 

 Amenajamentul pastoral reprezintă un îndrumar de lucru adaptat condiţiilor locale, 

pentru valorificarea economică şi durabilă a pajiştilor, astfel încât să permită menţinerea 

biodiversităţii, creşterea productivităţii, a capacităţii de regenerare a plantelor, utilizatorii având 

obligaţia să gestioneze pajiştile conform normelor tehnice prevăzute în amenajament. 

 Obiectivele social-economice şi ecologice şi de protecţie a mediului urmărite în prezentul 

amenajament pastoral sunt: 

- asigurarea sursei de hrană pentru animalele domestice - o mare parte din furajele 

suculente şi fibroase necesare pentru creşterea animalelor sunt obţinute de pe pajiştile 

naturale; 

- mijloc de prevenire şi combatere a eroziunii -  ierburile au o capacitate înaltă de 

absorbţie a apei, de reţinere şi de ridicare a capacităţii hidrice a solului. O pajişte situată 

pe o pantă domoală, cu un covor vegetal încheiat, înalt la 20 cm, reţine de circa şapte 

ori mai multă apă decât un teren arabil asemănător necultivat şi de circa patru ori mai 

multă decât atunci când pajiştea este pășunată excesiv. Păşunile cultivate şi folosite 

raţional reprezintă un excelent mijloc de prevenire şi combatere a eroziunii solului; 

-  mijloc de îmbunătăţire a structurii şi fertilităţii solului – sub învelişul de iarbă al 

pajiştilor naturale s-au format cele mai fertile soluri. Acest fapt se datorează sistemului 

radicular fasciculat al ierburilor, care străbate straturile de la suprafaţa solului 

,, legându-l’’ într-o structura de agregate şi îmbogăţindu-l în substanţă organică. 

Bacteriile şi nodozităţile leguminoaselor contribuie, de asemenea, la ridicarea fertilităţii 

solului, prin fixarea azotului atmosferic şi depozitarea lui în sol; 

- habitat şi sursa de hrană pentru animalele sălbatice -  majoritatea speciilor de animale 

sălbatice, de la cele inferioare la cele superioare, indiferent de poziţia pe care o ocupa i 

lanţul trofic, îşi au sursa primară de hrana în iarba pajiştilor. În felul acesta, pajiştile 

devin, alături de păduri, principalele ecosisteme care asigură supravețuirea speciilor 

respective şi principalul habitat pentru conservarea speciilor ameninţate  de dispariţie. 
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5.3.  Stabilirea categoriilor de folosință a pajiștilor 

Pajiștile  din cadrul UAT TINOSU  sunt suprafețe folosite astfel: 

Nr.cr
t 

PARCELA  
DESCRIPTIVĂ 

TIPUL DE PAJIȘTE SUPRAFAȚA 

HA MOD DE 
FOLOSIRE 

1 PREDEȘTI  
  T 18    P 111, 111/1, 
113     
 T 21 P 131/1   

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 
(bărboasă)  

11,6109 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

2 PREDEȘTI  
T 20 P  126    

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 
(bărboasă)  

0,63   BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

3 PREDEȘTI   
T  38  P 259 ;   
T 39   P  261 ;  T 41  
P  267         

Pajiştile de Festuca valesiaca 
(păiuş stepic)  
 

 38,5896 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

4 
 

TINOSU    
T 14   P 85,  84     

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 
(bărboasă)  

8,94 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

5 TINOSU 
T 15  P 95/1,  96         
 

Pajiştile de Festuca 
valesiaca (păiuş stepic)  

10,0376 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

6 TINOSU  T 16  P  
105       

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 
(bărboasă)  

6,2414   BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

7 PISCULEȘTI    T 8  
P  21,  22   

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

12,77 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

8 PISCULEȘTI    
T  13  P  66, 67, 69       
 

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

11,94 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

9 PISCULEȘTI   
T 10   P 37/1, 38, 40, 
40/1 ;    
T  13   P  38/1     

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

11,4843 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

10 PISCULEȘTI   
 T  11   P 49,  53    

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 
(bărboasă)  

3,3784 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

11 PISCULEȘTI    T  12  
P  55,  56,  61,  62,  
62/1   

Pajiştile degradate de 
Botriochloa ischaemum 
(bărboasă)  

10,08 BOVINE 
OVINE, CAPRINE 

12 TOTAL  125,7022  
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5.4.  Fundamentarea amenajamentului pastoral 

Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole şi să fie în 

concordanţă cu condiţiile pedoclimatice ale arealului din UAT TINOSU. 

 

5.4.1.  Durata sezonului de păşunat 

Pentru determinarea duratei sezonului de păşunat se ţine seama de altitudine, factori 

limitativi, condiţii climatice extreme, tradiţia locală. 

Momentul începerii păşunatului se face când: 

- înălţimea covorului ierbos este de 8-15 cm pe pajiştile naturale şi de 12-20 cm pe 

pajiştile cultivate; 

- înălţimea conului de creştere al spicului de graminee este de 6-10 cm; 

- înflorirea păpădiei în primăvară; 

- după 23 aprilie. 

Durata sezonului de păşunat este determinată în primul rând de durata perioadei de 

vegetaţie care este legată mai mult de perioadele de secetă la câmpie şi deal. Durata sezonului de 

păşunat la câmpie în sistem neirigat este de 100-150 de zile 

 Având în vedere modul de exploatare a păşunilor, producţia de masă verde mică de 

masă verde, lucrările minime  executate pe păşuni ( doar curăţiri de resturi vegetale şi o 

uşoară fertilizare ) momentul începerii păşunatului se stabileşte să se înceapă când 

înălţimea covorului ierbos este de 8-15 cm pe pajiştile naturale şi de 12-20 cm pentru 

pajiştile cultivate. 

 Încetarea păşunatului se face cu 3-4 săptămâni ( 20-30 zile) înainte de apariţia 

îngheţurilor permanente la sol. 

5.4.2. Numărul ciclurilor de păşunat 

Metodele de păşunat se clasifica în două categorii: păşunatul liber (continuu sau 

neraţional) şi păşunatul raţional. Ambele metode au variante pentru exploatarea intensivă  şi 

extensiva. 

În condiţiile actuale, din studiul vegetaţiei pajiştilor, nu recomandăm  în nici un trup de 

pajişte analizat împărțirea în suprafeţe mai mici deoarece  producţia pajiştilor este  prea 

mică şi nu  se justifică economic. 
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Cu toate acestea în următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a 

pajiştilor, unele pajişti pot fi împărțite (în mod special blocurile fizice — cu subvenţii APIA ) şi 

se va putea trece la păşunatul raţional cu garduri electrice. 

Recomandări 

Practicarea unor variante de raţionalizare a păşunatului continuu: 

- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. 

Astfel animalele nu stau în același loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile 

diferite; 

- păşunatul în front. în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păune 

de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsură consumării suficiente a 

plantelor; 

- păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod 

substanţial la 1-2 parcele cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de 

parcelare şi alimentare cu apă. 

În momentul în care producţia pajiştii se vă îmbunătăţii considerabil se va putea 

trece la organizarea unui păşunat raţional, pe anumite unităţi de exploatare. 

Păşunatul raţional (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi 

intrarea succesivă  cu animalele pe tarlale. Organizarea unui păşunat raţional (prin rotaţie) 

presupune stabilirea numărului de parcele (tarlale) în care se împarte pajiştea, suprafaţa acestora 

şi durata de timp cât stau animalele pe tarla. 

În această metodă păşunea este păscuta doar pentru anumite perioade, intercalate 

cu pauze care permit refacerea plantelor din pajişti (25-30 de zile). Ciclul de păşunat se 

referă la durata de refacere a pajiştii şi durata păşunatului pe o târlă. Astfel în intervalul 

de păşunat de 150 de zile ,avem 3-4 cicluri de păşunat în funcţie de evoluţia factorilor 

climatici; în general în zona de câmpie pe timpul verii vegetaţia pajiştilor suferă foarte 

mult. 

Conform legislaţiei în vigoare şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului 

de tarlale se face raportul între durata de refacere a vegetaţiei pajiştii durata păşunatului pe o 

târlă:                                           

                                                          N.t.= D.r.x D.p. 

în care: 
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- N.t. - numărul de tarlale; 

- D.r. - durata de refacere a pajiştii (pentru regenerarea plantelor), Cu variaţii cuprinse între 24 şi 

50 zile, în funcţie de numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice, altitudine, tipuri de 

plante etc.; 

- Dp. - durata de păşunat pe o târlă cu variaţii cuprinse între 3 şi 6 zile. 

Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotaţie de la 

păşunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire. 

După stabilirea numărului de tarlale şi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea 

tarlalelor.  

Gardurile electrice — cu pastor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru 

organizarea păşunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor se pot delimita suprafeţe mai mici, pe 

care animalele să stea 1-2 zile sau doar o jumătate de zi. Delimitarea între parcele se poate face şi 

prin garduri vii formate din foioase. Gardurile sunt indispensabile din punct de vedere 

tehnologic, economic şi ecologic. Ele reduc viteza vânturilor, asigura umbra pentru animale în 

zilele toride, păstrează umiditatea solului, produc oxigen. Se recomandă următorii arbuşti: şoc, 

lemn câinesc, gledice, sălcioara, cătina albă, păducel, alun, etc. 

Timpul de păşunat pe tarla prezintă de asemenea o importanţă deosebită. Se 

cunoaște faptul că animalele erbivore reuşesc, în câteva ore, să-şi procure necesarul de 

hrană. în rest se plimba bătătorind iarba şi solul. De aceea este indicat să se păşuneze 

dimineaţa 3-4 ore, să se întrerupă păşunatul 2-4 ore ( timp în care animalele se odihnesc şi 

beau apă) şi să se reia după - amiază de asemenea 3-4ore. 

În cazul păşunatului raţional (când se face tarlalizarea) păşunea se menţine la un nivel 

productiv ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 săptărnâni cu îngrăşăminte pe bază de 

azot, în doze de 50-60 kg/ha N. În timpul administrării îngrăşămintelor nu se întrerupe pașunatul. 

Excepţie fac pajiştile care sunt sub angajament APIA. La acestea fertilizarea se va face în funcţie 

de recomandările din pachetul accesat. 

Avantaje sistemului raţional (în oricare din variante) de păşunat sunt: 

- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu; 

- sporește producţia păşunilor ca urmare a faptului că plantele după folosire au timp 

pentru refacere; 
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- ciclurile de păşunat determina o uniformizare a producţiilor în decursul perioadei de 

vegetaţie; 

- înlăturarea păşunatului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate 

speciile, adică atât cele valoroase cât şi cele nevaloroase,ceea ce face că procentul de 

buruieni să se reducă şi deci să îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii; 

- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafeţe subpășunate 

(cu plante nevaloroase) sau suprapășunate (cu plante valoroase); 

- sporeşte gradul de consumabilitate al plantelor; 

- posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, inclusiv fertilizare, irigare 

etc.; 

- animalele nu distrug ţelina şi în consecinţă nu se declanşează fenomene erozionale; 

- obţinerea unor producţii mai mari la animale (lapte, carne) prin faptul că au la dispoziţie 

tot timpul furajul în cantitatea şi de calitatea corespunzătoare; 

- prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru că în intervalul de 25-30 zile cât 

animalele lipsesc de pe tarla ouăle şi larvele paraziţilor sunt omorâte de acţiunea razelor 

solare; 

- posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje din 

punct de vedere tehnic, economic şi organizatoric. 

5.4.3.  Fâneţele 

       Suprafeţele ce nu se pașuneză şi se utilizează pentru producerea de fân se vor cosi în 

momentul optim pentru a asigura cantitatea maximă de nutrienţi, cu excepţia celor care sunt 

sub angajament APIA. 

5.4.4.  Capacitatea de păşunat 

Capacitatea de păşunat să stabilit prin împărţirea  producţiei totale de masă verde cu 

raţia necesară unei unităţi vita mare( UVM). Se recomandă o cantitate medie de masă verde 

de 65kg/UVM din care consumată efectiv 50kg/cap/zi.  

Conversia  în UVM a speciilor de animale domestice este redată în următorul tabel: 

Categoria de animale 

 

Coeficient de  

conversie 

Capete/ UVM 

Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani,     

ecvidee de mai mult de 6 luni 

1,0 1,0 
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Bovine între 6 luni si 2 ani 0,6 1,6 

Bovine de mai puțin de 6 luni 0,4 2,5 

Ovine 0,15 6,6 

Caprine 0,15 6,6 

 

Producţia totală de masă verde se determina prin cosire şi cântărire pe 6-10 m2 din 

suprafeţele de probă aflate în parcela de exploatare ce urmează a fi păşunata. Aceste suprafeţe se 

cosesc la începutul fiecărui ciclu de păşunat, respectând restricţia că pe plante să nu se 

regăsească apa de adiţie. 

Producţia și calitatea principalelor categorii de pajişti 

Cod  Categoria de pajişte  Producția  

de iarbă  

(t/ha)  

Calitatea  

furajeră  

I  Reînsămânţate, fertilizate intensiv, 

amendate, după caz, din zone umede şi cu 

condiţii de irigare  

30-50  Foarte bună  

II  Reînsămânţate, fertilizate la nivel mediu, 

amendate, după caz, din zone umede, 

neirigate  

25-35  Foarte bună  

Bună  

III  Supraînsămânţate, amendate, după caz, 

fertilizate la nivel mediu din zone mai 

uscate, neirigate  

12-25  Bună  

Mijlocie  

IV  Pajiști cu specii cu valoare medie, fertilizate 

sporadic cu îngrăşăminte naturale şi 

chimice, parţial îmbunătăţite  

6-15  Mijlocie  

Slabă  

V  Pajiști cu specii cu valoare medie şi slabe 

furajere, neîmbunătăţite  

3-10  Slabă  

Foarte slabă  

VI  Pajiști îmburuienate, invadate cu vegetaţie 

arbustivă, soluri erodate, exces de umiditate 

etc. şi alte degradări ale solului şi vegetaţiei.  

1-5  Foarte slabă  
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  Producţia de iarbă şi încărcarea cu animale exprimată în unităţi vită mare (UVM) la 

hectar a principalelor tipuri de pajişti din România 

 

Tipul de pajişte Producţiade iarba  

        To/ha 

Încărcare cu animale        

UVM/ha 

Pajişti zonale 

- Festuca valesiaca (păiuş stepic) 

   - Festuca rupicola (păiuş de deal) 

- Botriochloa ischaemum (bărboasă) 

- Poa pratensis angustifolia (firuţa) 

- Agrostis capillaris (iarba vântului) 

- Festuca rubra (păiuş roşu) 

- Nardus stricta (ţepoşică) 

- Festuca airoides (păruşcă) 

- Carex curvula (coarnă) 

Pajişti azonale 

- lunci şi depresiuni 

- soluri saline şi alcaline 

- soluri nisipoase şi nisipuri 

 

           3,0-5,0 

3,5-6,0 

1,5-5,0 

7,5-12,5 

5,0-15,0 

5,0-15,0 

3,0-5,0 

2,0-4,0 

1,5-3,0 

 

7,5-20,0 

4,0-7,0 

1,0-3,0 

 

                     0,3-0,5 

0,4-0,6 

0,3-0,4 

1,0-1,5 

0,5-1,2 

0,5-1,5 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,1-0,4 

 

1,0-2,0 

0,1-0,6 

   0,1-0,2 

 

Capacitatea de pasunat  ( Cp )se va determina in fiecare sezon de pasunat utilizand 

formula: 

Cp ( UVM/ha)= [ Pt(kg/ha) x Cf % ] /  [ Nz x DZP x 100 ] 

in care : 

Nz – necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal , în kg/zi; 

DZP -  numărul zilelor sezonului de pășunat; 

Cf – coeficient de folosire a pajiștii, în procente.  

Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabilește prin cosirea si cântărirea 

resturilor neconsumate ( Rn) pe 5-10 m2, după scoaterea animalelor din tarla și raportarea ei la 

producția totala dupa formula: 

              Cf = [ Pt (kg/ha)  - Rn ( kg/ha ) x 100, în procente 
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               CAPACITATEA ACTUALA  DE PĂȘUNAT A  PĂȘUNILOR DIN UAT 

TINOSU  

Trupul de 
pajiște 

Suprafa
ța 
Parcelei 
Ha 

Produc
. de 
masă 
verde 
t/ha 

Coef. 
de 
folosire 
% 

Producția 
de masă 
verde 
utila 
t/ha 

Producția 
totala de 
masă 
verde 
T 

ZAF* Incărcare cu UVM 

   
   /ha 

 
Total  

1 2 3 4 5 
(col3xcol.4) 

6 
(Col.2xcol.) 

7 
Col.5/0,0) 

8 
(Col.7/DSP*
) 

9 
(Col.2xcol.8
) 

PREDEȘTI  
  T 18    P 111, 
111/1, 113     
 T 21 P 131/1   

11,6109   2,5    85 2,12 29,02 42,4 0,28     3,28 

PREDEȘTI  
T 20 P  126    

0,63   1,5 85 1,27 0,95 25,4 0,17 0,11 

PREDEȘTI   
T  38  P 259 ;   
T 39   P  261 ;  
T 41  P  267        

 
38,5896 

3,5 85 2,98 135,06 59,6 0,40 15,43 

TINOSU    
T 14   P 85,  
84     

8,94 2,5 85 2,12 22,35 42,5 0,28 2,53 

TINOSU 
T 15  P 95/1,  
96         
 

10,0376 3,5 85 2,98 35,13 59,6 0,40 4,01 

TINOSU  T 
16  P  105       

6,2414   3,0 85 2,55 18,72 51 0,34 2,12 

PISCULEȘTI    
T 8  P  21,  22   

12,77 3,5 85 2,98 44,70 59,6 0,40 5,10 

PISCULEȘTI   
T  13  P  66, 
67, 69       
 

11,94 3,0 85 2,55 35,82 51 0,34 4,06 

PISCULEȘTI   
T 10   P 37/1, 
38, 40, 40/1 ;    
T  13   P  38/1    

11,4843 3,0 85 2,55 34,45 51 0,34 3,90 

PISCULEȘTI   
 T  11   P 49,  
53    

3,3784 2,0 85 1,7 6,75 34 0,23 0,77 

PISCULEȘTI    
T  12  P  55,  
56,  61,  62,  
62/1   

10,08 1,5 85 1,27 15,12 25,5 0,17 1,71 

 

DSP – Durata sezon de păşunat (150 zile) 

ZAF – Număr de zile animal furajat pe păşune 

0,05 – cantitatea de masă verde în tone consumate efectiv de 1 UVM/zi 
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6. Organizarea, îmbunătăţirea, dotarea şi folosirea pajiştilor 

6.1.  Lucrări de repunere în valoare a suprafeţelor de pajişti 

Principalele măsuri de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor se bazează 

pe înlăturarea sau diminuarea efectului factorilor limitativi ai productivităţii acestora. 

"Pentru determinarea măsurilor şi tehnologiilor de îmbunătăţire adecvate trebuie să se 

stabilească în prealabil, cu exactitate, cauzele degradării pajiştii respective, deoarece aplicarea 

oricărei măsuri de îmbunătăţire a covorului vegetal fără a se îndepărta cauzele degradării lui, 

conduc la unele rezultate bune, valabile doar pe termen scurt. 

Principalele acţiuni tehnico-organizatorice menite să ducă la creşterea cantitativă şi 

calitativă a producţiei de furaje de pe pajişti sunt: 

- măsuri ameliorative generale, care se aplică pe toate pajiştile afectate de factori 

limitativi ai producţiei; 

- măsuri de îmbunătăţire fără înlocuirea totală a vechiului covor vegetal, numite măsuri 

de suprafaţă; 

- măsuri de refacere radicală a covorului ierbos prin înlocuirea totală a vechiului covor 

vegetal cu amestecuri valoroase de graminee şi leguminoase perene de pajişti; 

- valorificarea superioară a producţiei pajiştilor prin păşunat; 

- valorificarea superioară prin recoltarea şi conservarea furajelor de pe pajişti. 

Măsurile ameliorative generale care se aplică pe toate pajiştile afectate de diferiţi 

factori limitativi ai producţiei sunt: 

- eliminarea excesului de umiditate; 

- combaterea eroziunii de adâncime şi alunecărilor solului; 

- corectarea reacţiei solului (acidităţii, respectiv alcalinităţii) prin lucrări de amendare; 

 

Măsurile de suprafaţă de îmbunătăţire a pajiştilor cuprind: 

- lucrările de întreţinere a pajiştilor ce constau în curăţirea de muşuroaie de orice 

provenienţă, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre, nivelarea nanoreliefului, 

împrăştierea dejecţiilor (rămase în urma păşunatului sau după fertilizarea organică), aerarea 

covorului vegetal; 

- îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare; 

- supraînsămânţarea pajiştilor. 
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Măsurile de refacere radicală a covorului ierbos constau din: 

- curăţirea de muşuroaie, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre; 

- distrugerea vechiului covor vegetal degradat; 

- îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare; 

- pregătirea patului germinativ; 

- reînsămânţarea cu amestecuri de plante furajere productive şi cu valoare furajeră 

ridicată; 

- întreţinerea pajiştii nou înfiinţate." – Hotărârea 78/2015 

Pentru aplicarea măsurilor de ameliorare şi îmbunătăţire a pajiştilor trebuiesă se tină cont 

de bunele condiţii agricole şi de mediu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de 

particularităţile terenului, de impactul social şi economic, fiecare măsură aplicabilă pe o parcelă 

fiind tratată diferenţiat. 

Înainte de alegerea metodelor, mijloacelor şi materialelor necesare îmbunătăţirii 

covorului ierbos al unei pajişti, trebuie să se cunoască: 

- zona biogeografică şi climatică, substratul geologic în care se găseşte pajiştea 

- condiţii orografice (pantă, înclinaţie, expoziţie) şi hidrologice (pâraie, râuri, lacuri, 

izvoare, etc.) 

- grosimea stratului de sol cu prezenţa sau absenţa rocilor dure la suprafaţă sau pe profil, 

până la 25 – 30 cm 

- tipul de pajişte dominant, stadiul de degradare al covorului ierbos, invazia cu vegetaţie 

dăunătoare ierboasă şi lemnoasă, muşuroaie dacă există, etc. 

 

Factori limitativi. Măsuri ameliorative ale solurilor-terenurilor 

Cunoaşterea naturii şi intensităţii factorilor limitativi ai producţiei agricole este absolut 

oportună în situaţia în care se ia decizia diminuării ori eliminăririi efectelor negative ale acestora, 

în scopul asigurării necesarului de furaje pentru ovine şi bovine, a activităților conexe (prelucrare 

produse animaliere, colectare plante medicinale, apicultura, etc.). 

 

1. Defrişare vegetaţiei lemnoase se face pe bază de studii şi documentaţii în care se 

prevăd toate detaliile privind organizarea, execuţia lucrării şi valorificarea materialului lemnos, 

conform normativelor. Până la o anumită limită vegetaţia forestieră are efect benefic prin dublul 
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rol de protecţie a solului, a pajiştii, a animalelar în caz de intemperii şi de a satisface nevoia de 

material lemnos. 

Nu se defrişează vegetaţia lemnoasă de pe următoarele porţiuni: 

- suprafeţe cu pante mai mari de 30°, pe cât posibil acestea fiind predate sectorului 

forestier cu destinaţia păduri, preluând în schimb alte suprafeţe apte pentru a fi exploatate ca 

pajişti 

- pe ambele maluri ale pâraielor şi izvoarelor acestora, în lăţimi variabile în raport cu 

înclinarea şi lăţimea pantei 

- pe suprafeţele degradate, în curs de degradare, pe grohotişuri, stâncării 

- în jurul adăpătoarelor, stânelor, adăposturilor, saivanelor 

- pe suprafeţele de coastă de lângă drumuri 

- pe terenurile cu pante între 20° - 30°, unde se lasă benzi transversale de diferite lăţimi, 

în raport cu panta şi solul sau sub formă de buchete. 

- suprafeţele acoperite cu jneapăn (Pinus mugo) sau specii rare ca zâmbru (Pinus 

cembra), zadă (Larix decidua), tisă (Taxus baccata), smirdar (Rhododendron myrtifolium). 

Pe suprafeţele de arborete cu rol de protecţie nu se păşunează şi nu se fac nici un fel de 

lucrări, decât numai operaţiuni de igienă, 

În partea cea mai joasă sau în interiorul păşunii se lasă o suprafaţă de maxim 10% din 

suprafaţa totală a trupului de pajişte cu arbori pentru adăpostul animalelor în caz de intemperii, 

pe care se practică operaţiuni de igienă şi tăiere a crengilor până la înălţimea de 2 m. 

Tăierea şi valorificarea materialului lemnos se face de către organele de specialitate 

(inspectorate silvice sau întreprinderi forestiere) pe baza planurilor şi normativelor existente sau 

pe baza prevederilor amenajamentului pastoral, cu atenţie deosebită pentru speciile protejate sau 

arealele cu destinaţie specială. 

2. Combatere vegetaţiei fără valoare furajeră sau dăunătoare se face pe cale mecanică 

prin cosiri repetate sau pe cale chimică prin folosirea erbicidelor. Aceste operaţiuni trebuie făcute 

cu atenţie pentru speciile protejate, pentru biologia fiecarei plante nedorite şi pentru efectul 

selectiv al pesticidului. 

3. Pietrele mobile şi cele semiîngropate se strâng manual şi se depoziteză pe firul 

ogaşelor sau ravenelor, pe porţiunile de pajişte erodate sau ca gard de delimitare a parcelelor 
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4. Distrugerea muşuroaielor de origine vegetală, animală sau marghilelor, nivelarea şi 

curăţirea pajiştilor se face primăvara sau toamna prin lucrări obişnuite de grăpare, cu maşini de 

curăţat pajişti sau manual cu diverse unelte. Şi în acest caz se acordă atenţie speciilor şi siturilor 

protejate. În cele mai multe cazuri operaţiunile enumerate anterior sunt urmate de 

supraînsămânţare saun reînsămânţare cu amestecuri adecvate. 

5. Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee 

furajere perene din familiile de graminee şi leguminoase sau amestecuri ale acestora, în funcţie 

de condiţiile naturale, modul de folosire şi nivelul de intensivizare a producţiei pajiştilor. Acest 

tip de lucrare se face, în general, pe suprafeţele unde au apărut goluri ca urmare a distrugerii 

muşuroaielor şi a curăţirii de arboret sau vegetaţie lemnoasă. 

Supraînsămânţarea se efectuează cu 1-2 nopţi înainte de terminarea unei reprize de 

târlire, mai ales cu oile. Acestea introduc prin călcare seminţele în sol, suficient de adânc. 

Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în ariile protejate se realizează numai cu seminţe 

din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. 

Nu se recomandă reînsămânţarea datorită condiţiilor geografice şi edafice dificile. 

6. Combatera eroziunii de suprafaţă se face preventiv prin respectare cerinţelor din 

amenajamentul pastoral privind durata sezonului de păşunat, evitarea păşunatului pe pante, pe 

timp ploios, pe sol umed, respectarea încărcăturii cu animale, fertilizarea optimă, 

supraînsămânţarea, stoparea râmăturilor de porci mistreţi prin limitarea prezenţei lor pe pante şi 

alte măsuri. Ca măsuri curative amintim mobilizare superficială a solului pe curba de nivel cu 

semănarea la 1,5 cm a unui amestec adecvat în primul an fiind folosit ca fâneţă (doar pe zonele 

unde poate fi făcută fără pericole ulterioare), realizarea cu pluguri speciale a unor valuri de 

pământ care se înierbează cu rol de colectori spre un emisar pe pante până la 18°, perdele de 

protecţie pe curbele de nivel. 

7. Eroziunea de adâncime şi alunecările de teren se combat preventiv prin lucrările 

amintite la eroziunea de suprafaţă sau curativ prin nivelare, pregătire pat germinativ, fertilizare 

organică şi/sau chimică, semănare amestec de ierburi şi folosire ca fâneţă în primul an – pentru 

stadiul de şiroiri şi rigole. Dacă eroziunea de adâncime a ajuns la stadiul de ogaş sau ravenă sunt 

necesare lucrări mai ample de artă proiectate de specialiştii autorizaţi în domeniu şi executate de 

firme de prestări servicii pentru îmbunătăţiri funciare. Lucrările se axează pe două aspecte – cele 
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executate în bazinul hidrografic al ravenei şi cele executate pe firul albiei ravenei. Aceleaşi 

considerente sunt valabile şi pentru alunecările de teren. 

8. Excesul de umiditate freatică şi/sau stagnantă se elimină prin acţiuni care constau în 

realizarea canalelor de desecare, drenuri din diverse materiale, drenaj cârtiţă, păşunat raţional, 

captare izvoare de coastă, cultivare specii ierboase şi lemnoase iubitoare de umezeală. Pe 

terenurile cu soluri grele, argiloase, înaintea semănatului pentru înfiinţarea pajiştilor se impun 

lucrări de creştere a permeabilităţii pentru a evita stagnarea apei, cum ar fi scarificarea, 

subsolajul etc, alături de executarea drenurilor cârtiţă. Această măsură se impune tipului de sol 

Stagnosol. 

9. Regularizarea cursurilor de apă sunt lucrări complexe de Îmbunătăţiri funciare 

aplicate pentru consolidarea suprafeţelor afectate de eroziunea de adâncime şi de inundabilitate. 

Decizia executării lor se va lua după un studiu de specialitate iniţial care să descopere necesitatea 

şi oportunitatea acestor intervenţii. Fară aceste lucrări, pe suprafeţele respective nu sunt eficiente 

nici celelelte măsuri de ameliorare cantitativă şi calitativă a pajiştilor. 

10. Înlăturarea cioatelor şi a buturugilor se realizează toamna, iar după înlăturarea 

buturugilor se supraînsămânţează golurile rezultate în urma executării lucrărilor. 

 11. Amendarea si fertilizarea se face prin stabilirea suprafetelor care necesita aceste 

interventii, pe baza Situatiei sintetice a datelor analitice pentru teritoriul studiat.   

Dupa aprecierea reactiei solului (pH) si a gradului de asigurare cu elemente nutritive (N, P, K) 

situatia sintetica a pajistilor se prezinta astfel: 

-situatia sintetica a datelor analizate 

Nr. 
crt
. 

Parcela 
descriptiva 

Tip de 
sol/Su
btip 

(variet
ate)/su
ccesiu
ne de 
orizon

turi 

Suprafa
ta 

US/TO 
(ha) 

Proprietati chimice 

Reactia 
solului 

Aprovizionarea cu elemente 
nutritive 

Altele  

Tarla 
Parcel

a 
IN P2O5 K2O 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 14 84 15/15 8,2800 puternic acida mijlocie slaba  mijlocie   
2 14 85 15/15 0,6600 puternic acida mijlocie slaba  mijlocie   

3 
15 96 14/14 7,0876 

puternic acida 
foarte 
slaba 

foarte 
slaba buna   
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4 15 96 16/16 2,5000 moderat acida slaba slaba mijlocie   
5 15 95/1 16/16 0,4500 moderat acida slaba slaba mijlocie   
6 16 105 16/16 6,2414 moderat acida slaba slaba mijlocie   

7 
18 111 18/18 9,5547 

slab acida  buna 
foarte 
slaba buna   

8 
18 111/1 18/18 0,6528 

slab acida  buna 
foarte 
slaba buna   

9 
18 113 18/18 0,4874 

slab acida  buna 
foarte 
slaba buna   

10 
18 113/1 18/18 0,5460 

slab acida  buna 
foarte 
slaba buna   

11 
18 126 18/18 1,0000 

slab acida  buna 
foarte 
slaba buna   

12 
38 259 18/18 6,2960 

slab acida  buna 
foarte 
slaba buna   

13 
39 261 4/4 24,1400 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba buna   

14 
41 267 4/4 8,1474 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba buna   

15 10 40 13/13 4,1205 slab alcalina mijlocie slaba mijlocie   
16 10 40/1 13/13 2,6900 slab alcalina mijlocie slaba mijlocie   
17 13 37/1 13/13 1,8000 slab alcalina mijlocie slaba mijlocie   

18 
13 38 6/6 2,0400 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba slaba   

19 
13 38/1 6/6 0,8400 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba slaba   

20 
11 49 3/3 1,1200 

slab alcalina slaba 
foarte 
slaba slaba   

21 
11 53 5/5 1,1500 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba slaba   

22 
11 55 5/5 0,5000 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba slaba   

23 
11 56 3/3 0,7200 

slab alcalina slaba 
foarte 
slaba slaba   

24 
12 61 5/5 6,1500 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba slaba   

25 
12 62 5/5 2,0184 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba slaba   

26 
12 62/1 5/5 1,8000 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba slaba   

27 
13 66 5/5 0,6100 

slab alcalina mijlocie 
foarte 
slaba slaba   

28 13 67 13/13 5,4000 slab alcalina mijlocie slaba mijlocie   

29 
13 69 12/12 5,9300 

slab alcalina 
foarte 
slaba slaba mijlocie   
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30 8 21 8/8 10,0200 neutra mijlocie slaba buna   
31 8 22 8/8 2,7500 neutra mijlocie slaba buna   

 

 

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

Teritoriului  TINOSU se află în domeniul puternic acida- slab alcalina. 

