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INTRODUCERE 
 

Pajiştile, dintre toate structurile agricole, reprezintă învelişul vegetal care asigură 
nu numai cel mai valoros şi mai eficient furaj pentru creşterea animalelor de pe întreaga 
suprafaţă a Terrei, ci reprezintă o sursă naturală dintre cele mai importante pentru 
menţinerea vieţii pe Pământ. 

De asemenea, pajiştile, mai ales cele temporare, pot fi considerate sisteme 
adecvate de agricultură de tip "cover crops", de lungă durată, ce acoperă solul cu o 
vegetaţie caracteristică pe toată durata unui an agricol, contribuind direct la îmbunătăţirea 
fertilităţii solului, la diversificarea hranei animalelor, la reglarea permanentă a factorilor 
naturali. 

Rezultatele experimentale obţinute de-a lungul timpului au evidenţiat progresele 
remarcabile înregistrate în domeniul pajiştilor temporare, eficienţa lor fiind dependentă 
de condiţiile staţionale, de gradul de intensivizare şi optimizare a culturii, de materialul 
biologic folosit, de compatibilitatea dintre specii şi de modul de gestionare (DEÁK, 
2012). 

Pajiştea este resursa majoră a biosferei care susţine în viaţă aproximativ un miliard 
de oameni în întreaga lume (SCHNYDER et al., 2010). Odată cu dezvoltarea agriculturii 
şi a mijloacelor de producţie, intervenţia omului în ecosistemele de pajişti naturale s-a 
accentuat progresiv. Astăzi, fizionomia formaţiilor respective, indiferent de originea lor, 
este determinată, în primul rând, de om şi de animalele crescute de el. 

În Europa industrializată, pajiştile acoperă circa 30 % din suprafaţa agricolă şi 
formează baza unui puternic sector al creşterii animalelor rumegătoare. Modul în care 
pajiştile oferă servicii este tot mai afectat pe scară largă, prin procese care sunt de obicei 
rezumate ca şi "schimbări la nivel mondial" (TAUBE et al., 2010). 

Intensivizarea gestionării agricole a pajiştilor dar şi producţia de bunuri şi servicii 
de mediu a acestora sunt puternic afectate de pieţele globale, de evoluţiile internaţionale 
rezultate prin schimbul de informaţii la nivel mondial dar în egală măsură, de schimbările 
climatice. Aceşti factori sunt o provocare serioasă în funcţionarea pajiştilor şi există o 
incertitudine mare cu privire la modul cum se vor menţine în viitor. Astfel, în 2010 
organizatorii Conferinţei Europene a Pajiştilor (European Grasslands Federation, EGF) 
au stabilit ca subiect general al conferinţei "Pajiştile într-o lume în schimbare". Este 
prima dată când acest subiect a fost abordat ca temă majoră pentru o conferinţă EGF. 
Congresul a făcut o interesantă analiză a relaţiei animal-pajişte, evidenţiindu-se o paletă 
largă de situaţii de la cele cu inputuri reduse până la cele intensive (BOGDAN (PLEŞA) 
ANCA-DORINA, 2012). În cadrul dezbaterilor privind schimbările climatice cauzate de 
efectul de seră, pajiştile au fost clasificate ca un depozit de carbon important, prin 
stocarea acestuia în cantitate mai mare în comparaţie cu terenurile arabile (IPCC, 2000; 
BOGDAN (PLEŞA) ANCA-DORINA, 2012). 

Înfiin ţarea pajiştilor semănate prin folosirea unor monoculturi de poaceae sau 
fabaceae perene sau a unor amestecuri (culturi asociate) de poaceae şi fabaceae perene 
ridică o gamă variată de probleme legate de stabilirea locului acestor culturi în sistemele 
de producţie agricolă, precum şi aspecte referitoare la tehnologia de cultură a acestora 
(DEÁK, 2012). 
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CAPITOLUL I 
PAJIŞTILE PERMANENTE ŞI TEMPORARE - DEFINIREA CONCEPTELOR, 
CLASIFICARE, IMPORTAN ŢĂ, RĂSPÂNDIRE, FACTORII ECOLOGICI DE 

INFLUEN ŢĂ 
 

Noţiunea de pajişte este definită de diferiţi autori în diferite moduri, cu un sens mai 
restrâns sau mai larg (MIHAI, 2006). În general este unanim acceptată ideea că pajiştile 
reprezintă „o grupare de specii de plante ierboase, din familii botanice diferite” 
(DRAGOMIR, 2005) sau „suprafeţe de terenuri acoperite cu vegetaţie ierboasă” 
(ROTAR and CARLIER, 2005). 

Pajiştile (permanente sau temporare), reprezintă „terenuri acoperite cu vegetaţie 
ierboasă perenă” (PUIA et al., 1984) consumabilă nemijlocit prin păşunat în perioada de 
vegetaţie de către erbivorele domestice, monogastrice sau poligastrice (MIHAI, 2002). 

Populaţiile diverselor specii de plante, animale şi microorganisme care se întâlnesc 
într-o pajişte, nu reprezintă o simplă alăturare întâmplătoare (PUIA et al., 1984) ele 
formează ecosisteme complexe numite pratoecosisteme (MIHAI, 2002). 

Pratologia este ştiinţa care studiază ecosistemele de pajişti – elementele constitutive 
cu proprietăţile lor şi interrelaţiile dintre acestea. 

Pratotehnica sau praticultura reprezintă partea aplicativă a pratologiei care se referă 
la sistemele, metodele şi tehnologiile de cultură şi valorificare a pajiştilor (MIHAI, 2006). 

Importanţa pajiştilor permanente este deosebită; aceste uriaşe suprafeţe verzi sunt 
nebănuit de intim legate de viaţa noastră şi de conservarea mediului în care trăim. Astfel, 
pajiştile reprezintă: 

- sursă de hrană pentru animalele domestice 
- habitat şi sursă de hrană pentru animalele sălbatice 
- mijloc de prevenire şi combatere a eroziunii 
- mijloc de îmbunătăţire a structurii şi fertilităţii solului (ROTAR and CARLIER, 2010). 

Pentru studiul pajiştilor într-o viziune modernă, ecosistemică, s-a considerat de 
mare utilitate clasificarea acestora după unele criterii şi particularităţi: după modul de 
folosire, evoluţie, durata de valorificare, orografia terenului acoperit de vegetaţie, etc. 
(DRAGOMIR, 2005). 