Conţinutul de humus H% şi asigurarea cu azot (indicele IN) – Principala sursă de azot 

din sol o constituie materia organică humificată. Aprecierea stării de asigurare a solurilor cu 

acest element s-a făcut pe baza conţinutului în humus. Asigurarea solurilor cu azot diferă în 

funcţie de tipul de sol şi de textură, fiind in limitele  foarte slaba-buna 

Starea de asigurare cu fosfor mobil (P2O5) – Asigurarea solurilor cu fosfor mobil este 

slaba si foarte slabă. 

Starea de asigurare cu forme mobile de potasiu (K2O) – Aprovizionarea cu potasiu se 

încadrează în limitele slaba – buna. 

Fertilizarea raţională, echilibrată şi eficientă constituie una din verigile importante ale 

obţinerii unor producţii scontate de calitate. În multe situaţii, fertilizarea nu este suficientă şi 

trebuie însoţită de ameliorarea prin amendare a solurilor acide sau alcaline. 

Reacţia acidă a solurilor este determinată printre altele de folosirea iraţională a 

îngrăşămintelor cu reacţie fiziologică acidă (menţionăm că pe aceste soluri acide se interzice 

aplicarea îngrăşămintelor pe bază de azotat şi sulfat de amoniu, recomandându-se folosirea 

complexelor sau nitrocalcarului), apa din sol (un grad crescut de umiditate dizolvă carbonaţii şi 

bicarbonaţii din sol şi determină spălarea lor pe profil şi debazificarea complexului adsorbtiv), 

precipitaţiile sau ploile acide, argilele aluminosilicatice, substratul geologic acid generat de 

rocile subiacente, vegetaţia acidofilă şi microorganismele din sol. Este necesară înlăturarea 

excesului de umiditate din sol – unde se impun aceste măsuri. Pentru eficienţa ameliorării 

calcaroase trebuie înlăturate cauzele acidifierii solurilor (unde este posibil) şi aducerea terenului 

la optim prin aplicarea măsurilor de corectare a factorilor limitativi care se impun a fi luate 

anterior amendării. 

Reacţia acidă, pe lângă efectul direct de fitotoxicitate generat de excesul de Fe şi Al în sol 

şi de dezechilibrul între elementele acide şi bazice necesare nutriţiei plantelor, indirect face ca 

ionii de fosfor să fie imobilizaţi în fosfaţi de Fe şi Al cu mobilitate scăzută în sol şi inaccesibili 

plantelor (situaţie similară şi pentru alte macro şi microelemente necesare în nutriţia plantelor). 
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Unele specii mai valoroase, îndeosebi leguminoasele perene fixatoare de azot atmosferic nu 

supravieţuiesc unui pH acid. 

Specii indicatoare pentru aciditatea solului sunt ţăpoşica (Nardus stricta), afinele 

(Vaccinium sp.), grozama (Genista sp.), iarba neagră (Calluna vulgaris), Deschampsia flexuosa, 

Rumex acetosella şi altele. 

Pe suprafeţele ocupate de soluri alcaline, în special cele moderat-puternic alcaline, se 

impun înainte de orice altă recomandare de sporire a cantităţii şi calităţii producţiei furajere 

măsuri radicale şi urgente de eliminare sau diminuare a salinizării şi alcalizării. În cazul folosirii 

îngrăşămintelor chimice nu se utilizează cele cu reacţie fiziologică alcalină (nitrocalcar, azotatul 

de sodiu, azotatul de calciu, amoniac anhidru). 

Intervalul optim de toleranţă a plantelor de pajişte la aciditate, alcalinitate şi săruri 

solubile este pH 6,0 – 7,2. În stabilirea asociaţiilor vegetale ce vor forma covorul pajiştilor se 

ţine cont de particularităţile fiecărei specii în parte şi de toleranţa diferită faţă de reacţia solului. 

Prin aplicarea îngrăşămintelor se realizează sporirea producţiei şi creşterea calităţii 

pajiştilor. 

Singurul sistem de fertilizare organică recomandat este îngrăşarea prin târlire. 

"Târlirea se face cu oile şi anume 2 – 3 nopţi 1 oaie adultă/mp pe păşuni cu covor ierbos 

corespunzător şi 4 – 6 nopţi 1 oaie/mp pe păşunile degradate, care în zona montană sunt invadate 

de Nardus stricta (părul porcului, ţăpoşică). Depăşirea acestui prag de 6 nopţi, în toate situaţiile, 

duce la supratârlire, cu întreg cortegiul de dezechilibre grave ale covorului ierbos şi ale celorlalţi 

factori de mediu. 

Târlirea cu bovinele, se face respectând aceeaşi intensitate, în funcţie de starea covorului 

ierbos de 2 – 3 nopţi şi 4 – 6 nopţi 1 vacă /6 mp sau alte durate cu încărcări echivalente cum ar fi 

4 – 6 nopţi sau 8 – 12 nopţi 1 vacă / 12 mp. 

Prin aceste metode de târlire, o păşune de munte, într-o perioadă de 90 – 120 zile poate fi 

ameliorată abia pe 10-20 % din suprafaţa totală, o dată pentru cca 5 ani, cât durează efectul 

târlirii, dată fiind încărcarea mică cu animale de 1 – 2 unităţi vită mare (UVM) la hectar şi durata 

scurtă a sezonului de păşunat. 

Cercetări mai recente au dovedit că este posibil a se târli până la 50 % din suprafaţa 

atribuită unei turme de animale, cu condiţia aplicării unor erbicide pentru distrugerea covorului 
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ierbos degradat, urmată de supraînsămânţare cu ierburi perene şi fertilizare cu îngrăşăminte 

chimice fosfatice. 

Pe o păşune degradată de ţepoşică se aplică 5 l/ha Roundup (glifosat), diluat în 150 litri 

de apă, utilizând pentru stropire o pompă de spate după care la 2 săptămâni se supraînsămânţează 

cu un amestec calculat pentru 1 hectar de 270 kg superfosfat (18 % P2O5) împreună cu 25 kg 

graminee (Festuca rubra, Festuca pratensis, Phleum pratense, Lolium perenne, Dactylis 

glomerata, Agrostis capillaries şi altele) şi 5 kg leguminoase perene (Trifolium repens, Trifolium 

hybridum, Lotus corniculatus, etc.), revenind 3 kg amestec complex la 100 mp, după care se 

efectuează o târlire redusă la numai 2 nopţi 1 oaie/mp sau 1 vacă/6 mp. La reuşita acţiunii trebuie 

să contribuie şi normele metodologice de aplicare a Legii pajiştilor şi fondului pastoral, în care să 

se prevadă expres durata limită de staţionare în târlă, cu animalele pe sol sub cerul liber." - T 

MARUŞCA (şi colaboratorii) - GHID DE ÎNTOCMIRE A AMENAJAMENTELOR PASTORALE 

După alţi autori, pentru a calcula suprafaţa luăm spre exemplificare o pajişte de Nardus 

stricta – Ţepoşica, Festuca rubra – Păiuşul roşu şi una de Agrostis capillaris – Iarba vântului: 

Tipul de 

pajişte 

Perioada 

de păşunat 

(zile) 

Numărul 

nopţilor 

de 

târlire 

Suprafaţa repartizată pe cap de animal 

pentru târlire (mp) 

ovine tineret taurin bovine 

adulte 

1 2 3 4 5 6 

Nardus stricta   90 – 100 5 – 6 

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

Agrostis 

capillaris 

140 – 150 1 – 2 

Hera (1980) susţine că o turmă de 100 capete bovine sau 2000 ovine poate îngrăşa în 

cursul unei perioade de păşunat o suprafaţă de 12 – 15 Ha, pe această suprafaţă putându-se 

reveni cu o nouă îngrăşare după aproximativ 6 ani. 

Pentru completarea necesarului de elemente nutritive se vor folosi fertilizanţi organici şi 

chimici. 

Fertilizarea organică prin alte metode decât târlirea se face doar în urma studiilor 

speciale privind impactul azotului asupra solului realizate de OSPA Prahova. 

O schemă generală şi simplificată de utilizare a de îngrăşămintelor chimice şi 
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fracţionarea lor, aplicabilă doar pe parcelele cu vegetaţie valoroasă şi cu factori edafici optimi, după ce în 

prealbil au fost aplicate celelalte lucrări de repunere în valoare a suprafeţelor pajiştilor sau 

urmează a fi supra/reînsămânţate, este prezentată în continuare. 

Îngrăşămintele azotate se aplică fracţionat în funcţie de modul de folosinţă. În regim de 

fâneaţă pe pajiştile permanente dozele de N se aplică în două fracţii, de regulă prima de 2/3 

primăvara şi a doua de 1/3 din total după primul ciclu de recoltă în zone mai secetoase şi 

munţi mijlocii, respectiv în două părţi egale în zone mai favorabile din zona de dealuri umede şi 

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

producţiei dozele se aplică în mai multe fracţii egale în funcţie de numărul ciclurilor de recoltă, 

în doze de câte 30 N până la 50 N kg/ha primăvara devreme şi după fiecare ciclu, 

exceptând ultimul. 

Raportul optim între elementele fertilizante (nutritive) NPK pentru condiţiile din ţara 

noastră în cazul pajiştilor permanente este de 2 – 1 – 1, adică la două părţi azot (N) revine o 

parte fosfor sub formă de P2O5 şi o parte de potasiu sub formă de K2O. 

Îngrăşămintele fosfatice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu excepţia 

situaţiilor când folosim îngrăşăminte chimice complexe NPK cand PK se aplică concomitent cu 

N primăvara. Aplicarea unilaterală a N a dus la scăderea rezervei de P şi K din sol, de aceea 

aplicarea acestor elemente deficitare care produc carenţe în furaje, este în prezent obligatorie. 

Doza recomandată este de 100 kg sa N :50 kg sa P2O5 : 50 kg sa K2O. La fertilizarea cu 

azot se foloseşte nitrocalcar – pe solurile acide şi sulfat sau azotat de amoniu – pe solurile 

alcaline, îngrăşămintele cu fosfor (superfosfat simplu sau concentrat) şi potasiu (sare potasică – 

pe solurile acide şi sulfat de potasiu – pe solurile alcaline). Se pot folosi şi complexe în funcţie 

de reacţia lor fiziologică. 

 

Aplicarea se face diferenţiat pe parcele de fertilizare omogene, alcătuindu-se schemele de 

fertilizare pe ani şi parcele agrochimice de recoltare. Dozele de îngrăşăminte recomandate sunt 

dozele optim economice (DOE) şi corespund unui profit maxim la hectar raportat la costurile cu 

îngrăşămintele minime pentru obţinerea recoltei scontate. Ulterior, aplicarea îngrăşămintelor 

organice şi chimice se va face ţinând cont de aprovizionarea solului cu elemente nutritive, 

necesarul culturii, tipul de pajişte, compoziţia covorului floristic. 

 



COMUNA TINOSU 

                                                                      147                                 
 

Recomandările de amendare şi fertilizare trebuie să respecte normele de mediu (arii 

protejate), să fie în concordanţă cu specificul fiecărui teritoriu şi în conformitate cu celelalte 

metode de imbunătăţire a covorului vegetal adoptate. Amendarea calcaroasă şi fertilizarea 

minerală se vor realiza doar pe anumite suprafeţe şi ulterior unui studiu O.S.P.A., elaborat după 

ce au fost aplicate celelalte măsuri de creştere a calităţii solurilor enumerate în tabelele 6.1.a şi 

6.1.b. Pentru celelalte suprafeţe se recomandă supraînsămânţarea doar cu amestecuri de ierburi 

care să corespundă reacţiei solurilor potrivit valorilor din "SITUAŢIA SINTETICĂ A 

DATELOR ANALIZATE". 

 

Unele terenuri care apar ca pajişti nu sunt pretabile pentru această folosinţă iar altele au 

suprafeţele diminuate, cauzele degradărilor fiind specificate în tabelul următor. 

Nr
. 

crt
. 

Parcela 
descriptiva 

Tip de sol/Subtip 
(varietate)/succesiu

ne de orizonturi 

Suprafata 
US/TO (ha) 

Motivul diminuarii 
suprafetei 

Tarl
a 

Parcel
a 

1 2 3 4 5 6 
1 14 84 15/15 8,2800   
2 14 85 15/15 0,6600   

3 15 96 14/14 7,0876   
4 15 96 16/16 2,5000   
5 15 95/1 16/16 0,4500   
6 16 105 16/16 6,2414   
7 18 111 18/18 9,5547   
8 18 111/1 18/18 0,6528   
9 18 113 18/18 0,4874   

10 18 113/1 18/18 0,5460   

11 18 126 18/18 1,0000   
12 38 259 18/18 6,2960   
13 39 261 4/4 24,1400   
14 41 267 4/4 8,1474   
15 10 40 13/13 4,1205   
16 10 40/1 13/13 2,6900   
17 13 37/1 13/13 1,8000   
18 13 38 6/6 2,0400   
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19 13 38/1 6/6 0,8400   
20 11 49 3/3 1,1200   
21 11 53 5/5 1,1500   
22 11 55 5/5 0,5000   
23 11 56 3/3 0,7200   
24 12 61 5/5 6,1500   
25 12 62 5/5 2,0184   
26 12 62/1 5/5 1,8000   
27 13 66 5/5 0,6100   
28 13 67 13/13 5,4000   
29 13 69 12/12 5,9300   
30 8 21 8/8 10,0200   
31 8 22 8/8 2,7500   

 

 

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

PRETABILE LA AMENDARE ŞI FERTILIZARE". 

 

- SUPRAFEŢE PRETABILE LA AMENDARE ŞI FERTILIZARE 

Nr
. 

crt
. 