Astfel după modul de formare, pajiştile se împart în: 
• pajişti naturale (permanente) primare; 
• pajişti naturale (permanente) secundare; 
• pajişti semănate (temporare). 

În România, suprafaţa pajiştilor permanente este de 4,845 mil.ha din care 3,355 
mil.ha sunt păşuni şi 1,490 mil.ha sunt fâneţe (Anuarul statistic al României, 2004; 
VÎNTU et al., 2004). Aceasta reprezintă 20,3% faţă de suprafaţa totală a ţării, 21,1% din 
uscatul ţării şi 32,9% din suprafaţa agricolă. 

Din punct de vedere al suprafeţei ocupate de pajişti, Romania se situează înaintea 
altor state din Europa ca Austria, Bulgaria, Ungaria, Irlanda, Polonia, Suedia, Elveţia, dar 
după alte state cum ar fi Franţa, Germania, Italia, Spania sau Marea Britanie (SAMUIL, 
2009). Comparând ponderea pe care o au pajiştile din terenul agricol în alte ţări ale 
Europei, România se situează pe locul 5 în Europa după ţări precum Franţa, Marea 
Britanie, Spania şi Germania. 
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După modul de folosinţă, în anul 2007 ponderea cea mai mare din suprafaţa 
agricolă a României o deţinea terenul arabil (circa 64%), urmată apoi de păşuni şi fâneţe 
care totalizează circa 33%. 

Distribuţia pajiştilor pe forme de relief la nivelul ţării indică: 1,09 milioane hectare 
pajişti în zona de şes, 2,59 milioane hectare în zona de deal şi 1,24 milioane hectare în 
zona de munte. Se poate concluziona că peste 70 % dintre terenurile ocupate de pajişti se 
situează în zona de câmpie şi de deal, unde se pot efectua o serie de lucrări ameliorative 
ale solului, ce pot mări potenţialul de producţie al acestora. Pentru pajiştile din zona 
montană factorii restrictivi sunt mult mai numeroşi, iar măsurile de ameliorare ale 
însuşirilor solului sunt mult mai limitate (SIMA, 2006). 
 
 

CAPITOLUL II 
PAJIŞTI TEMPORARE. IMPORTAN ŢĂ. FACTORI TEHNOLOGICI CARE 

DETERMIN Ă PRODUCTIVITATEA ŞI CALITATEA ACESTORA.  
 

Înfiin ţarea pajiştilor temporare reprezintă cea mai intensivă metodă de cultură a 
pajiştilor, care are deja tradiţie în ţările cu zootehnie dezvoltată şi s-a extins pe suprafeţe 
mari şi în România (MOTCĂ et al., 1994). 

Astfel, este foarte important a se ţine cont de importanţa economică şi ecologică a 
pajiştilor semănate. 

 
a. Importanţa economică 

 Din punct de vedere economic, pajiştile temporare au importanţă şi sunt 
superioare faţă de pajiştile permanente din urmatoarele considerente: 

•  sunt culturi furajere care asigură producţii mai mari comparativ cu pajiştile 
permanente degradate; 

•  producţia de furaj este mai uniform repartizată în perioada de vegetaţie; 
•  cultivarea diferitelor specii, soiuri şi/sau hibrizi de graminee şi leguminoase 

perene în cultură pură, dar mai ales în amestecuri simple şi/sau complexe asigură 
producţii ridicate, creşterea duratei de păşunat, eşalonarea producţiei pe cicluri de 
valorificare, asigurându-se astfel posibilitatea alcătuirii conveierelor furajere; 

•  sunt creeate posibilităţile unei folosiri intensive prin păşunat sau cosire; 
•  cultivarea în asociere a speciilor şi soiurilor de graminee şi leguminoase perene în 

amestecuri simple sau complexe determină pe lângă producţii ridicate, creşterea duratei 
economice de valorificare în timpul sezonului; 

•  prezenţa leguminoaselor asigură creşterea producţiei pajiştilor cu 1 - 2,5 t S.U./ha 
sau 5 - 12,5 t M.V./ha ca urmare a fixării şi acumulării azotului pe cale simbiotică şi 
capacităţii ridicate de producţie al acestora; 

•  furajul verde sau conservat rezultat din culturile asociate de graminee şi 
leguminoase perene (fân, semifân, siloz) are un conţinut ridicat şi optimizat în 
constituienţi organici (proteine, glucide, provitamine şi vitamine, fitohormoni) şi 
anorganici (macroelemente şi microelemente); palatabilitatea şi digestibilitatea sunt 
ridicate ceea ce determină o conversie favorabilă a furajului în produse animale de 
calitate; 
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•  menţinerea unui raport optim graminee/leguminoase asigură producţii animale 
(lapte, carne, lână şi altele) cu 8 – 20% mai mari faţă de pajiştile permanente şi o rată mai 
scazută a îmbolnăvirii animalelor (MIHAI, 2006). 
 

b. Importanţa ecologică 
 Înfiin ţarea pajiştilor temporare asigură pe lîngă creşterea productivităţii şi o 
pârghie importantă în refacerea şi menţinerea echilibrului ecologic: 

•  lucrările solului asigură îmbunătăţirea regimului aerohidric şi încorporarea 
îngrăşămintelor (organice şi minerale) şi amendamentelor, respectiv influenţează pozitiv 
proprietăţile fizice, chimice şi biologice ale solului; 

•  gramineele şi leguminoasele influenţează favorabil însuşirile solului, fixează 
foarte bine solul pe terenurile situate în pantă reprezentând una din posibilitaţile de 
prevenire şi combatere ecologică a eroziunii solului; 

•  datorită covorului vegetal foarte dens şi folosirii intensive prin păşunat sau cosire, 
pajiştile temporare determină o diminuare semnificativă a gradului de îmburuienare a 
terenului; 

•  comparativ cu alte culturi, pajiştile temporare sunt mai puţin sensibile la acţiunea 
nefavorabilă a unor factori restrictivi sau perturbatori (temperaturi extreme, secetă, ploi 
torenţiale, grindină, atac de boli şi dăunători etc.); 

Prin înlocuirea pajiştilor degradate cu pajişti temporare se asigură îmbunătăţirea 
aspectului general al peisajului, îndeplinind astfel şi o funcţie estetică (MIHAI, 2006). 