Parcela 
descriptiva 

Tip de sol/Subtip 
(varietate)/succesiu

ne de orizonturi 

Tip de 
statiune 

Suprafat
a US/TO 

(ha) 

Pretabilă la 

Tarla 
Parcel

a 
Amendar

e 
Fertilizar

e 
1 2 3 4 5 5 7 8 

1 

14 84 15/15 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

8,2800 

DA DA 

2 

14 85 15/15 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,6600 

DA DA 

3 

15 96 14/14 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

7,0876 

DA DA 



COMUNA TINOSU 

                                                                      149                                 
 

4 

15 96 16/16 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

2,5000 

DA DA 

5 

15 95/1 16/16 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,4500 

DA DA 

6 

16 105 16/16 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

6,2414 

DA DA 

7 

18 111 18/18 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

9,5547 

  DA 

8 

18 111/1 18/18 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,6528 

  DA 

9 

18 113 18/18 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,4874 

  DA 

10 

18 113/1 18/18 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,5460 

  DA 

11 

18 126 18/18 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

1,0000 

  DA 

12 

38 259 18/18 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

6,2960 

  DA 
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13 

39 261 4/4 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

24,1400 

  DA 

14 

41 267 4/4 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

8,1474 

  DA 

15 

10 40 13/13 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

4,1205 

  DA 

16 

10 40/1 13/13 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

2,6900 

  DA 

17 

13 37/1 13/13 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

1,8000 

  DA 

18 

13 38 6/6 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

2,0400 

  DA 

19 

13 38/1 6/6 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,8400 

  DA 

20 

11 49 3/3 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

1,1200 

  DA 

21 

11 53 5/5 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

1,1500 

  DA 
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22 

11 55 5/5 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,5000 

  DA 

23 

11 56 3/3 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,7200 

  DA 

24 

12 61 5/5 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

6,1500 

  DA 

25 

12 62 5/5 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

2,0184 

  DA 

26 

12 62/1 5/5 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

1,8000 

  DA 

27 

13 66 5/5 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

0,6100 

  DA 

28 

13 67 13/13 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

5,4000 

  DA 

29 

13 69 12/12 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

5,9300 

  DA 

30 

8 21 8/8 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

10,0200 

  DA 
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31 

8 22 8/8 

Silvostep
a -

subzona 
padurilor 
de stejar 

2,7500 

  DA 
 

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

fertilizare organică, în care un rol important îl au şi crescătorii de animale care utilizează 

pajiştile, prin contribuţia generată de aplicarea agrotehnicilor corespunzătoare, măsurilor de 

creştere a calităţii şi respectarea duratelor şi normelor impuse de păşunatul şi utilitarea covorului 

vegetal raţionale. 

Amendarea calcaroasă sau gipsică, spălarea sărurilor şi fertilizarea cu îngrăşăminte 

organice şi chimice se va face obligatoriu în urma studiilor pedologice şi agrochimice executate 

de OSPA Prahova, conform unui calendar întocmit pentru toate localităţile din judeţ care va fi 

comunicat instituţiilor implicate în Amenajamentul Pastoral. Ulterior, aplicarea îngrăşămintelor 

organice şi chimice se va face ţinând cont de aprovizionarea solului cu elemente nutritive, 

necesarul culturii, tipul de pajişte, compoziţia covorului floristic, conform "Planului de 

fertilizare" întocmit anual de OSPA Prahova , pe baza cartărilor agrochimice care se vor realiza o 

dată la cel mult 4 ani, conform Legii 444/2002. Recomandările vor respecta prevederile din 

CODUL DE BUNE PRACTICI AGRICOLE. aprobat prin Ordin nr.1270 din 30.11.2005, 

legislaţia implementării Directivei Nitraţilor în România (HG nr. 964/2000 şi actele normative 

ulterioare), în special DECIZIA nr. 221983/GC/12.06.2013 a MINISTERULUI MEDIULUI ŞI 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE privind "PROGRAMUL DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole"şi SMR 4. Prin acestea sunt identificate perioadele 

de interdicţie pentru aplicarea pe terenul agricol a îngrăşămintelor (Anexa 1), modul şi condiţiile 

de depozitare a fertilizanţilor, de gestionare şi aplicare, restricţiile privind aplicarea, zonele de 

protecţie, normele privind aplicarea pe terenul agricol, optimizarea rotaţiei culturilor, 

documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole. 

Corecţiile necesare aduse Planului de amendare şi fertilizare se vor realiza doar de către 

specialiştii OSPA Prahova. 

În tabelul 6.1.a şi 6.1.b se prezintă necesarul lucrărilor de îmbunătăţire pentru sporirea 

producţiei şi conservarea biodiversităţii şi suprafeţele totale ale TEO – urilor care necesită aceste 

măsuri. 
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Tabelul 6.1 a, necesar lucrări de îmbunătăţire pe total TEO 

 

Trupuri de pasune/Parcela descriptiva 
Necesarul lucrărilor de îmbunătăţire pe 

total US 

S
u

p
ra

fe
ţe

 d
e 

p
ro

te
cţ

ie
 

Nr. 
crt
. 

Nr. 
tarla 

Nr. 
parcela 

US/TO 
Suprafa
ta (Ha) 

Îm
lă

tu
ra

re
a 

ve
ge

ta
ţi

ei
 a

rb
u

st
iv

e 

T
ăi

er
ea

 a
rb

or
et

el
or

, 
sc

oa
te

re
a 

ci
oa

te
lo

r 
C

om
b

at
er

ea
 

p
la

n
te

lo
r 

d
ău

n
ăt

oa
re

 ş
i t

ox
ic

e 
C

om
b

at
er

ea
 

p
ie

tr
el

or
 ş

i 
re

st
u

ri
lo

r 
le

m
n

oa
se

 
N

iv
el

ar
ea

 
m

u
şu

ro
ai

el
or

 

C
om

b
at
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ea

 
er

oz
iu

n
ii

 s
so

lu
lu

i 

D
re

n
ăr

i, 
d

es
ec
ăr

i 

T
ot

al
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
14 84 15/15 8,2800 

    
D
A   

D
A   

D
A     

2 
14 85 15/15 0,6600 

    
D
A   

D
A   

D
A     

3 
15 96 14/14 7,0876 

    
D
A   

D
A   

D
A     

4 
15 96 16/16 2,5000 

    
D
A   

D
A         

5 
15 95/1 16/16 0,4500 

    
D
A   

D
A         

6 
16 105 16/16 6,2414 

    
D
A   

D
A         

7 
18 111 18/18 9,5547 

  DA 
D
A   

D
A         

8 
18 111/1 18/18 0,6528 

  DA 
D
A   

D
A         

9 
18 113 18/18 0,4874 

  DA 
D
A   

D
A         

10 
18 113/1 18/18 0,5460 

  DA 
D
A   

D
A         

11 
18 126 18/18 1,0000 

  DA 
D
A   

D
A         

12 
38 259 18/18 6,2960 

  DA 
D
A   

D
A         

13 
39 261 4/4 24,1400 

    
D
A   

D
A   

D
A     

14 
41 267 4/4 8,1474 

    
D
A   

D
A   

D
A     

15 
10 40 13/13 4,1205 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A   

D
A     

16 
10 40/1 13/13 2,6900 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A         
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17 
13 37/1 13/13 1,8000 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A         

18 
13 38 6/6 2,0400 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A   

D
A     

19 
13 38/1 6/6 0,8400 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A         

20 
11 49 3/3 1,1200 

    
D
A   

D
A   

D
A     

21 
11 53 5/5 1,1500 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A         

22 
11 55 5/5 0,5000 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A         

23 
11 56 3/3 0,7200 

    
D
A   

D
A   

D
A     

24 
12 61 5/5 6,1500 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A         

25 
12 62 5/5 2,0184 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A         

26 
12 62/1 5/5 1,8000 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A         

27 
13 66 5/5 0,6100 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A   

D
A     

28 
13 67 13/13 5,4000 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A   

D
A     

29 
13 69 12/12 5,9300 

  DA 
D
A 

D
A 

D
A   

D
A     

30 
8 21 8/8 10,0200 

    
D
A   

D
A   

D
A     

31 
8 22 8/8 2,7500 

    
D
A   

D
A   

D
A     

 

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

Nr
. 

cr
t. 

Nr. 
tarla 

Nr. 
parce

la 

US/T
O 

Suprafa
ta (Ha) 

Fertiliza
re 

chimică 

Fertiliza
re 

organic
ă 

Supraînsămân
ţare 

Reînsămânţ
are 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 14 84 15/15 8,2800 DA   DA   
2 14 85 15/15 0,6600 DA   DA   
3 15 96 14/14 7,0876   DA DA   
4 15 96 16/16 2,5000   DA DA   
5 15 95/1 16/16 0,4500   DA DA   
6 16 105 16/16 6,2414   DA DA   
7 18 111 18/18 9,5547 DA   DA DA 
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8 18 111/1 18/18 0,6528 DA   DA DA 
9 18 113 18/18 0,4874 DA   DA DA 

10 18 113/1 18/18 0,5460 DA   DA DA 
11 18 126 18/18 1,0000 DA   DA DA 
12 38 259 18/18 6,2960 DA   DA DA 
13 39 261 4/4 24,1400 DA   DA   
14 41 267 4/4 8,1474 DA   DA   
15 10 40 13/13 4,1205 DA   DA DA 
16 10 40/1 13/13 2,6900 DA   DA DA 
17 13 37/1 13/13 1,8000 DA   DA DA 
18 13 38 6/6 2,0400 DA   DA DA 
19 13 38/1 6/6 0,8400 DA   DA DA 
20 11 49 3/3 1,1200   DA DA   
21 11 53 5/5 1,1500 DA   DA DA 
22 11 55 5/5 0,5000 DA   DA DA 
23 11 56 3/3 0,7200   DA DA   
24 12 61 5/5 6,1500 DA   DA DA 
25 12 62 5/5 2,0184 DA   DA DA 
26 12 62/1 5/5 1,8000 DA   DA DA 
27 13 66 5/5 0,6100 DA   DA DA 
28 13 67 13/13 5,4000 DA   DA DA 
29 13 69 12/12 5,9300   DA DA DA 
30 8 21 8/8 10,0200 DA   DA   
31 8 22 8/8 2,7500 DA   DA   
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Anexa 1 

CALENDARUL PERIOADEI DE INTERDICŢIE PENTRU APLICAREA 

ÎNGRĂŞĂMINTELOR PE TERENURILE AGRICOLE 

 

G- gunoi de grajd (solid) 

ÎM + ÎOsl-l – îngrăşăminte minerale şi îngrăşăminte organice semilichide şi lichide 

  

  

- perioadă interzisă pentru împrăştierea îngrăşămintelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalităţi 
de 

utilizare a 
terenului 
agricol 

În
gr
ăş
ăm

ân
t 

Luna 
            
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

                                      
1 1

5 
3
1 

1 15 3
0 

1 1531 1 1530 1 1531 1 15 30 1 1531 1 1531 1 1
5 

30 1 1
5 

3
1 

1 1530 1 15 31 

Soluri 
necultivat

e 

G                                       
ÎM+Î

O 
Teren 

arabil şi 
păşuni G 

                                      

Culturi de 
toamnă 

ÎM+Î
O 

                                      

Alte 
culturi 

ÎM+Î
O 

                                      

Păşuni 
ÎM+Î

O 
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Calendarul lucrărilor pe pajişte, în acord cu legislaţia în vigoare 

IANUARIE. 

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face doar în 

cazul terenurilor degradate şi doar cu specii din flora locală ( Agromediu   214/1, 214/2, 214/3.1, 

214/3.2). 

FEBRUAR1E 

Acţiuni pe teren 

 - Continuarea curăţirii pajiştilor, respectiv defrişării vegetaţiei lemnoase în "ferestrele" 

iernii, dacă vremea o permite. Vegetaţia nedorită trebuie adunată de pe pajişte; 

-  Transportul gunoiului de grajd şi aplicarea lui. Utilizarea tradiţională a gunoiului de 

grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot 

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

Agromediu/APIA ; 

-  Aplicarea amendamentelor pe sărături; 

-  Aplicarea îngrăşămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-11- 

11 (NPK) pe pajiştile permanente, îndeosebi unde dorim sä începem păşunatul mai devreme. Pe 

pajiştile care sunt sub angajament APIA (214/1,214/2, 214/3.1, 214/3.2) utilizarea pesticidelor şi 

a fertilizanţilor chimici este interzisă; 

-   Desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu este acoperit; 

-   interzicerea păşunatului, îndeosebi cu oile şi caprele, pentru a preveni degradarea 

solului şi rărirea prematură a covorului ierbos. 

MARTIE 

Acţiuni pe teren 

-    Se continua defrişarea vegetaţiei lemnoase; 

-    Împrăştierea muşuroaielor  şi nivelarea terenului; 

-    Se continuă, unde este cazul, transportul şi aplicarea gunoiului de grajd şi al amendamentelor; 

-     Eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare şi al excesului 

permanent prin drenaje; 

-   Se începe plantarea arborilor pentru eliminarea umidităţii (unde este cazul - plopi, salcie), 

umbră la animale sau delimitare tarlale (unde este cazul); 

 -   Se continua aplicarea îngrăşămintelor chimice după topirea zăpezii (unde este cazul); 
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-    Se construiesc sau se refac drumurile de acces, pe păşune; 

-    Se verifică sursa de apă, în vederea asigurării apei pentru adăpat pentru  animale, din râuri sau 

fântâni. Se vor realiza: captări, amenajări specifice, puţuri, jgheaburi etc. 

-    Se vor realiza (acolo unde este cazul) construcţii uşoare pentru adăpostirea animalelor (tabere 

de vară). În cazul în care ele există se va trece la dezinfectarea şi repararea acestora. Adăposturile 

vor fi dimensionate după numărul animalelor iar acolo unde este cazul vor fi prevăzute cu 

instalaţii de colectare şi distribuţie a dejecţiilor şi alte utilităţi. 

-   Se vor repara şi dezinfecta stanele, saivanele, etc. 

APRILIE 

Acţiuni pe teren 

-      Încheierea acţiunilor de împrăştiere a muşuroaielor, defrişării vegetaţiei lemnoase 

dăunătoare şi nivelarea terenului; 

-   Încheierea fertilizării cu gunoi de grajd şi aplicarea amendamentelor (dacă este cazul); 

-   Continuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare (eliminarea excesului de umiditate); 

-   Continuarea aplicării îngrăşămintelor chimice (dacă este cazul); 

-    Lucrări de supraînsămânţare a pajiştilor cu covor ierbos degradat (acolo unde este cazul); 

-    Eliminarea crengilor uscate la arborii izolaţi de pe păşuni; 

-    Finalizarea lucrărilor de plantare arbori pentru umbră, împrejmuiri sau desecări biologice 

(acolo unde este cazul); 

-    Reparaţii la alimentările cu apă (puţuri, jgheaburi etc) podețe, drumuri, garduri  de 

împrejmuire, adăposturi pentru animale, stâni şi alte dotări pentru sezonul de păşunat; 

-    Începerea sezonului de păşunat pe păşuni după data de 20 aprilie şi respectarea păşunatului pe 

specii şi categorii de animale. Păşunatul începe când solul e bine zvântat. Păşunile inundate nu 

trebuie păşunate mai devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor (214/1, 214/2,214/3.1, 

214/3.2); 

-    Este interzis aratul şi discuitul pajiştilor sub angajament APIA (214/1, 214/2, 214/3.1, 

214/3.2) a se vedea Caietul de Agromediu/APIA ; 

-    Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar. 

MAI 

-   Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte încărcătura minimă de animale pe hectar (0,3 

UVM). Păşunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vita Mare) - maxim o bovină la 
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hectar (214/1, 214/2, 214/3.2) — a se vedea tabele de conversie din Ghidul pentru Fermieri de la 

APIA. 

-     Trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafaţă (CP x suprafaţa pajiştii), pentru 

prevenirea păşunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a păşunii, scăderea 

producţiei de iarbă şi a cantităţii de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de 

păşunat. 

-   Planificarea succesiunii de păşunat a tarlalelor (păşunatul continuu) cu respectarea 

următoarelor criterii: 

a.    conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel 

animalele nu stau în acelaşi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile diferite; 

b.    păşunatul în front,  în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păşune de către 

un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsură consumării plantelor; 

c.   păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod substanţial 

la 1-2 parcele, delimitate prin bariere naturale (canal, albia unui râu, garduri de arbuşti), drumuri, 

semne convenţionale sau prin garduri, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale 

de parcelare şi alimentare cu apă. 

-    Se respectă păşunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cai) stabilite anterior, pentru a preveni 

reducerea potenţialului productiv al pajiştii şi afectarea calităţii acesteia. 

IUNIE 

Acţiuni pe teren  

În zona de câmpie şi dealuri joase începe campania de combatere a principalelor buruieni 

din pajiştile, respectiv plantele neconsumate de animale. 