Pe lângă fluctuaţiile alogene produse de factorii abiotici, în ecosistemele de pajişti 
intervin şi factorii antropogeni (omul), care prin sistemul de lucrări tehnologice aplicat, 
direcţionează semnificativ atât aspectul economic, cât şi consecinţele ecologice ale 
acestora. 

Astfel, factorii tehnologici care determină productivitatea şi calitatea pajiştilor 
temporare sunt: 

- Alegerea speciilor şi a soiurilor folosite la înfiinţarea pajiştilor temporare 
- Alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase perene 
- Fertilizarea şi amendarea 
- Modul de folosire 

 
CAPITOLUL III 

CONDIŢIILE ECOLOGICE DIN PRATOECOSISTEMELE COJOCNA ŞI JUCU 
 

3.1 STUDII PRIVIND CONDIŢIILE ECOLOGICE DIN PRATOECOSISTEMUL 
COJOCNA 

 
Staţiunea Didactică şi Experimentală Cojocna (SDE) se află la o distanţă de 36 km 

est faţă de municipiul Cluj-Napoca, pe drumul judeţean 161 A: Apahida – Cojocna – 
Ceanu Mare şi este inclusă în Câmpia Transilvaniei. Câmpul experimental este amplasat 
la o altitudine de 353,9 m cu coordonatele 46º26'22,6'' latitudine nordică şi 23º32'19,7'' 
longitudine estică, relieful este un versant cu expoziţie estică având o pantă de 3%. 
Adâncimea apei freatice este la peste 10 m. 

Din punct de vedere climatic, zona în care se încadrează câmpul experimental de 
la Cojocna, judeţul Cluj, se caracterizează printr-un climat boreal temperat, de tip 
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continental, cu ierni reci şi veri călduroase, unde cantitatea cea mai mare de precipitaţii 
cade la sfârşitul primăverii sau la începutul verii, iar cele mai puţine spre sfârşitul iernii. 

În perimetrul Fermei Didactice şi Experimentale Cojocna a Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, există mai multe tipuri de sol care sunt 
reprezentative pentru Câmpia Transilvaniei. Tipul de sol din perimetrul câmpului 
experimental, pe care au fost amplasate experienţele este Faeoziom argic (FZ ar) SRTS-
2003, acest tip de sol, iese în evidenţă prin suprafaţa foarte mare pe care o ocupă în 
această zonă. 

Pe harta zonelor de vegetaţie ale României (DONIŢĂ et al., 1981), vegetaţia din 
Câmpia Transilvaniei este reprezentată de făgeto-gorunete, gorunete şi stejărete, cu 
vegetaţie stepică insulară, în special în arealul sudic. Trebuie precizat că o bună parte a 
pădurilor nu mai poate fi considerată drept naturală, având structura şi compoziţia 
floristică modificată, uneori fiind plantate în întregime, prezentând un nivel ridicat de 
antropizare. 

 
3.2 STUDII PRIVIND CONDIŢIILE ECOLOGICE DIN PRATOECOSISTEMUL 

JUCU 
 

Câmpul experimental Jucu, amplasat în incinta fostei Staţiuni de Cercetare şi 
Producţie pentru Cultura Pajiştilor se află la interferenţa a două mari unităţi de relief: 
Podişul Someşan în partea de vest şi Câmpia Transilvaniei în partea de est, fiind 
traversate de la sud la nord de râul Someşul Mic. Experienţele sunt amplasate pe un teren 
în pantă, pe versantul sudic, ce reprezintă o înclinaţie de circa 6%, la o altitudine de 362,6 
m având coordonatele 46°31′19,5″ latitudine nordică şi 23°27′24,2″ longitudine estică. 
Pânza de apă freatică este situată la peste 10 m adâncime. 

Din punct de vedere climatic, zona în care se încadrează câmpul experimental de 
la Jucu, judeţul Cluj, se caracterizează prin climă boreală cu ierni friguroase şi umede, cu 
temperatura celei mai reci luni sub -3° C şi a celei mai calde peste 10º C. 

Solul pe care s-au amplasat experienţele, pe versantul sudic este tipic zonei şi 
anume Faeoziom argic (FZ ar) SRTS-2003, cu pânza de apă freatică situată la peste 10 m 
adâncime, iar textura solului este argilo-lutoasă. Prezenţa argilei imprimă acestui tip de 
sol o capacitate de apă utilă mică, ceea ce determină trecerea rapidă a acestuia din starea 
de saturaţie cu apă, la capacitatea de ofilire (SIMA, 2010). Din punct de vedere a 
însuşirilor chimice solul prezintă un pH slab acid în orizontul A, respectiv un pH neutru 
spre slab alcalin în orizonturile următoare. Conţinutul solului în humus, respectiv în 
elemente nutritive precum azotul şi potasiul, indică o bună aprovizionare, în timp ce, 
pentru fosfor se remarcă un deficit. 

Cea mai mare parte a arealului Podişului Someşelor aparţine subetajului pădurilor 
de gorun (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) şi subzonei pădurilor de stejari mezofili 
(Quercus robur L.). Versantul sudic, pe care s-au amplasat experienţele, are o înclinaţie 
de 18º, iar altitudinea este de 320 m. Vegetaţia este xerofilă, specifică expoziţiei sudice 
pe molisoluri de Transilvania, aparţine tipului de pajişte Festuca valesiaca Schleich. ex 
Gaudin – Koeleria cristata Pers., Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin şi reprezintă 
circa 70% din acoperire, însoţită de circa 30% de alte specii. 
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CAPITOLUL IV 
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCET ĂRII. PROTOCOLUL EXPERIMENTAL. 
CONDIŢIILE ECOLOGICE DIN CÂMPUL EXPERIMENTAL. MATERIALE 

UTILIZATE ŞI METODE DE CERCETARE 
 
 

4.1 SCOPUL CERCETĂRII 
 

Scopul urmărit în studiile şi cercetările personale a fost adaptarea tehnologiei de 
cultură a pajiştilor temporare în contextul actualelor schimbări climatice. 

 
 

4.2 OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

Cercetările din cadrul tezei de doctorat caută să aprofundeze comportamentul unor 
amestecuri simple şi complexe de soiuri de poaceae şi fabaceae perene existente pe piaţă, 
provenite de la diferite institute de cercetare din afara ţării.  

Obiectivele cercetărilor intreprinse au vizat testarea comportării, productivităţii, 
compoziţiei chimice şi a calităţii furajului unor amestecuri de graminee şi leguminoase 
perene, sub influenţa fertilizării minerale şi a condiţiilor ecologice din pratoecosistemele 
studiate, dar şi: 

- alegerea celor mai bune amestecuri adaptabile zonei studiate; 
- optimizarea fertilizării diferenţiate cu efect asupra producţiei amestecurilor de 

poaceae şi fabaceae perene şi asupra evoluţiei covorului vegetal; 
- determinarea productivităţii şi calităţii unor amestecuri simple şi complexe de 

poaceae şi fabaceae perene în scopul asigurării unei folosiri eficiente din punct de vedere 
economic; 

- perfecţionarea tehnologiilor de înfiinţare şi valorificare a pajiştilor semănate; 
- studiul fertilizării diferenţiate cu îngrăşăminte minerale a acestor amestecuri în 

vederea stabilirii dozelor optime; 
- influenţa fertilizării diferenţiate cu îngrăşăminte minerale asupra calităţii furajului 

obţinut; 
În ultimii ani au pătruns în agricultura ţării noastre multe soiuri de poaceae şi 

fabaceae perene create în alte ţări, iar comportamentul lor în condiţiile ecologice de la noi 
este puţin studiat. 
 

4.3 PROTOCOLUL EXPERIMENTAL 
 

În pratoecosistemul Cojocna, experienţa a fost instalată în ultima decadă a lunii 
martie a anului 2010. Primul ciclu de recoltare a fost efectuat la 77 de zile după semănat, 
la data de 16 iunie, iar următoarele două coase s-au obţinut la intervale de aproximativ o 
lună depărtare una de cealaltă. Producţia fiecărei variante a fost determinată gravimetric. 

În pratoecosistemul Jucu experienţa a fost instalată la începutul lunii aprilie a 
anului 2009. După semănat s-a efectuat fertilizarea variantelor, cu două doze de 
îngrăşăminte minerale (60N70P2O5 kg·ha-1 şi 120N70P2O5 kg·ha-1). În cursul anului 2009 
au fost efectuate doar coase de curăţire, deoarece speciile semănate au răsărit foarte greu 
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iar plantele răsărite au fost puternic afectate de secetă. În cel de al doilea an de vegetaţie 
(anul 2010), primul an de producţie, variantele experimentale au fost supraînsămânţate în 
ultima decadă a lunii martie. În fenofaza de înspicare a poaceelor s-a efectuat primul 
ciclu de recoltă, iar următoarele două coase s-au obţinut la intervale de aproximativ o 
lună depărtare una de cealaltă. Producţia fiecărei variante a fost determinată gravimetric. 

Experienţa, în ambele pratoecosisteme a fost organizată după metoda blocurilor 
randomizate şi a cuprins trei blocuri (repetiţii) dispersate.  Fiecare bloc (repetiţie) a fost 
constituit din nouă parcele aşezate de asemenea randomizat în cadrul blocurilor, cu 
excepţia primului bloc, unde acestea au fost ordonate sistematic. 

 
4.4 MATERIALE UTILIZATE 

 
Materialul biologic utilizat în aceste experienţe a fost constituit din amestecuri de 

seminţe de graminee şi leguminoase perene şi cuprind următoarele 9 variante: 
V1. Medicago sativa L. (Lucernă) - martor 
V2. Medicago sativa L. (Lucernă), Trifolium alexandrinum L. (Trifoi alexandrin), 
Dactylis glomerata L. (Golomăţ), Lolium x hybridum Hausskn. (Raigras hibrid) - (40% 
graminee şi 60% leguminoase) 
V3. Lotus corniculatus L. (Ghizdei), Onobrychis viciifolia Scop. (Sparcetă), Dactylis 
glomerata L. (Golomăţ), Festuca pratensis Huds. (Păiuş de livadă), Bromus inermis 
Leyss. (Obsigă nearistată) - (53% graminee şi 47% leguminoase) 
V4. Medicago sativa L. (Lucernă), Lotus corniculatus L. (Ghizdei), Dactylis glomerata 
L. (Golomăţ), Festuca arundinacea Schreb. (Păiuş înalt), Lolium perenne L. (Raigras 
peren, Zâzanie) – (70% graminee şi 30% leguminoase) 
V5. Trifolium pratense L. (Trifoi roşu), Dactylis glomerata L. (Golomăţ), Festulolium 
Asch. & Graebn.(hibrid rezultat din încrucişarea unei specii din genul Festuca cu o specie 
din genul Lolium), Phleum pratense L. (Timoftică), Lolium perenne L. (Raigras peren, 
Zâzanie) – (85% graminee şi 15% leguminoase) 
V6. Lotus corniculatus L. (Ghizdei), Phleum pratense L. (Timoftică), Dactylis glomerata 
L. (Golomăţ), Festuca arundinacea Schreb. (Păiuş înalt), Festuca pratensis Huds. (Păiuş 
de livadă) – (85% graminee şi 15% leguminoase) 
V7. Trifolium pratense L. (Trifoi roşu), Lotus corniculatus L. (Ghizdei), Trifolium 
alexandrinum L. (Trifoi alexandrin), Dactylis glomerata L. (Golomăţ), Festuca pratensis 
Huds. (Păiuş de livadă), Lolium x hybridum Hausskn. (Raigras hibrid) – (70% graminee 
şi 30% leguminoase) 
V8. Trifolium pratense L. (Trifoi roşu), Trifolium repens L. (Trifoi alb), Dactylis 
glomerata L. (Golomăţ), Festuca pratensis Huds. (Păiuş de livadă), Phleum pratense L. 
(Timoftică), Lolium x hybridum Hausskn. (Raigras hibrid), Lolium perenne L. (Raigras 
peren, Zâzanie) – (78% graminee şi 22% leguminoase) 
V9. Medicago sativa L. (Lucernă), Trifolium repens L. (Trifoi alb), Bromus inermis 
Leyss. (Obsigă nearistată), Festuca arundinacea Schreb. (Păiuş înalt), Lolium x hybridum 
Hausskn. (Raigras hibrid) - (76% graminee şi 24% leguminoase). 
 Aşa după cum se poate observa raportul la semănat între graminee şi leguminoase 
a variat astfel: 40-85% gramineele, iar leguminoasele au fost într-un procent ce a variat 
între 15 şi 60%. 
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Îngrăşămintele utilizate în aceste experienţe au fost nitratul de amoniu (33,5% N) 
şi Eurobio (26% P2O5; 42% CaO). 