-    Începe recoltarea fâneţelor şi conservarea furajelor sub formă de siloz, semisiloz şi fân, în 

funcţie de regimul pluviometric şi dotarea fermelor. 

 Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiştile sub angajament APIA (214/2, 214/3.1, 

214/3.2); 

Cositul trebuie efectuat până la 1 IULIE, realizat în etape. 0 banda necosita de 3 metri va fi lăsată 

pe marginile fiecărei parcele. Aceasta bandă poate fi cosita după 1 septembrie (214/3.2 ) 

IULIE 

-    Cositul poate începe doar după data de 1 iulie (214/1, 214/2); 
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-    Masa vegetală cosita trebuie adunată de pe suprafaţa fâneţei nu mai târziu de două săptămâni 

de la efectuarea cositului (214/1,214/2), 

-   Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia. O banda necosită sau 

nepășunată de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Aceasta bandă poate fi cosita / 

păşunata după 1 SEPTEMBRIE; 

-    Folosirea mixtă - păşunatul permis după prima coasă. 

AUGUST 

-    Cositul resturilor neconsumate i împrăştierea dejecţiilor solide, după fiecare ciclu de păşunat; 

-    Aplicarea fazială a azotului pentru pajiştile care nu sunt sub angajament APIA (214/1, 214/2, 

214/3.1, 214/3.2); 

-   Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba 

rămasă după cositul pajişti (GAEC 8), obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea unui nivel 

minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente. 

SEPTEMBRIE 

-    Menţinerea pajiştilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau cosirea lor 

cel puţin odată pe an (GAEC 7); 

-    Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe  terenurile agricole 

(GAEC 9); 

-    Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele 

indicaţii: 

1. Fertilizator solid — nu mai aproape de 6 m de apă. 

2. Fertilizator lichid — nu mai aproape de 30 m de apă. 

3. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de fertilizator la o 

distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei. 

 

OCTOMBRIE 

 La sfârşitul lunii animalele se pregătesc să iasă de pe păşune; 

NOIEMBRIE 

-    Este interzis a se intra cu animalele în pajişte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o 

perioadă de repaus. 
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-    Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu 

apă în exces sau pe terenuri îngheţate. (Ordin Comun 1182/1270/2005,cerinţe pentru zonele 

vulnerabile la nitraţi); 

DECEMBRIE 

-     Este interzis a se intra cu animalele în pajişte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o 

perioadă de repaus. 

SPECIFICARE: 

Codul 214 reprezintă — Măsură de Agromediu din Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală, din cadrul Pilonul 2/Axa 2 GAEC reprezintă— Bune Practici Agricole şi de 

Mediu — SAPS Plăţile Directe (pe suprafaţa) din cadrul Pilonului 1 

EXPLICAŢII 

214/1 (PachetuI1) — „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală", 

214/2 (Pachetul 2) — „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală - Practici Agricole 

Tradiţionale"; 

214/3.1(Pachetul 3: Varianta 3.1) — „Crex Crex/ Cristelul de câmp; 

214/3.2(Pachetul 3: Varianta 3.2) — „Lanius minor şi Falco vespertinus/ Sfrancioc cu 

fruntea neagră şi omuleţ de seară. 

6.2.   Amestecuri de ierburi recomandate pentru reînsămânţarea sau supraînsămânţarea 

pajiştilor 

Formarea amestecurilor de graminee şi leguminoase 

Pentru reînsămânţarea pajiştilor se folosesc graminee şi leguminoase perene. Speciile cele mai 

folosite sunt : 

                Graminee 

- golomăţul - ( Dactylis glomerata); 

- timoftica - ( Phleum pratense); 

- păiuşul de livezi - ( Festuca pratensis); 

- raigrasul peren - (Loliul perenne); 

- obsiga nearistata - (  Bromus inermis); 

- păiuşul înalt - (Festuca arundinacea); 

- păiuşul roşu - ( Festuca rubra). 
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Leguminoase 

- trifoiul alb - (  Trifolium repens); 

- ghizdeiul - ( Lotus corniculatus); 

- lucerna - ( Medicago sativa); 

- sparceta - ( Onobrychis viciifolia) ; 

- trifoiul roşu - ( Trifolium pratense). 

După destinaţia  care i se stabileşte pajiştei la înfiinţare şi durata menţinerii ei în cultură, 

amestecurile se diferenţiază în trei categorii: 

- amestecuri pentru pajişti cu durată scurtă, folosite ca fâneţe: 

- amestecuri pentru pajişti cu durata medie, folosite mixt: 

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

În cazul pajiştilor de scurtă durată se introduc în amestec 2-3 specii de ierburi, din care o 

leguminoasă şi 1-2 graminee. În acest caz păşunea se menţine 2-3 ani şi se foloseşte în 

exclusivitate prin cosit. 

Pajiştile cu durata mijlocie de folosinţă sunt alcătuite din 3-4 specii, din care una sau două 

leguminoase. Se folosesc de obicei mixt, începând cu anul al doilea de vegetaţie şi se menţin 4-6 

ani. 

Din ultima categorie fac parte păşunile însămânţate cu amestecuri compuse dintr-un număr 

mare de specii, 4-5, a căror durate de folosinţă depăşeşte 7-8 ani. 

Pentru pajiştile folosite prin cosit se aleg specii de talie înaltă, care au multe frunze şi o 

capacitate mare de regenerare. La înfiinţarea pajiştilor folosite prin păşunat amestecurile vor fi 

predominate de plante cu talie joasă şi mijlocie, caracterizate prin vivacitate mare , bogate în 

frunze bazale, care formează un covor vegetal elastic, rezistent la călcat şi care au o bună 

capacitate de regenerare. 

Principiile care stau la baza alcătuirii amestecurilor sunt următoarele: 

- stabilirea duratei amestecului şi a modului de exploatare; 

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

de tipul amestecului; 

- stabilirea numărului total de specii pentru tipul respectiv de amestec; 

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

- stabilirea procentului de participare în amestec al fiecare specii; 
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- calcularea cantităţii de sămânţă pentru fiecare specie în funcţie de procentul de 

participare în amestec. 

Structura amestecurilor de graminee și leguminoase perene pentru pajiștile semănate                                          

                                                                                           ( % din norma de semanat) 

Mod de 

folosintă 

Ani de 

exploatare 

                    Graminee                 Leguminoase  

Total   Din care cu talie Total  Din care cu talie 

Inaltă  Joasă Inaltă  Joasă 

Fâneață  2-3 

4-6 

30 

60 

30 

60 

- 

- 

70 

40 

70 

40 

- 

- 

Pășune  peste 7  70 30 40 30 - 30 

Mixt  4-6 

peste 7 

60 

60 

50 

40 

10 

20 

40 

40 

30 

25 

10 

15 

 

Zona de câmpie înaltă și silvostepă ( altitudine 90-300 mdm) 

 

Specia     Kg/ha    Procent (%) 

                                                        Amestec pentru fâneață 

Golomăț 15 54 

Lucernă 10 35 

Ghizdei  3 11 

                                                  Amestec cu valorificare prin pășunat 

Golomăț  7 24 

Raigras peren 2 7 

Ghizdei  5 18 

Păiuș de livezi 15 51 

                                                         Amestec cu valorificare mixtă 

Golomăț 10 37 

Păiuș de livezi 10 37 

Lucernă 4 15 

Ghizdei 3 11 
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PRECIZARE 

 Prin lucrări de ameliorare se poate mari producția pajiștilor cu 30 - 40%. În 

aceasta situație încărcătura de animale pe ha (capacitatea de pășunat) poate ajunge sau 

chiar depăși 1 UVM/ha. 

6.3.  Capacitatea de pășunat 
          CAPACITATEA ACTUALĂ  DE PĂȘUNAT A  PĂȘUNILOR DIN UAT TINOSU 

Trupul de 
pajiște 

Suprafa
ța 
Parcelei 
Ha 

Produc
. de 
masă 
verde 
t/ha 

Coef. 
de 
folosire 
% 

Producția 
de masă 
verde 
utila 
t/ha 

Producția 
totala de 
masă 
verde 
T 

ZAF* Incărcare cu UVM 

   
   /ha 

 
Total  

1 2 3 4 5 
(col3xcol.4) 

6 
(Col.2xcol.) 

7 
Col.5/0,0) 

8 
(Col.7/DSP*
) 

9 
(Col.2xcol.8
) 

PREDEȘTI  
  T 18    P 111, 
111/1, 113     
 T 21 P 131/1   

11,6109   2,5    85 2,12 29,02 42,4 0,28     3,28 

PREDEȘTI  
T 20 P  126    

0,63   1,5 85 1,27 0,95 25,4 0,17 0,11 

PREDEȘTI   
T  38  P 259 ;   
T 39   P  261 ;  
T 41  P  267        

 
38,5896 

3,5 85 2,98 135,06 59,6 0,40 15,43 

TINOSU    
T 14   P 85,  
84     

8,94 2,5 85 2,12 22,35 42,5 0,28 2,53 

TINOSU 
T 15  P 95/1,  
96         
 

10,0376 3,5 85 2,98 35,13 59,6 0,40 4,01 

TINOSU  T 
16  P  105       

6,2414   3,0 85 2,55 18,72 51 0,34 2,12 

PISCULEȘTI    
T 8  P  21,  22   

12,77 3,5 85 2,98 44,70 59,6 0,40 5,10 

PISCULEȘTI   
T  13  P  66, 
67, 69       
 

11,94 3,0 85 2,55 35,82 51 0,34 4,06 

PISCULEȘTI   
T 10   P 37/1, 
38, 40, 40/1 ;    
T  13   P  38/1    

11,4843 3,0 85 2,55 34,45 51 0,34 3,90 

PISCULEȘTI   
 T  11   P 49,  
53    

3,3784 2,0 85 1,7 6,75 34 0,23 0,77 

PISCULEȘTI    
T  12  P  55,  
56,  61,  62,  
62/1   

10,08 1,5 85 1,27 15,12 25,5 0,17 1,71 
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CAPACITATEA DE PĂȘUNAT  A  PĂȘUNILOR DIN UAT TINOSU  DUPĂ LUCRARI 

DE AMELIORARE PROPUSE * 

Trupul de 
pajiște 

Suprafa
ța 
Parcelei 
Ha 

Produc
. de 
masă 
verde 
t/ha 

Coef. 
de 
folosire 
% 

Producția 
de masă 
verde 
utila 
t/ha 

Producția 
totala de 
masă 
verde 
T 

ZAF* Incărcare cu UVM 

   
   /ha 

 
Total  

1 2 3 4 5 
(col3xcol.4) 

6 
(Col.2xcol.) 

7 
Col.5/0,0) 

8 
(Col.7/DSP*
) 

9 
(Col.2xcol.8
) 

PREDEȘTI  
  T 18    P 111, 
111/1, 113     
 T 21 P 131/1   

11,6109   3,5    95 3,32 40,64 66,5 0,44 5,14 

PREDEȘTI  
T 20 P  126    

0,63   2,1 90 1,89 1,32 37,8 0,25 0,16 

PREDEȘTI   
T  38  P 259 ;   
T 39   P  261 ;  
T 41  P  267        

 
38,5896 

4,9 95 4,65 189,09 93,1 0,62 23,95 

TINOSU    
T 14   P 85,  
84     

8,94 3,5 90 3,15 31,29 63 0,42 3,75 

TINOSU 
T 15  P 95/1,  
96         
 

10,0376 4,9 95 4,65 49,18 93 0,62 6,22 

TINOSU  T 
16  P  105       

6,2414   4,2 90 3,78 26,21 75,6 0,50 3,15 

PISCULEȘTI    
T 8  P  21,  22   

12,77 4,9 95 4,65 62,57 93 0,62 7,91 

PISCULEȘTI   
T  13  P  66, 
67, 69       
 

11,94 4,2 95 3,99 50,15 79,8 0,53 6,35 

PISCULEȘTI   
T 10   P 37/1, 
38, 40, 40/1 ;    
T  13   P  38/1    

11,4843 4,2 85 3,57 48,23 71,4 0,47 5,40 

PISCULEȘTI   
 T  11   P 49,  
53    

3,3784 2,8 85 2,38 9,46 47,6 0,32 1,07 

PISCULEȘTI    
T  12  P  55,  
56,  61,  62,  
62/1   

10,08 2,5 90 2,25 25,2 45 0,30 3,02 

 

     DSP – Durata sezon de pășunat (150 zile) 

      ZAF – Număr de zile animal furajat pe pășune 

      0,05 – cantitatea de masă verde în tone consumate efectiv de 1 UVM/zi 
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  * -   Crestere a productiei de masă verde cu 40%, și a coeficientului de valorificare 5-10 % 

 

6.4.  Organizarea pășunatului pentru diferitele specii de animale 

Metodele de păşunat se clasifica în două categorii : pășunatul liber (continuu sau 

neraţional) şi păşunatul raţional. Ambele metode au variante pentru exploatarea intensivă  şi 

extensiva. 

Păşunatul continuu (liber) este sistemul de păşunat practicat, în zonă, din cele mai vechi 

timpuri, find un sistem extensiv. Conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe 

păşune de primăvară devreme şi până toamna târziu. Sistemul este practicat în zonele secetoase, 

unde producţia pajiştilor permanente este mică şi neuniform repartizată pe cicluri de păşunat; 

perioada de secetă din vara duce la diminuarea producţiei în ciclurile trei şi patru. 

În condiţiile actuale, din studiul vegetaţiei pajiştilor, nu recomandăm  în nici un trup de 

pajişte analizat împartirea în suprafeţe mai mici deoarece  producţia pajiştilor este  prea 

mică şi nu  se justifica economic. 

Cu toate acestea în următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a 

pajiştilor, unele pajişti pot fi împărtite (în mod special blocurile fizice — cu subvenţii APIA ) şi 

se va putea trece la păşunatul raţional cu garduri electrice. 

Recomandări 

Practicarea unor variante de raţionalizare a păşunatului continuu: 

- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. 

Astfel animalele nu stau în același loc, ci păşunează pe locuri diferite şi în aceiaşi zi şi în zile 

diferite; 

- păşunatul în front. în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe păune 

de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsură consumării suficiente a 

plantelor; 

- păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă în mod 

substanţial la 1-2 parcele cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de 

parcelare şi alimentare cu apă. 

În momentul în care producţia pajiştii se vă îmbunătăţii considerabil se va putea 

trece la organizarea unui păşunat raţional, pe anumite unităţi de exploatare. 
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Păşunatul raţional (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi 

intrarea succesivă  cu animalele pe tarlale. Organizarea unui păşunat raţional (prin rotaţie) 

presupune stabilirea numărului de parcele (tarlale) în care se împarte pajiştea, suprafaţa acestora 

şi durata de timp cât stau animalele pe tarla. 

În această metodă păşunea este păscuta doar pentru anumite perioade, intercalate 

cu pauze care permit refacerea plantelor din pajişti (25-30 de zile). Ciclul de păşunat se 

referă la durata de refacere a pajiştii şi durata păşunatului pe o tarlă. Astfel în intervalul 

de păşunat de 150 de zile ,avem 3-4 cicluri de păşunat în funcţie de evoluţia factorilor 

climatici; în general în zona de câmpie pe timpul verii vegetaţia pajiştilor suferă foarte 

mult. 

Această metodă prezintă mai multe variante: 

-  prima variantă - păşunatul dozat, pe care o recomandăm pentru pajiştile permanente, 

cu producţii mai mici de 8 t/ha m.v. , se referă la atribuirea unei suprafeţe mai man  de păşune, 

pe care animalele stau o perioda mai lungă de timp. Suprafaţa tarlalei se calculează în funcţie de 

producţia păşunii, de numărul de animale. Tarlalele sunt utilizate în succesiune. 

-  varianta intensivă - a păşunatului raţional consta în împărţirea păşunii în 8 - 12 

tarlale şi intrarea succesivă cu animalele pe tarlale. Această variantă este deja mai pretenţioasă şi 

se recomandă acolo unde producţia păşunii depăşeşte 13-15 t/ha masă verde. 