Experienţele înfiinţate sunt bifactoriale, factorii luaţi în studiu fiind: 
- Factorul A, reprezentat de cele nouă amestecuri prezentate anterior, şi 

Factorul B, reprezentat de nivelul de fertilizare: 
b1. N0P0 (martor) 
b2. N60P70 
b3. N120P70 

 
4.5 METODE DE CERCETARE 

 
Determinarea compoziţiei floristice (C.F.) 
Determinarea compoziţiei floristice s-a efectuat gravimetric, în cazul fiecărei 

parcele în parte, la toate cele trei cicluri de recoltare şi în fiecare an experimental. S-au 
prelevat probe în greutate de 200 g masă verde, iar în laborator probele luate au fost 
împărţite pe grupe economice (graminee, leguminoase şi alte familii botanice – A.F.B.). 
 

 
Determinarea producţiei de furaj (substanţă uscată - S.U.) 
Masa verde de pe parcelele experimentale a fost cosită integral, iar recolta s-a 

determinat  gravimetric, în cazul fiecărei parcele în parte, la toate cele trei cicluri de 
recoltare (la toate cele trei coase) şi în fiecare an experimental. Din masa verde cosită s-
au prelevat probe în greutate de 200 g pentru determinarea substanţei uscate (S.U.) şi 
pentru analizele chimice. 
 

Determinarea compoziţiei chimice a furajului 
Analizele au fost efectuate atât la Gembloux AgroBio Tech, Universitatea din 

Liege, Belgia, unde probele recoltate în anul experimental 2010  au fost analizate după 
metoda VAN SOEST, cât şi în cadrul laboratorului de biochimie al disciplinei de 
Alimentaţia animalelor domestice din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii a 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru probele 
recoltate în anul 2012, după metoda WEENDE. 
 

Metode de interpretare a rezultatelor 
Pentru interpretarea rezultatelor, datele de câmp şi laborator au fost analizate prin 

metoda analizei varianţei (testul ANOVA), şi a testului Student. Interpretarea rezultatelor 
în funcţie de DL 5% au fost făcute cu ajutorul analizei varianţei (testul ANOVA), şi a 
testului Duncan. 
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CAPITOLUL V 
REZULTATE ŞI DISCUŢII. PRATOECOSISTEMUL JUCU 

 
5.1 EVOLUŢIA COMPOZIŢIEI FLORISTICE, PRATOECOSISTEMUL JUCU, ANUL 

2010 
 

Evoluţia gramineelor în primul an experimental (anul 2010), (figura 1) în cazul 
variantei nefertilizate, (N0P0) s-a evidenţiat la amestecul 2 (aproximativ 50%). La nivelul 
de fertilizare N60P70, cel mai bine s-a exprimat amestecul 4 care a avut un procent de 
participare de circa 60%, în timp ce la doza maximă de fertilizare N120P70 au ieşit în 
evidenţă amestecurile 2, 4 şi 6 care au înregistrat un procent de participare de 
aproximativ 40%. 
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Fig. 1 Evoluţia gramineelor (%), pratoecosistemul Jucu, anul 2010 

 
Leguminoasele (figura 2) s-au evidenţiat cel mai bine (peste 80%) la amestecul 7, 

varianta nefertilizată. În cazul nivelului mediu de fertilizare (N60P70), leguminoasele au 
înregistrat cel mai ridicat procent tot în cazul amestecului 7 (70%), iar procentul cel mai 
scăzut de participare s-a înregistrat în cazul amestecului 4 (10%). La nivelul de fertilizare 
cu doză maximă, N120P70, se observă faptul că amestecul 5 înregistrează cel mai ridicat 
procent de participare (70%).  
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Fig. 2 Evoluţia leguminoaselor (%), pratoecosistemul Jucu, anul 2010 
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5.2 EVOLUŢIA PRODUCŢIEI TOTALE DE FURAJ, PRATOECOSISTEMUL JUCU, 
ANUL 2010 

 
Producţia totală de furaj, pe anul 2010 în pratoecosistemul Jucu a variat între 6,11 

şi 12,13 t·ha-1. 
Pe baza producţiilor de S.U. obţinute la cele 9 variante experimentale şi a analizei 

influenţei factorului amestec, rezultă că amestecurile 5, 7 şi 8 (figura 3) au înregistrat cele 
mai bune producţii (peste 10,00 t·ha-1 S.U.), diferenţa faţă de martor fiind foarte 
semnificativă. Producţiile obţinute în cazul amestecurilor 3, 6, 9 sunt distinct 
semnificative comparativ cu varianta martor (peste 9 t·ha-1 S.U.). 

 

 
Fig. 3 Influenţa amestecului asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Jucu, anul 2010 
 

În urma analizei influenţei factorului fertilizare, se constată diferenţe foarte 
semnificative între varianta nefertilizată şi variantele de fertilizare N60P70, respectiv 
N120P70 (figura 4). 

 

 
Fig. 4 Influenţa fertilizării asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Jucu, anul 2010 
 

În urma interacţiunii celor doi factori (amestec x nivel de fertilizare) s-a observat 
faptul că la varianta nefertilizată există diferenţe foarte semnificative între amestecurile 
3-9 şi varianta martor. În cazul fertilizării cu N60P70 se constată faptul că între varianta 
martor şi amestecurile 3-9 se înregistrează diferenţe foarte semnificative. La nivelul de 
fertilizare N120P70, între amestecurile 3-9 şi cultura pură de lucernă există diferenţe 

DL 5% = 2,46 t/ha 

DL 5% = 0,32 t/ha 
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foarte semnificative, iar între amestecul 2 şi varianta martor diferenţa este distinct 
semnificativă (figura 5). 

 

 
Fig. 5 Influenţa interacţiunii celor doi factori (amestec şi nivel de fertilizare) asupra 

producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul Jucu, anul 2010 
 
 

5.3 EVOLUŢIA COMPOZIŢIEI FLORISTICE, PRATOECOSISTEMUL JUCU, ANUL 
2011 

 
În anul 2011, în cazul variantei nefertilizate (N0P0), gramineele (figura 6) se 

evidenţiază la amestecul 4 (35%). La nivelurile de fertilizare N60P70, respectiv 
N120P70, deasemenea, cel mai ridicat procent de participare a gramineelor s-a înregistrat 
tot în cazul amestecului 4, cu un procent de peste 60% (în cazul ambelor niveluri de 
fertilizare). 
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Fig. 6 Evoluţia gramineelor (%), pratoecosistemul Jucu, anul 2011 

 
Leguminoasele în anul 2011 (figura 7) s-au exprimat cel mai bine în cazul 

variantei nefertilizate, iar la polul opus fiind varianta cu nivel maxim de fertilizare, 
acestea dezvoltându-se invers proporţional cu creşterea dozei de îngrăşământ. Amestecul 
3, varianta nefertilizată, a înregistrat cel mai ridicat procent (80%) de participare a 
leguminoaselor, în timp ce la polul opus se află amestecul 4, cu un procent de 10%, atât 

DL 5% = 0,64 t/ha 



16 
 

la nivelul de fertilizare N60P70, cât şi la aplicarea dozei maxime de fertilizare 
(N120P70). 
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Fig. 7 Evoluţia leguminoaselor (%), pratoecosistemul Jucu, anul 2011 

 
 
5.4 EVOLUŢIA PRODUCŢIEI TOTALE DE FURAJ, PRATOECOSISTEMUL JUCU, 

ANUL 2011 
 

 Producţia totală de furaj, pe anul 2011 în pratoecosistemul Jucu a variat între 4,17 
şi 7,14 t·ha-1. 

Pe baza producţiilor de S.U. obţinute la cele 9 variante experimentale şi a analizei 
influenţei factorului amestec, rezultă că amestecurile 3 şi 6 (figura 8) au înregistrat cele 
mai bune producţii (peste 7 t·ha-1), diferenţa faţă de martor fiind distinct semnificativă. 
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Fig. 8 Influenţa amestecului asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Jucu, anul 2011 
 

 În urma analizei influenţei factorului fertilizare, s-a constatat că există diferenţe 
semnificative între varianta nefertilizată şi variantele de fertilizare N60P70, respectiv 
N120P70 (figura 9). 
 

DL 5% = 1,72t/ha 
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Fig. 9  Influenţa fertilizării asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Jucu, anul 2011 
 

Privind variaţia producţiei de S.U., în urma interacţiunii celor doi factori (amestec 
x nivel de fertilizare), (figura 10) s-a observat faptul că la varianta nefertilizată există 
diferenţe foarte semnificative între amestecurile 3, 5, 6 şi 7 comparativ cu varianta 
martor, între amestecurile 8 şi 9 şi cultura pură de lucernă diferenţa este distinct 
semnificativă, respectiv semnificativă. Între amestecul 4 şi varianta martor diferenţa 
înregistrată este distinct semnificativă negativ. 

În cazul fertilizării cu N60P70 s-a constatat faptul că între varianta martor şi 
amestecurile 3, 5, 6 şi 7 s-au înregistrat diferenţe foarte semnificative, între amestecurile 
8,  9 şi varianta martor diferenţele sunt distinct semnificative, în timp ce între amestecul 2 
şi varianta martor diferenţa înregistrată este semnificativă negativ. 

La nivelul de fertilizare N120P70, între amestecurile 3, 5, 6, 7 şi 9 şi cultura pură 
de lucernă s-au constatat diferenţe foarte semnificative, iar între amestecul 8 şi varianta 
martor diferenţa este distinct semnificativă, 
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Fig. 10 Influenţa interacţiunii celor doi factori (amestec şi nivel de fertilizare) asupra 

producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul Jucu, anul 2011 
 
 
 

DL 5% = 0,30 t/ha 

DL 5% =0,47 t/ha 
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5.5 EVOLUŢIA COMPOZIŢIEI FLORISTICE, PRATOECOSISTEMUL JUCU, ANUL 
2012 

 
În anul 2012 gramineele (figura 11) s-au exprimat cel mai bine, într-un procent de 

participare de circa 90%, în cazul amestecului 4, indiferent de nivelul de fertilizare. La 
nivelurile de fertilizare N60P70 şi N120P70, varianta martor a obţinut cele mai slabe 
producţii, gradul de participare al gramineelor fiind cuprins între 20 şi 30%. 

 

 
Fig. 11 Evoluţia gramineelor (%), pratoecosistemul Jucu, anul 2012 

 
 Leguminoasele (figura 12), în anul 2012 s-au evidenţiat în cazul amestecurilor 3 
(atât varianta fertilizată cu N60P70, cât şi varianta nefertilizată) şi 6 (varianta 
nefertilizată), având un procent de participare de peste 60%. Leguminoasele au înregistrat 
cel mai scăzut procent de participare la nivelul maxim de fertilizare (N120P70). 
 

 
Fig. 12 Evoluţia leguminoaselor (%), pratoecosistemul Jucu, anul 2012 

 
  

 
5.6 EVOLUŢIA PRODUCŢIEI TOTALE DE FURAJ, PRATOECOSISTEMUL JUCU, 

ANUL 2012 
 

Producţia totală de furaj, pe anul 2012 în pratoecosistemul Jucu a variat între 3,93 şi 
6,55 t·ha-1. 

Pe baza producţiilor de S.U. obţinute la cele 9 variante experimentale şi a analizei 
influenţei factorului amestec, rezultă că amestecurile 3 şi 6 (figura 13) au înregistrat cele 
mai bune producţii de S.U. (peste 5,50 t·ha-1), diferenţa faţă de martor fiind foarte 
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semnificativă. Amestecul 7 a obţinut producţii de S.U. cu diferenţe semnificative 
comparativ culturii pure de lucernă. 

 

 
Fig. 13 Influenţa amestecului asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Jucu, anul 2012 
  

În urma analizei influenţei factorului fertilizare, s-a constatat că există diferenţe 
foarte semnificative între varianta nefertilizată şi variantele de fertilizare N60P70, 
respectiv N120P70 (figura 14), producţii ce au variat între 3,60 şi 5,62 t·ha-1. 

 

 
Fig. 14  Influenţa fertilizării asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Jucu, anul 2012 
 

Privind variaţia producţiei de S.U., în urma interacţiunii celor doi factori (amestec 
şi nivel de fertilizare) s-a observat faptul că la nivelul de fertilizare N120P70, amestecul 6 
a ieşit în evidenţă cu producţii de S.U. de peste 7 t·ha-1. La nivelul de fertilizare N60P70 
amestecurile 3 şi 6 s-au evidenţiat cu producţii ale S.U. de peste 6 t·ha-1. Cele mai scăzute 
producţii de S.U. la nivelul de fertilizare N0P0 s-au înregistrat la amestecurile 2 şi 4 cu 
2,78 t·ha-1, respectiv 2,72 t·ha-1 (figura 15). 