Conform legislaţiei în vigoare şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului 

de tarlale se face raportul între durata de refacere a vegetaţiei pajiştii durata păşunatului pe o 

tarla:                                           

                                                          N.t.= D.r.x D.p. 

în care: 

- N.t. - numărul de tarlale; 

- D.r. - durata de refacere a pajiştii (pentru regenerarea plantelor), Cu variaţii cuprinse între 24 şi 

50 zile, în funcţie de numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice, altitudine, tipuri de 

plante etc.; 

- Dp. - durata de păşunat pe o tarla cu variaţii cuprinse între 3 şi 6 zile. 

Numărul de tarlale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotaţie de la 

păşunat, pentru aplicarea metodelor de îmbunătăţire. 
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După stabilirea numărului de tarlale şi a suprafeţelor acestora se trece la delimitarea tarlalelor. 

Delimitarea tarlalelor — se realizează prin formele naturale ale reliefului (râuri, vai) vegetaţia 

lemnoasă existenta (liziere, pâlcuri de arbori), drumuri, semne  convenţionale sau prin garduri. 

Gardurile fixe sunt formate din stâlpi înalţi de 1,5 m de la suprafaţa solului, depărtaţi 

între ei la 3-4 m, pe care se fixează 3-4 rânduri de sârmă ghimpată sau gardurile interioare pot 

avea numai două rânduri de sârmă. Gardurile fixe sunt costisitoare şi necesită lucrări permanente 

de întreţinere. 

Gardurile electrice — cu pastor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru 

organizarea păşunatului pe tarlale. În interiorul tarlalelor se pot delimita suprafeţe mai mici, pe 

care animalele să stea 1-2 zile sau doar o jurnatate de zi. Delimitarea între parcele se poate face 

şi prin garduri vii formate din foioase. Gardurile sunt indispensabile din punct de vedere 

tehnologic, economic şi ecologic. Ele reduc viteza vânturilor, asigura umbra pentru animale în 

zilele toride, păstrează umiditatea solului, produc oxigen. Se recomandă următorii arbuşti: şoc, 

lemn cainesc, gledice, sălcioara, catina albă, păducel, alun, etc. 

Timpul de păşunat pe tarla prezintă de asemenea o importanţă deosebită. Se 

cunoate faptul că animalele erbivore reuşesc, în câteva ore, să-şi procure necesarul de 

hrană. în rest se plimba bătătorind iarba şi solul. De aceea este indicat să se păşuneze 

dimineaţa 3-4 ore, să se întrerupă păşunatul 2-4 ore ( timp în care animalele se odihnesc şi 

beau apă) şi să se reia după - amiaza de asemenea 3-4ore. 

În cazul păşunatului raţional (când se face tarlalizarea) păşunea se menţine la un nivel 

productiv ridicat prin fertilizarea periodică, la fiecare 3-4 săptamâni cu îngrăşăminte pe bază de 

azot, în doze de 50-60 kg/ha N. În timpul administrării îngrăşămintelor nu se întrerupe pășunatul. 

Excepţie fac pajiştile care sunt sub angajament APIA. La acestea fertilizarea se va face în funcţie 

de recomandările din pachetul accesat. 

Avantaje sistemului raţional (în oricare din variante) de păşunat sunt: 

- se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu; 

- sporește producţia păşunilor ca urmare a faptului că plantele după folosire au timp 

pentru refacere; 

- ciclurile de păşunat determina o uniformizare a producţiilor în decursul perioadei de 

vegetaţie; 
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- înlăturarea păşunatului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate 

speciile, adică atât cele valoroase cât şi cele nevaloroase,ceea ce face că procentul de 

buruieni să se reducă şi deci să îmbunătăţească compoziţia floristică a pajiştii; 

- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafeţe subpășunate 

(cu plante nevaloroase) sau suprapășunate (cu plante valoroase); 

- sporeşte gradul de consumabilitate al plantelor; 

- posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, inclusiv fertilizare, irigare 

etc.; 

- animalele nu distrug ţelina şi în consecinţă nu se declanşează fenomene erozionale; 

- obţinerea unor producţii mai mari la animale (lapte, carne) prin faptul că au la dispoziţie 

tot timpul furajul în cantitatea şi de calitatea corespunzătoare; 

- prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru că în intervalul de 25-30 zile cât 

animalele lipsesc de pe tarla ouăle şi larvele paraziţilor sunt omorâte de acţiunea razelor 

solare; 

- posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje din 

punct de vedere tehnic, economic şi organizatoric. 

 

6.5.   Căi de acces 

 

La fiecare corp de pajişte trebuie să existe un drum de acces pe care să poată circula 

mijloace auto şi mecanizate, ca să efectueze în bune condiţii, în sezonul primăvară-vară-toamnă, 

toate transporturile necesare inclusiv pentru mersul animalelor la şi de la păşune. 

De la drumul principal de acces la corpul de pajişti se vor deschide şi amenaja drumuri în 

continuare, pe cât posibil la toate trupurile de pajişti, iar în interiorul fiecărui trup se vor amenaja 

drumuri sau căi de acces simple, până la adăposturile de animale, la stâne, la adăpători, depozite 

de furaje, silozuri etc. 

La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se ţine seama de unele criterii, şi anume: 

- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice, etc. ; 

- să ofere posibilităţi de acces la o cât mai mare suprafaţă de pajişti; 

- să traverseze cât mai puţine vai şi paraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de artă, 

poduri, podete etc. şi să evite complet locurile inmlastinate; 
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- să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti; 

- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru. 

 Situaţia drumurilor de acces pe păşuni 

1 PREDEȘTI  
  T 18    P 111, 111/1, 
113     
 T 21 P 131/1   

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Sud a pășunii 

2 PREDEȘTI  
T 20 P  126    

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Sud a pășunii 

3 PREDEȘTI   
T  38  P 259 ;   
T 39   P  261 ;  T 41  
P  267         

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Vest a pășunii 

4 
 

TINOSU    
T 14   P 85,  84     

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Nord a pășunii 

5 TINOSU 
T 15  P 95/1,  96         
 

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Sud a pășunii 

6 TINOSU  T 16  P  
105       

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Sud a pășunii 

7 PISCULEȘTI    T 8  
P  21,  22   

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Sud a pășunii 

8 PISCULEȘTI    
T  13  P  66, 67, 69       
 

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Est a pășunii 

9 PISCULEȘTI   
T 10   P 37/1, 38, 40, 
40/1 ;    
T  13   P  38/1     

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Est a pășunii 

10 PISCULEȘTI   
 T  11   P 49,  53    

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Nord a pășunii 

11 PISCULEȘTI    T  12  
P  55,  56,  61,  62,  
62/1   

 
Drumul de acces pentru animale se află în partea de Sud  și Nord a 
pășunii 
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6.6.     Construcţii zoopastorale şi surse de apă 

 

O lucrare de o deosebită importantă se referă la asigurarea apei pe păşune. Modul de 

amenajare depinde de sursa de apă. Cel mai indicat este folosirea surselor de apă naturale (râuri, 

izvoare, fântâni) , care să nu fie poluate.  

În general, animalele beau multă apă, cantităţile consumate fiind condiţionate de mai 

mulţi factori. Astfel, cu cât animalele sunt mai grele şi dau producţii mai mari de lapte, vor 

consuma mai multă apă. De asemenea, consumul de apă este în strânsă legătură cu conţinutul de 

substanţă uscată ingerată.  

Necesarul de apă pentru adăpatul animalelor pe durata păşunatului diferă în funcţie de 

numărul, specia şi categoria de vârstă a animalelor şi se calculează pe baza normelor zilnice de 

consum de apă în vigoare. Pentru fiecare kg de SU ingerată (5 kg MV) consumul zilnic de apă se 

ridică la 4-6 l la vacile de lapte, 3-5 l la bovinele la îngrăşat şi 2-3 l de apă la ovine şi cabaline. 

De exemplu pentru o vacă la un consum de 50 kg masă verde trebuie să i se asigure 40-60 l de 

apă. În general, pentru 1 UVM în sezonul de păşunat este nevoie de 40-50 litri de apă pe zi vara 

şi 25-30 litri în cursul primăverii şi toamnei, iar pentru oaia adultă 2-4 l pe cap şi zi. 

Când adăpatul se face în râuri, trebuie amenajată o porţiune de rău unde animalele să aibă 

acces fără a se accidenta . Porţiunea respectivă trebuie pietruita pentru a preîntâmpina 

înmlaștinarea. 

Dacă se face adăparea în jgheaburi cu apă permanentă de la izvoare , locul trebuie să fie 

pietruit şi prevăzut cu pantă de asemenea pentru prevenirea înmlăștinării. 

 La construirea adăpătorilor trebuie să se ţină seama de câteva elemente pentru ca 

adăpatul să se desfăşoare în bune condiţii şi cât mai repede. 

 

Situaţia actuală a surselor de apă 

1 PREDEȘTI  

  T 18    P 111, 111/1, 

113     

 T 21 P 131/1   

Nu există sursă de apă 
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2 PREDEȘTI  

T 20 P  126    

Nu există sursă de apă 

3 PREDEȘTI   

T  38  P 259 ;   

T 39   P  261 ;  T 41  

P  267         

Are sursă de apă asigurată din rețeaua comunală 

4 

 

TINOSU    

T 14   P 85,  84     

Sursa de apă o constituie râul Prahova aflat în partea de Nord  

5 TINOSU 

T 15  P 95/1,  96         

 

Are sursa de apă asigurată 

6 TINOSU  T 16  P  

105       

Nu are sursa de apă 

7 PISCULEȘTI    T 8  

P  21,  22   

Sursa de apă o poate constitui un canal de irigație aflat în  

partea de Vest  a pășunii 

8 PISCULEȘTI    

T  13  P  66, 67, 69       

 

Sursa de apă o constituie râul Prahova  

9 PISCULEȘTI   

T 10   P 37/1, 38, 40, 

40/1 ;    

T  13   P  38/1     

Sursa de apă o constituie râul Prahova  

10 PISCULEȘTI   

 T  11   P 49,  53    

Sursa de apă o constituie râul Prahova   

11 PISCULEȘTI    T  12  

P  55,  56,  61,  62,  

62/1   

Sursa de apă o constituie râul Prahova  

 

Pe  păşunile din UAT TINOSU nu există construcţii zoopastorale. 
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Date necesare pentru calcularea lungimii adăpătorilor 

 

 

Specia  

Necesar  

zilnic de apă 

      

     litri 

             Lațimea la jgheab Timpul necesar 

pentru 

adăparea unui 

animal 

(minute) 

Adăpat pe o 

latură 

Adăpat pe 

ambele 

Laturi 

Bovine adulte și  cai 40-45 0.5 1.2 7-8 

Tineret bovin –

cabalin 

25-30 0.4 1.0 5-6 

Oi și capre 4-5 0.2 0,5 4-5 

Tineret ovin 2-3 0.2 0.5 4-5 

Porci 8-10 0,2 0,5 4-5 

 

Recomandări 

- Verificarea anuală a sursei de apă: fântâni, surse de apă naturale; 

- Înainte de a intra cu animalele pe păşune trebuie reparate şi dezinfectate adăpătorile 

(jgheaburile); 

- Verificarea anuală a sursei de apă (fântâni), ce deservesc stânile; 

- Forarea unor fântâni acolo unde este cazul. 
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7. Descrierea parcelară 

 

UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

PREDEȘTI 

  

  T 18     

P 111, 111/1, 

113     

 T 21 P 131/1   

11,6109  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm      expoziţie: 0  înclinaţie: 0  sol: GLEIOSOL  CALCARIC MOLIC, 

PROXICALCARIC AL/LA PE LUTURI ARGILOASE CARBONATICE 

Date staţionale suplimentare 

   Tipul de pajişte Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)  

Graminee : Raigras,pir, iarba câmpului,sadină, ovăscior,păiuș de nisip, firuță, târsă   -   

50% 

Leguminoase Trifoi roșu, trifoi alb                                     -     5 % 

Diverse 

plante: 

cicoare, coada şoricelului, coada iepurelui,                 –    45 % 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, rugi de mure 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90 % 

Încărcarea cu animale -       0,28 UVM în prezent    /    0,44  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -  salcâmi  

Lucrări executate: slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuşti 

pentru protecţie împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare pentru animale, fertilizare cu 

azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

PREDEȘTI  

 

T 20 P  126   0,63    

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm      expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: GLEIOSOL  CALCARIC MOLIC, 

PROXICALCARIC AL/LA PE LUTURI ARGILOASE CARBONATICE 

Date staţionale suplimentare 

   Tipul de pajişte Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)  

Graminee : Improprie pășunatului 

Leguminoase  

Diverse 

plante: 

 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, rugi de mure 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  60 % 

Încărcarea cu animale -       0,17 UVM în prezent    /    0,25  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -  salcâmi, arbusti specifici  

Lucrări executate:   

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări, 

fertilizare cu azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

PREDEȘTI   

  

T  38  P 259 ;   

T 39   P  261 ;  

T 41  P  267        

 38,5896  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm      expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: GLEIOSOL  CALCARIC MOLIC, 

PROXICALCARIC AL/LA PE LUTURI ARGILOASE CARBONATICE, ALUVIOSOL 

CALCARIC, MOLIC GLEIC, PROXICALCARIC SLAB GLEIZAT  AL/AL PE DEPOZITE 

FLUVIATIE  CARBONATICE 

Date staţionale suplimentare 

   Tipul de pajişte Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic)  

 

Graminee : Raigras,pir, iarba câmpului,coada iepurelui, ierbăluță, păiuș de nisip, târsă - 70% 

Leguminoa

se: 

Trifoi roșu, ghizdei, lintea pratului                                   -     7 % 

Diverse 

plante: 

cicoare, coada şoricelului,păpădie,pătlagină, morcov sălbatic, linariță, știr -  23 % 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, mușețel,rocoțea 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90 % 

Încărcarea cu animale -      0,40 UVM în prezent    /    0,62  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -  măceș, porumbar 

Lucrări executate: slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuşti 

pentru protecţie împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare pentru animale, fertilizare cu 

azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

TINOSU    

 

T 14   P 85,  

84     

8,94  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm      expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: EUTRICAMBOSOL TIPIC LA/AL PE 

ARGILE 

Date staţionale suplimentare 

   Tipul de pajişte Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)  

Graminee : pir, iarba câmpului,coada iepurelui, ierbăluță, păiuș de nisip  -   20% 

Leguminoase  

Diverse 

plante: 

coada şoricelului,păpădie,pătlagină, morcov sălbatic  -    40% 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, rugi de mure peste 70% din suprafață 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  70 % 

Încărcarea cu animale -       0,28 UVM în prezent    /    0,42  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -  salcâmi, arbuști maceș, porumbar 

Lucrări executate:  

Lucrări propuse :  distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, 

supraînsămânţări , plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuşti pentru protecţie 

împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare pentru animale, fertilizare cu azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

TINOSU 

 

T 15   

P 95/1,  96        

 

10,0376  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm      expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: PRELUVOSOL  TIPIC  LA/AL PE 

ARGILE 

Date staţionale suplimentare 

   Tipul de pajişte Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic)  

Graminee : Raigras,pir, iarba câmpului,ovăscior,păiuș stepic, firuță de pădure, târsă  - 60% 

Leguminoase Trifoi roșu, trifoi alb, ghizdei                                  -     5 % 

Diverse 

plante: 

cicoare, coada şoricelului,păpădie, morcov sălbatic, busuioc sălbatic, cimbrisor                

–    35 % 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, scaiul dracului 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90 % 

Încărcarea cu animale -       0,40 UVM în prezent    /    0,62  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -   

Lucrări executate: slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuşti 

pentru protecţie împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare pentru animale, fertilizare cu 

azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

TINOSU  

  

T 16  P  

105       

6,2414    

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm      expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: PRELUVOSOL  STAGNIC, SLAB 

STAGNOGLEIZAT  LA/LA PE  LUTURI ARGILOASE 

Date staţionale suplimentare 

   Tipul de pajişte Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)  