 

DL 5% = 0.71 

DL 5% = 0.25 t/ha 



20 
 

 
Fig. 15 Influenţa interacţiunii celor doi factori (amestec şi nivel de fertilizare) asupra 

producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul Jucu, anul 2012 
 
 
 

CAPITOLUL VI 
REZULTATE ŞI DISCUŢII. PRATOECOSISTEMUL COJOCNA 

 
6.1 EVOLUŢIA COMPOZIŢIEI FLORISTICE, PRATOECOSISTEMUL COJOCNA, 

ANUL 2010 
În primul an experimental leguminoasele s-au exprimat mult mai bine decât 

gramineele. Au ieşit în evidenţă amestecurile 7, 8  şi 2 care au înregistrat un procent de 
participare de peste 60%. Gramineele au ieşit în evidenţă (40-60%) în cazul amestecurilor 
3, 4, 6 şi 9. Speciile diverse au fost puternic concurate de leguminoase (figura 16). 
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Fig. 16 Evoluţia compoziţiei floristice (graminee, leguminoase şi specii diverse - A.F.B.), 

pratoecosistemul Cojocna, anul 2010 
 
 
 
 
 
 

DL 5% = 0.26 t/ha 
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6.2 EVOLUŢIA PRODUCŢIEI TOTALE DE FURAJ, PRATOECOSISTEMUL 
COJOCNA, ANUL 2010 

 
Producţia totală de furaj, pe anul 2010 în pratoecosistemul Cojocna a variat între 

9,73 şi 17,55 t·ha-1. 
În primul an de vegetaţie au ieşit în evidenţă cu producţii ridicate de S.U. 

amestecul 7 (17,55 t·ha-1), amestec compus din Trifolium pratense L. (Trifoi roşu), Lotus 
corniculatus L. (Ghizdei), Trifolium alexandrinum L. (Trifoi alexandrin), Dactylis 
glomerata L. (Golomăţ), Festuca pratensis Huds. (Păiuş de livadă), Lolium x hybridum 
Hausskn. (Raigras hibrid), amestecul 2 (14,89 t·ha-1) şi amestecul 8 (14,50 t·ha-1). Aceste 
amestecuri (figura 17) înregistrează diferenţe foarte semnificative faţă de cultura pură de 
lucernă. Un alt amestec care s-a evidenţiat în primul an de vegetaţie şi care a obţinut 
diferenţe distinct semnificative faţă de varianta martor a fost amestecul 5. 
 

 
Fig. 17 Influenţa amestecului asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Cojocna, anul 2010 
 

6.3 CONŢINUTUL CHIMIC AL FURAJULUI, PRATOECOSISTEMUL COJOCNA, 
ANUL 2010 

 
Din punct de vedere al conţinutului în proteină brută (P.B.) (figura 18), indiferent 

de nivelul de fertilizare, P.B. în anul 2010 a înregistrat valori optime, valori cuprinse între 
14-20%, fiind maxime în cazul amestecului 8, la nivelurile de fertilizare N0P0 şi 
N120P70. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 18 Influenţa nivelului de fertilizare asupra conţinutului de proteină brută, 
pratoecosistemul Cojocna, anul 2010 

DL 5 % = 2.48 t/ha 
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Valoarea optimă a celulozei brute (C.B.) (figura 19) conform literaturii de 

specialitate din furajele de pajişte este cuprinsă între 20-25%. În anul 2010 valoarea C.B. 
a fost de peste 27% indiferent de nivelul de fertilizare excepţie făcând amestecurile 8 şi 9 
unde C.B. a avut valori cuprinse între 25,5- 27%. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 Influenţa nivelului de fertilizare asupra conţinutului de celuloză brută, 
pratoecosistemul Cojocna, anul 2010 

 
 
6.4 EVOLUŢIA COMPOZIŢIEI FLORISTICE, PRATOECOSISTEMUL COJOCNA, 

ANUL 2011 
 

În anul 2011, gramineele (figura 20) se evidenţiază în cazul amestecurilor 2 şi 9, 
unde înregistrează un procent de participare de peste 80%, indiferent de nivelul de 
fertilizare. 
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Fig. 20 Evoluţia gramineelor (%), pratoecosistemul Cojocna, anul 2011 

 
Leguminoasele (figura 21) în al doilea an de vegetaţie s-au exprimat cel mai bine, 

indiferent de nivelul de fertilizare, în cazul variantei martor (cultura pură de lucernă). 
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Fig. 21 Evoluţia leguminoaselor (%), pratoecosistemul Cojocna, anul 2011 
 

 
 

6.5 EVOLUŢIA PRODUCŢIEI TOTALE DE FURAJ, PRATOECOSISTEMUL 
COJOCNA, ANUL 2011 

 
Producţia totală de furaj, pe anul 2011 în pratoecosistemul Cojocna a variat între 

8,78 şi 13,89 t·ha-1. 
Pe baza producţiilor de S.U. obţinute la cele 9 variante experimentale şi a analizei 

influenţei factorului amestec, rezultă că amestecurile 5, 7 şi 8 (figura 22) au înregistrat 
cele mai bune producţii (peste 13 t·ha-1), diferenţa faţă de martor fiind foarte 
semnificativă. Producţia de S.U. obţinută în cazul amestecului 4 este distinct 
semnificativă comparativ cu varianta martor. 

 

 
Fig. 22 Influenţa amestecului asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Cojocna, anul 2011 
 

În urma analizei influenţei factorului fertilizare, se constată că nu există diferenţe 
semnificative între varianta nefertilizată şi variantele de fertilizare N60P70, respectiv 
N120P70 (figura 23), ele nefiind asigurate statistic. 
 

DL 5% = 1,67 t/ha 
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Fig. 23 Influenţa fertilizării asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Cojocna, anul 2011 
 

Privind variaţia producţiei de S.U., în urma interacţiunii celor doi factori 
(amestec x nivel de fertilizare) s-a observat faptul că la varianta nefertilizată există 
diferenţe foarte semnificative între amestecurile 4, 5, 7 şi 8 comparativ cu varianta 
martor, în timp ce amestecul 2 a înregistrat diferenţe foarte semnificative negativ, 
comparativ cu varianta martor. 