Graminee : Raigras,pir, iarba câmpului,sadinăovăscior,păiuș de nisip, firuță, târsă   -   50% 

Leguminoase

: 

Trifoi roșu, trifoi alb                                     -     2 % 

Diverse 

plante: 

cicoare, coada şoricelului, coada iepurelui,                 –    48 % 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți,  

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90 % 

Încărcarea cu animale -       0,34 UVM în prezent    /    0,50  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -  salcâmi , măceș, porumbar 

Lucrări executate:  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuşti 

pentru protecţie împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare pentru animale, fertilizare cu 

azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

PISCULEȘTI    

 

T 8  P  21,  

22   

12,77  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm, expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: EUTRICAMBOSOL TIPIC LA/AL PE 

ARGILE 

Date staţionale suplimentare 

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

Graminee : Raigras,pir, iarba câmpului,ovăscior,bărboasă, obsigă, târsă   -   50% 

Leguminoase Lintea pratului, ghizdei                                   -     5 % 

Diverse 

plante: 

cicoare, coada şoricelului,păpădie,morcov sălbatic, linariță, volbură      -  45 % 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți,  

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90 % 

Încărcarea cu animale -       0,40 UVM în prezent    /    0,62 UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -   

Lucrări executate: slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuşti 

pentru protecţie împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare pentru animale, fertilizare cu 

azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

PISCULEȘTI   

 

T  13  P  

66, 67, 69      

 

11,94  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm      expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: ENTIANTROSOL  RUDIC SPOLIC 

LITIC, EPILITIC LL/p  PE PIETRISURI FLUVIATILE CARBONATICE 

Date staţionale suplimentare 

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

Graminee : Raigras,pir, iarba câmpului,bărboasă,moleață, păiușul oilor   -   50% 

Leguminoase

: 

Trifoi fragifer, ghizdei                                    -     5 % 

Diverse 

plante: 

cicoare, coada şoricelului,pătlagină, păpădie, mături, morcov sălbatic   –   45 % 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, linariță, scaiul dracului 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90 % 

Încărcarea cu animale -       0,34 UVM în prezent    /    0,53  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -  

Lucrări executate: slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuşti 

pentru protecţie împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare pentru animale, fertilizare cu 

azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

PISCULEȘTI   

  

T 10   P 37/1, 

38, 40, 40/1 ;    

T  13   P  38/1    

11,4843  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm, expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: ENTIANTROSOL  RUDIC SPOLIC LITIC, 

EPILITIC LL/p  PE PIETRISURI FLUVIATILE CARBONATICE 

Date staţionale suplimentare 

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

Graminee : Raigras,pir, iarba câmpului, ovăscior,bărboasă, târsă   -   50% 

Leguminoase Trifoi roșu, trifoi alb                                     -     7 % 

Diverse 

plante: 

cicoare, coada şoricelului, păpădie, pătlagină, morcov sălbatic, mături  –   43 % 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, pipirig, mălaiul cucului, scaiul dracului 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  90 % 

Încărcarea cu animale -       0,34  UVM în prezent    /    0,47   UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -   

Lucrări executate: slabă fertilizare, curăţire de gunoaie  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuşti 

pentru protecţie împotriva vânturilor şi a zăpezii, umbrare pentru animale, fertilizare cu 

azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

PISCULEȘTI   

  

T  11   P 49,  

53    

3,3784  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm, expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: GLEIOSOL  CALCARIC MOLIC, 

PROXICALCARIC AL/LA PE LUTURI ARGILOASE CARBONATICE 

Date staţionale suplimentare 

   Tipul de pajişte Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)  

Graminee : Pir, bărboasă, păiuș de nisip  - 30% 

Leguminoase  

Diverse 

plante: 

Alte plante   -       70% 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, rugi de mure, arbuști diferite specii intâlnite în 

luncile râurilor 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  80 % 

Încărcarea cu animale -       0,23 UVM în prezent    /    0,32 UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -   arbuști diferite specii 

Lucrări executate:  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, umbrare pentru animale, fertilizare cu azot  
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UAT  Trupul de 

pajişte 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaţa 

Ha 

Categoria 

de 

folosinţă 

Unitate de 

relief 

Configuraţia  

 

TINOSU 

PISCULEȘTI    T  12  P  55,  

56,  61,  62,  

62/1   

10,08  

Păşune 

 

Câmpie 

Câmpie de tip 

piemontan, 

relativ plană 

Altitudine:   113 mdm, expoziţie: 0 înclinaţie: 0 sol: ENTIANTROSOL  RUDIC SPOLIC LITIC, 

EPILITIC LN/p  PE PIETRISURI FLUVIATILE CARBONATICE 

Date staţionale suplimentare 

   Tipul de pajişte Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă)  

Graminee : Pir, bărboasă, păiuș de nisip, târsă, ierbăluță - 30% 

Leguminoase  

Diverse 

plante: 

Linariță, morcov salbatic, păpădie, cicoare, busuioc sălbatic 

Plante dăunătoare şi toxice: spini, cornuți, rugi de mure 

Gradul de acoperire cu vegetaţie a parcelei  -  70 % 

Încărcarea cu animale -       0,17  UVM în prezent    /    0,30  UVM după lucrări de ameliorare 

Vegetaţia lemnoasă -  salcâmi,tufăriș diferite specii 

Lucrări executate:  

Lucrări propuse : combaterea buruienilor şi a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 

distrugerea muşuroaielor, curăţarea pajiştei de pietre ,cioate, gunoaie, supraînsămânţări 

pentru mărirea procentului de leguminoase, fertilizare cu azot  
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FIŞA SOLURILOR                                                                                                          

UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 3/3 

Denumire: ALUVIOSOL CALCARIC, PROXICALCARIC LL/LN PE DEPOZITE 

FLUVIATILE  

     CARBONATICE 

Formula: ASka 
401

1 /3/4

QPSTL

NBTfmk

−−−
−−

    Suprafata:   15 ha    1,58 %   

Profile/sondaje:  58, 59 
Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 
Răspândirea: 
Aspectul suprafetei terenului: ses aluvial jos 
Conditii naturale în care apare:   luncå -  pantå       1%    Q4  2,01-3,0 m 
Principalele soluri cu care se asociază:  

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont Ap 0-23 cm, culoare brun gålbui 10 YR 5/3, structurå deranjatå, texturå lutoaså, fårå 

efervescentå, poros, moderat compact, uscat; 

Orizont Ao 23-35 cm, culoare brun gålbuie 10 YR 5/3, structurå gråuntoaså, texturå lutoaså, face 

efervescentå, poros, moderat compact, uscat; 

Orizont A/C  35-45 cm, culoare brun gålbuie 10 YR 5/3, nestructurat, texturå luto-nisipoaså, face 

efervescentå, slab compact, slab poros uscat; 

Orizont C 45-90 cm, culoare galbenå 10 YR 7/6, nestructurat, texturå luto-argiloaså, face 

efervescentå, compact, poros, uscat; 

Orizont Ck 90-130 cm, culoare galben deschis 10 YR 8/4, nestructurat, texturå luto-nisipoaså, 

face efervescentå, slab compact, slab poros, umed; 

Chimice: 

Adâncimea 
cm 

pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm A % D.A 
 

5-15 7,45 7,8 1,20 0,060 7,0 92,0 21,9 1,18 
35-45 7,59 8,7 0,96 0,050 4,0 92,0 19,7 1.15 
45-55 7,49 5,4 - - - - 34,2 1.35 
80-90 7,59 7,8 - - - - 34,2 1.35 

110-120 8,17 13,1 - - - - 20,8 1.15 
 
Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
Drenaj global moderat. 
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UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 4/4 

 

Denumire: ALUVIOSOL CALCARIC, MOLIC GLEIC, PROXICALCARIC SLAB GLEIZAT  

AL/AL PE 

       DEPOZITE FLUVIATIE  CARBONATICE 

Formula: ASka,mogc 
403

12 /6/6

QPISC

NBTfakg

−−−
−−

    Suprafata:   158 ha    16,61 

%   

Profile/sondaje:  22, 17, 19, 20, 21, 23, 24 

Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 

Răspândirea: 

Aspectul suprafetei terenului: suprafatå slab înclinatå 

Conditii naturale în care apare:   câmpie -  pantå       3%    Q4  2,01-3,0 m 

Principalele soluri cu care se asociază:  

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont Ap 0-25 cm, culoare brun închis 10 YR 3/3, structurå deranjatå, texturå argilo-lutoaså, 

face efervescentå, fin  poros, puternic compact, uscat; 

Orizont Ao 25-35 cm, culoare brun închis 10 YR 3/3, structurå gråuntoaså, texturå argilo-

lutoaså, face efervescentå, fin poros, puternic compact, uscat; 

Orizont A/C  35-45 cm, culoare brun închis 10 YR 3/3, slab structurat, texturå argilo-lutoaså, 

puternic compact, poros, uscat; 

Orizont CGo 45-110 cm, culoare brun gålbui 10 YR 5/6, nestructurat, texturå argilo-lutoaså, face 

efervescentå, puternic compact, reavån; 

Chimice: 

Adâncimea 
cm 

pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm D.A 
 

A 
% 

0-20 7,40 2,1 3,78 0,190 5,0 272,0 1,42 51,2 
35-45 7,43 2,3 1,80 0,090 4,0 244,0 1,45 49,8 
60-70 7,66 1,7 - - - - 1,45 45,9 

 

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

Drenaj global slab. 
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UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 5/5 

 

Denumire: ALUVIOSOL CALCARIC ENTIC PRUNDIC, PROXICALCARIC, 

MEZOPRUNDIC  LL/LL PE 

       PIETRISURI  FLUVIATILE  CARBONATICE 

Formula: ASka,en,pr 
501

5321 /4/42

QPSJL

PbgNBTfpqqdk

−−−
−−−

    Suprafata:  42  ha    4,42 %   

Profile/sondaje:  63, 57, 62, 64, 65 

Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 

Răspândirea: 

Aspectul suprafetei terenului: ses aluvial jos 

Conditii naturale în care apare:   luncå -  pantå       1%    Q5  2,01 – 4,0 m 

Principalele soluri cu care se asociază:  

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont Ao 0-17 cm, culoare brun gålbui 10 YR 5/6, gråuntos, texturå lutoaså, face efervescentå,  

slab  poros, slab compact, uscat, schelet 26-50%; 

Orizont A/C 17-30 cm, culoare brun gålbuie 10 YR 5/6, nestructurat, texturå lutoaså, face 

efervescentå, slab poros, slab compact, uscat, schelet 51 -75%; 

Orizont C  30-50 cm, culoare gålbuie 10 YR 7/6, nestructurat, texturå luto-nisipoaså, face 

efervescentå, slab poros, slab compact, reavån, schelet 76-90%; 

Orizont Rp 50-80 cm, schelet ≥  91% 

Chimice: 

Adâncimea 

cm 

pH Carbonati 

% 

Humus 

% 

N% Pppm Kppm D.A 

 

A 

% 

10-20 7,22 5,9 2,82 0,140 4,0 126,0 1,25 22,9 

40-50 7,67 10,6 0,78 0,040 5,0 88,0 1,15 14,3 

 

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
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Drenaj global bun. Poluare intensa cu deseuri menajere, materiale de constructie, reziduuri 

petroliere.                                                                                                                                           

UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 6/6 

 

Denumire: ALUVIOSOL CALCARIC PRUNDIC, PROXICALCARIC, MEZOPRUNDIC  

LL/LA PE 

       PIETRISURI  FLUVIATIE  CARBONATICE 

Formula: ASka,pr 
603

2141 /5/4

QPcaSJL

PaNBTfpqdk

−−−−
−−−

    Suprafata:  53  ha    5,57 %   

Profile/sondaje:  40, 41, 43 

Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 

Răspândirea: 

Aspectul suprafetei terenului: ses aluvial jos 

Conditii naturale în care apare:   luncå -  pantå       3%    Q6  5,01-10,0 m 

Principalele soluri cu care se asociază:  

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont Ap 0-23 cm, culoare brun gålbuie 10 YR 5/6, structura deranjatå, texturå lutoaså, face 

efervescentå,   poros, compact, uscat;  

Orizont A/C 23-37 cm, culoare brun gålbuie 10 YR 5/6, slab structurat, texturå lutoargiloaså, 

face efervescentå, fin poros, compact, uscat, 4% schelet; 

Orizont C1  37-80 cm, culoare brun albicios 10 YR 7/3, nestructurat, texturå luto-argiloaså, face 

efervescentå, fin poros, compact, reavån, concretiuni nodulocalcaroase cu diametrul < 2,5 m, 

cochilii de melc, 75-90% schelet; 

Orizont Rp 80-130 cm, ≥  90% schelet; 

Chimice: 

Adâncimea 
cm 

pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm D.A 
 

A 
% 

0-20 7,65 9,2 3,40 0,150 5,0 104,0 1,18 31,0 
25-35 7,64 9,2 1,72 0,088 - 86,0 1,35 43,4 
45-55 7,69 11,3 - - - - - 44,9 

 

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
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Drenaj global slab, ocupare cu balastiere.                                                                                                                                        

                                                                                                                

UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 8/8 

 

Denumire: ALUVIOSOL CALCARIC GLEIC, PROXICALCARIC, MODERAT GLEIZAT  

LA/LA PE 

       DEPOZITE  FLUVIATIE  CARBONATICE 

Formula: ASka,gc 
403

13 /5/5

QPSIL

NBTfakg

−−−
−−

    Suprafata:  97  ha    10,20 %   

Profile/sondaje:  6, 1, 3, 9, 10, 27 
Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 
Răspândirea: 
Aspectul suprafetei terenului: ses aluvial inalt 
Conditii naturale în care apare:  luncă-pantå 2,1-5% -   Q4    2,01-3,0 m 
Principalele soluri cu care se asociază:  

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont Ap 0-25 cm, culoare brun închis 10 YR 3/3, structura deranjatå, texturå luto-argiloaså, 

face efervescentå,   fin poros, moderat compact, uscat;  

Orizont Ao 25-35 cm, culoare brun închis 10 YR 3/3, structura gråuntoaså, texturå luto-

argiloaså, face efervescentå, fin poros, moderat compact, uscat; 

Orizont A/C  35-45 cm, culoare brun 10 YR 6/6, slab structurat, texturå luto-argiloaså, face 

efervescentå, fin poros, moderat compact, uscat; 

Orizont CGo 45-80 cm, culoare gålbui roscat 2,5 Y 6/8, nestructurat, textura argilolutoaså, face 

efervescentå, reavån, concretiuni si pudrå de CaCO3. 

Orizont CGr 80-120 cm, culoare gålbui –marmorat 5 Y 5/6, nestructurat, textura argilo-lutoaså, 

face efervescentå, jilav. 

Chimice: 

Adâncimea 
cm 

pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm D.A 
 

A 
% 

0-20 7,06 0,6 3,60 0,181 17,6 238,0 1,28 42,8 
25-35 7,20 3,4 2,76 0,139 8,6 216,0 1,35 44,1 
50-60 7,45 6,8 - - - - 1,45 50,0 

90-100 7,74 12,8 - - - - 1,45 49,7 
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Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
Drenaj global slab, gleizare moderatå. 

 

UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 12/12 

 

Denumire: ENTIANTROSOL  RUDIC SPOLIC LITIC, EPILITIC LN/p  PE PIETRISURI 

FLUVIATILE 

                  CARBONATICE 

Formula: ETruslli 
501

4521 /92/3

QPSJL

PabNBTfpqdk

−−−
−−−

    Suprafata:  12  ha    1,26 %   

Profile/sondaje:  45, 61 

Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 

Răspândirea: 

Aspectul suprafetei terenului: ses aluvial jos 

Conditii naturale în care apare:   luncå – pantå  sub  2%, -  Q4    2,01-3,0 m 

Principalele soluri cu care se asociază:  

 

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont C1 0-23 cm, culoare galben 10 YR 7/6, nestructurat, texturå  luto-nisipoaså, face 

efervescentå, compact, reavån;  

Orizont C2  > 23 cm, schelet > 90%. 

 

Chimice: 

Adâncimea 

cm 

pH Carbonati 

% 

Humus 

% 

N% Pppm Kppm A % D.A 

 

5-15 7,82 9,7 0,18 0,009 9,0 142,0 15,9 1,15 

 

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

Drenaj global slab. 
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UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 13/13 

 

Denumire: ENTIANTROSOL  RUDIC SPOLIC LITIC, EPILITIC LL/p  PE PIETRISURI 

FLUVIATILE 

                  CARBONATICE 

Formula: ETruslli 
501

6421 /92/4

QPSJL

PabNBTfpqdk

−−−
−−−

    Suprafata:  17  ha    1,79 %   

Profile/sondaje:  39, 44 

Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 

Răspândirea: 

Aspectul suprafetei terenului: ses aluvial jos 

Conditii naturale în care apare:   luncå – pantå  <  2%, -  Q5    2,01 - 4,0 m 

Principalele soluri cu care se asociază:  

 

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont At/C 0-23 cm, culoare brun gålbui 10 YR 6/6, nestructurat, texturå  lutoaså, face 

efervescentå, compact, slab poros, uscat; 

Orizont C 23-40 cm, pietris > 75%; 

Orizont Rp 40-110 cm, pietrisuri fluviatile 

 

Chimice: 

Adâncimea 

cm 

pH Carbonati 

% 

Humus 

% 

N% Pppm Kppm A % D.A 

 

5-15 7,46 2,8 3,18 0,160 3,0 144,0 24,5 1,27 

 

Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
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Drenaj global deficitar. Poluare intense cu deseuri menajere, materiale de constructie, lucråri de 

excavare (balastiere, cariere). 

 

                                       

UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 14/14 

 

Denumire: EUTRICAMBOSOL TIPIC LA/AL PE ARGILE 

Formula: ECti 
605

/6/5
QPISG

NISsa

−−−
−

    Suprafata:  74ha    7,78 % 

Profile/sondaje:  51, 53, 54, 55, 56 
Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 
Răspândirea: 
Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă slab înclinată 
Conditii naturale în care apare:   cåmpie – pantå  sub  2,01- 5,0%,  Q6   5,01 – 10,0  m 
Principalele soluri cu care se asociază:  

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont Ap 0-23 cm, culoare brunå 10 YR 4/4, structura deranjatå, texturå  luto-argiloaså, fårå 

efervescentå, fin poros, compact, uscat;  

Orizont Ao  23-30 cm, culoare brunå 10 YR 4/4, structurå poliedricå subangularå mica, texturå  

luto-argiloaså, fårå efervescnetå, fin poros, compact, uscat; 

Orizont A/B 30-40 cm, culoare brunå 10 YR 4/4, structurå poliedricå subangularå, textura luto-

argiloaså, fin poros, compact, uscat; 

Orizont Bv 40-110 cm, culoare brun închis 10 YR 5/4, structura poliedricå angularå, fårå 

efervescentå, foarte fin poros,  compact, uscat; 

Orizont B/C 110-120 cm, culoare brun gålbui 10 YR 5/6, slab structurat, fårå efervescentå, 

reavån, texturå luto-argiloaså; 

Orizont C 120-150 cm, culoare gålbui brun 10 YR 6/6, nestructurat, texturå luto-argiloaså; 

Chimice: 

Adâncimea 
cm 

pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm A % D.A 
 

VAH 

5-15 4,82 - 1,56 0,074 4,0 204,0 44,1 1,30 52,9 
30-40 4,60 - 0,60 0,031 5,0 220,0 45,8 1,38 53,7 
45-55 4,88 - - - - - 46,3 1,45 - 

110-120 5,47 - - - - - 39,2 1,40 - 
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140-150 6,89 - - - - - 45,3 1,45 - 
 

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

Drenaj global slab. 

UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 15/15 

 

Denumire: PRELUVOSOL  TIPIC  LA/AL PE ARGILE 

Formula: ETti 
603

/6/5
QPISC

NISsa

−−−
−

    Suprafata:  11  ha    1,16 %   

Profile/sondaje:   52 

Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 

Răspândirea: 

Aspectul suprafetei terenului: suprafaţă slab înclinată  

Conditii naturale în care apare:   cåmpie – pantå  5%, -  Q6    5,01-10,0 m 

Principalele soluri cu care se asociază:  

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont At 0-5 cm, culoare brunå 10 YR 4/4, structura gråuntoaså, texturå  argilo-lutoaså, fårå 

efervescentå, foarte fin poros,  compact, uscat;  

Orizont  Ao 5-25 culoare brunå 10 YR 4/4, structurå gråuntoaså, textura argilo-lutoaså, fårå 

efervescentå, foarte fin poros, compact, uscat; 

Orizont A/B 25-35 cm, culoare brunå 10 YR 4/4, structurå gråuntoaså mare, texturå argilo-

lutoaså, fårå efervescentå, foarte fin poros, foarte compact, uscat; 

Orizont Bt 35-100 cm, culoare brun gålbui 10 YR 6/6, structurå prismaticå, textura argilo-

lutoaså, fårå efervescentå, foarte fin poros, foarte compact, uscat; 

Orizont B/C 100-110 cm, culoare brun galben 10 YR 6/6, slab structurat, textura argilo-lutoaså; 

Orizont C 110-150 cm, culoare gålbui 10 YR 7/8, nestructurat, textura argilo-lutoaså, reavån; 

Chimice: 

Adâncimea 
cm 

pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm A % D.A 
 

VAH 

5-15 4,87 - 3,00 0,151 19,0 192,0 39,9 1,45 54,0 
25-35 4,75 - 1,20 0,059 5,0 200,0 47,5 1,45 53,9 
45-55 4,48 - 0,60 0,003 6,0 240,0 54,7 1,49 - 
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100-110 4,75 - - - - - 50,3 1,47 - 
 

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

Drenaj global slab. 

UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 16/16 

 

Denumire:  PRELUVOSOL  STAGNIC, SLAB STAGNOGLEIZAT  LA/LA PE  LUTURI 

ARGILOASE 

Formula: ELst 
701

2 /5/5

QPDRC

NISstW

−−−
−−

    Suprafata:  81  ha    8,52 %   

Profile/sondaje:   14, 46, 47, 50, 15, 16 

Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 

Răspândirea: 

Aspectul suprafetei terenului: suprafatå cvasiorizontalå 

Conditii naturale în care apare:   câmpie – pantå < 2%, -  Q7  > 10ţ01 m 

Principalele soluri cu care se asociază:  

 

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont Ap 0-20 cm, culoare brun gålbui 10 YR 6/6, structura deranjatå, texturå  luto-argiloaså, 

fårå efervescentå, fin poros,  compact, uscat;  

Orizont  A/B 20-40 culoare brun gålbui  10 YR 6/6, structurå gråuntoaså mare, textura luto-

argiloaså, fårå efervescentå, fin poros, compact, uscat; 

Orizont Btw 40-90 cm, culoare gålbui 10 YR 7/8 slab  marmorat 10 GY 7/1, structurå 

prismaticå, texturå luto-argiloaså, foarte fin poros, compact, reavån; 

Orizont Bt/C 90-100 cm, culoare gålbui 10 YR 7/8 marmorat 10 GY 7/1, slab structurat, reavån; 

Orizont  C 100-130 cm, culoare gålbui 10 YR 8/8 marmorat 10 GY 7/1, nestructurat, textura 

luto-argiloaså, reavån; 

Chimice: 

Adâncimea 
cm 

pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm A % D.A 
 

VAH 

5-15 5,76 - 1,74 0,088 14,0 180,0 34,2 1,30 59,4 
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25-35 5,43 - 1,02 0,050 11,0 192,0 38,7 1,33 57,3 
60-70 4,60 - - - - - 41,6 1,35 - 

100-110 4,34 - - - - - 44,8 1,37 - 
 
Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
Drenaj global slab. 

UNITATEA  TERITORIALÅ DE SOL (US) Nr. 18/18 

 

Denumire:  GLEIOSOL  CALCARIC MOLIC, PROXICALCARIC AL/LA PE LUTURI 
ARGILOASE CARBONATICE 

Formula: GSka mo 
303

15 /5/6

QPISC

NBSstkg

−−−
−−

    Suprafata:  28  ha    2,94 %   

Profile/sondaje:   18 
Judetul: PRAHOVA                teritoriul administrativ: TINOSU 
Răspândirea: 
Aspectul suprafetei terenului: suprafatå slab înclinatå 
Conditii naturale în care apare:   câmpie – pantå  2-5%,   Q3  1,01-2,0 m 
Principalele soluri cu care se asociază:  

CARACTERISTICILE SOLULUI 

Morfologice si fizice:  

Orizont At 0-3 cm, culoare brun închis 10 YR 3/3, astructurat, texturå  argilo-lutoaså, face 

efervescentå, foarte compact, jilav, covor radicular dens;  

Orizont  Ao 3-25 culoare brun închis  10 YR 3/3, structurå gråuntoaså, textura argilo-lutoaså, 

face efervescentå, rådåcini mijlocii, foarte plastic, foarte adeziv, tare, jilav,  râme, foarte 

compact; 

Orizont A/Go 25-35 cm, culoare brun închis 10 YR 3/3, structurå poliedric mica,  textura luto-

argiloaså; 

Orizont Gor 35-55 cm, culoare brun gålbui 2,5 Y 5/2,  structurå prismaticå medie, textura luto-

argiloaså, foarte plastic, foarte adeziv, mediu compact, umed, face efervescentå;  

Orizont  Gr  55-90 cm, culoare gri-vinetiu N  4/0, structurå prismatică mare, moderat compact, 

textura luto-argiloaså, umed, face efervescentå, schelet aprox. 3%. 

Orizont CGr 90-110 cm, culoare gri -vinetiu N 3/0, nestructurat, textura luto-argiloaså, mediu 

compact , ud, schelet aprox. 10%. 

Chimice: 

Adâncimea 
cm 

pH Carbonati 
% 

Humus 
% 

N% Pppm Kppm A % D.A 
 

VAH 

5-15 6,86 0,3 4,20 0,210 7,0 276,0 45,9 1,39 85,4 
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25-35 7,20 3,0 2,34 0,116 5,0 220,0 42,6 1,36 - 
40-50 7,28 2,3 - - - - 41,8 1,35 - 
60-70 7,30 5,7 - - - - 42,9 1,36 - 

 
Alte caracteristici (procese antropice, pedogenetice actuale, drenaj global): 
Drenaj global deficitar, hidromorfism evident. 

8. Descrierea vegetaţiei forestiere - nu e cazul 

 9. Diverse  

 9.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului; durata acestuia  

 10 ani, de la data aprobării în Consiliul Local al Comunei Tinosu. 

 9.2. Colectivul de elaborare a prezentei lucrări 

Este prezentat la începutul lucrării. 

 9.3. Hărţile ce se ataşează amenajamentului 

 Sunt anexate. 

9.4. Evidenţa lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă. 

Se vor prezenta lucrările efectuate în fiecare an, pe fiecare parcelă, conform tabelului 9. 
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Tabelul 9  

Parcela Suprafaţa 

Combaterea 

buruienilor şi 

vegetaţiei lemnoase 

Strângerea cioatelor, 

pietrelor şi nivelarea 

muşuroaielor 

Grăpatul pajiştilor Amendarea pajiştilor 

Supraînsămânţarea 

sau reînsămânţarea 

pajiştilor 

Fertilizarea*) 

pajiştilor 

Perioada

/Anul 
Suprafaţa 

Perioada

/Anul 
Suprafaţa 

Perioada/

Anul 
Suprafaţa 

Perioada/

Anul 
Suprafaţa 

Perioada/

Anul 
Suprafaţa 

Perioada/

Anul 
Suprafaţa 
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 9.5. Bibliografie selectivă DAJ  

 

1.Anghel Gh., Răvăruț M., Turcu Gh., 1971 - Geobotanica, Ed. Ceres, București . 

  2. Anghel Gh., Bărbulescu C., Burcea P., Grîneanu A., Niedermaier K., Samoilă Z., Vasiu V., 

1967 – Cultura pajiștilor, Ed. Agro-silvică de Stat, București. 

  3.Bărbulescu C., Burcea P., 1971- Determinator pentru flora pajiștilor, Ed. Ceres, București. 

  4. Bărbulescu C., Burcea P., Motcă Gh., 1980 – Determinator pentru flora pajiștilor cu 

elemente de tehnologie, Ed. Ceres, București. 

  5. Bărbulescu C., Motcă Gh., 1983 – Pășunile munților înalți, Ed. Ceres, București  

  6.  Bărbulescu C., Motcă Gh., 1987 – Pajiștile de deal din România, Ed. Ceres, București  

  7.  Berbecel O., Stancu M., Ciovică N., Jianu V., Apetroaiei St., Socor Elena, Rogojdan Iulia, 

Eftimescu Maria, 1970 – Agrometeorologie, Ed. Ceres, București. 

  8.  Bold I., Crăciun A., 2012 – Organizarea teritoriului agricol, concepte – tradiții – istorie, 

Ed. Mirton, Timișoara.  

   9.  Burcea P., Gheorghiță R., Dincă N., 2006 - Ghid pentru recunoașterea principalelor specii 

din flora pajiștilor montane, Ed. AmandA Edit. 

  10.  Burcea P., Marușca T., Neagu M, 2007 – Pajiștile montane din Carpații României, Ed., 

AmandA Edit. 

  11.  Cernelea E., Bistriceanu C., 1977 - Cultura și exploatarea pajiștilor montane, Ed. Ceres, 

București. 

  12. Cernelea E., 2004 – Pășunile și păstoritul în Parcul Național Retezat, Ed. Călăuza v.b., 

Deva. 

  13. Ciocârlan V., 2009 - Flora Ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta,Ed. Ceres, 

București. 

  14. Chiriță D., Tufescu V., Beldie A., Ceuca G., Haring A., Stănescu V., Toma G., Tomescu 

Aurora, Vlad I., 1964 – Fundamente naturalistice și metodologice ale tipologiei și cartării 

staționale forestiere, Ed. Academiei Republicii Populare Romîne, București. 

  15. Chiriță C., Vlad I., Păunescu C., Pătrășcoiu N., Roșu C., Iancu I., 1977 - Stațiuni forestiere, 

vol. II, Ed. Academiei Române, București. 

  16. Dmitriev A.M., 1953 – Pășuni și fânețe, Agrotehnica și agrobiologia lor, Ed. Agro-silvică 

de stat, București. 
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   17. Doniță N., Chiriță C., Stănescu V., ș.a., 1990 – Tipuri de ecosisteme forestiere din 

România, ICAS, Redacția de propagandă tehn. agr. București. 

   18. Doniță N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.A., 2005 – Habitatele 

din România, Ed. Tehnică Silvică, București. 

   19. Dragomir N., 2005 – Pajiști și plante furajere, Tehnologii pentru cultivare, Ed. Eurobit, 

Timișoara. 

   20. Dragomir N., Dragomir Carmen Maria, 2012 – Fixarea azotului în ecosistemele de pajiști 

și leguminoase perene, Ed. Eurobit, Timișoara. 

   21. Dumitrescu N., Grîneanu A., Sîrbu Gh., 1979 – Pajişti degradate de eroziune şi 

ameliorarea lor, Ed. Ceres, Bucureşti. 

   22. Dumitrescu N., Iacob T., Vîntu V., Samuil C., Rotar I., Moisuc I., Dragomir N., Vidican 

Roxana, Motcă Gh., Ionescu I., 2011 – Dicționar de pratologie – termeni și expresii, Ed. Ion 

Ionescu de la Brad, Iași. 

   23. Model amenajament pastoral Comuna Măneciu. 

   24. Model amenajament pastoral Comuna Gepiu. 

Siteuri web: foto si descriere. 

- commons.wikimedia.org 

- www.naturespot.org.uk 

- www.bgflora.net 

- www.samen-seeds.de 

- www.plantsystematics.org 

- davesgarden.com 

- www.panoramio.com 

- szent-gyorgyi.hu 

- www.summitpost.org 

- www.badvoeslau.at 

- extension.umass.edu 
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