În cazul fertilizării cu N60P70 s-a constatat faptul că între varianta martor şi 
amestecurile 4-8 s-au înregistrat diferenţe foarte semnificative, în timp ce amestecul 9 a 
înregistrat diferenţe semnificative. 

La nivelul de fertilizare N120P70, între amestecurile 3, 4, 5, 7 şi 8 şi cultura pură 
de lucernă există diferenţe foarte semnificative, între amestecurile 6 şi 9 şi varianta 
martor diferenţa este distinct semnificativă, în timp ce amestecul 2 înregistrează diferenţe 
distinct semnificative negativ, comparativ cu cultura pură de lucernă (figura 24). 

 

 
Fig. 24 Influenţa interacţiunii celor doi factori (amestec şi nivel de fertilizare) asupra 

producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul Cojocna, anul 2011 
 
 
 
 
 
 

DL 5% = 0,75 t/ha 

DL 5% = 0,73 t/ha 
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6.6 EVOLUŢIA COMPOZIŢIEI FLORISTICE, PRATOECOSISTEMUL COJOCNA, 
ANUL 2012 

 
În pratoecosistemul Cojocna în anul 2012 gramineele (figura 25) s-au exprimat cel 

mai bine în cazul amestecurilor 5 (varianta nefertilizată) şi 6 (varianta maximă de 
fertilizare - N120P70). La polul opus se situează amestecul 9, dar şi cultura pură de 
lucernă (V1). 

 
Fig. 25 Evoluţia gramineelor (%), pratoecosistemul Cojocna, anul 2012 

  
Leguminoasele (figura 26), în anul 2012 s-au evidenţiat în cazul variantei martor 

şi în cazul amestecului 9, la toate nivelurile de fertilizare. La polul opus se află amestecul 
5, varianta nefertilizată.  

 
Fig. 26 Evoluţia leguminoaselor (%), pratoecosistemul Cojocna, anul 2012 

 
  

 
6.7 EVOLUŢIA PRODUCŢIEI TOTALE DE FURAJ, PRATOECOSISTEMUL 

COJOCNA, ANUL 2012 
 

 Producţia totală de furaj, pe anul 2012 în pratoecosistemul Cojocna a variat între 
5,63 şi 8,29 t·ha-1. 

 Pe baza producţiilor de S.U. obţinute la cele 9 variante experimentale şi a analizei 
influenţei factorului amestec, rezultă că amestecul 4 (figura 27) a înregistrat cele mai 
bune producţii (8,29 t·ha-1), la polul opus aflându-se amestecul 5 (5,63 t·ha-1). 
Amestecurile 2, 5, 8 şi 9 înregistrează diferenţe distinct semnificative negativ, comparativ 
culturii pure de lucernă. 
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Fig. 27 Influenţa amestecului asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Cojocna, anul 2012 
 

 În urma analizei influenţei factorului fertilizare, se constată că există diferenţe 
foarte semnificative între varianta nefertilizată şi variantele de fertilizare N60P70, 
respectiv N120P70 (figura 28). 
  

 
Fig. 28 Influenţa fertilizării asupra producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul 

Cojocna, anul 2012  
 

 Pe baza producţiilor de S.U. obţinute la cele 9 variante experimentale şi a analizei 
influenţei factorului amestec, rezultă că amestecul 4, la nivelul de fertilizare N120P70 
(figura 29) a înregistrat cele mai bune producţii (peste 9 t·ha-1), la polul opus aflându-se 
amestecurile 5, 7 şi 8 (aproximativ 6 t·ha-1), la acelaşi nivel de fertilizare. La nivelul de 
fertilizare N60P70 alături de cultura pură de lucernă (8,73 t·ha-1) şi amestecul 4 a 
înregistrat producţii ridicate de S.U. (8,46 t·ha-1). 

 
Fig. 29 Influenţa interacţiunii celor doi factori (amestec şi nivel de fertilizare) asupra 

producţiei totale de furaj (t·ha-1), pratoecosistemul Cojocna, anul 2012 

DL 5% = 1,98 t/ha 

DL 5% = 0,38 t/ha 

DL 5% = 0,56 t/ha 
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6.8 CONŢINUTUL CHIMIC AL FURAJULUI, PRATOECOSISTEMUL COJOCNA, 

ANUL 2012 
 

În anul 2012 numai la nivelul de fertilizare N0P0, cele 8 amestecuri şi cultura pură 
de lucernă au înregistrat valori cuprinse între 14-20%. La celelalte două niveluri de 
fertilizare N60P70 şi N120P70, la majoritatea amestecurilor conţinutul de P.B. este de 
peste 20%, excepţie au făcut amestecurile 2, 3, 6 şi 8, dar şi cultura pură de lucernă, 
considerată varianta martor, la nivelul de fertilizare N60P70 (figura 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 30 Influenţa nivelului de fertilizare asupra conţinutului de proteină brută, 
pratoecosistemul Cojocna, anul 2012 

 
Indiferent de nivelul de fertilizare, calitatea furajului din punct de vedere al C.B. 

este mai bună în 2012 faţă de 2010 (din literatura de specialitate valoarea optimă a C.B. 
din furajele de pajişte este cuprinsă între 20-25%), excepţie a făcut amestecul 4, amestec 
compus din Medicago sativa L., Lotus corniculatus L., Dactylis glomerata L., Festuca 
arundinacea Schreb., Lolium perenne L., la care valoarea C.B. este mai mare de 25% 
(figura 31). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 31 Influenţa nivelului de fertilizare asupra conţinutului de celuloză brută, 

pratoecosistemul Cojocna, anul 2012 
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CAPITOLUL VII 
CONCLUZII GENERALE 

 
Evoluţia condiţiilor meteorologice pe parcursul anului 2010 a determinat instalarea 

corespunzătoare a covorului vegetal ca urmare a germinării şi răsăririi uniforme a 
speciilor şi soiurilor de graminee şi leguminoase furajere perene în cele două 
pratoecosisteme. 

Producţia totală de furaj, în pratoecosistemul Jucu, pe anul 2010 a variat între 6,11 
şi 12,13 t·ha-1 S.U. Amestecul care a înregistrat cea mai ridicată producţie a fost 
amestecul 5, compus din Trifolium pratense L., Dactylis glomerata L., Festulolium Asch. 
& Graebn. (hibrid rezultat din încrucişarea unei specii din genul Festuca cu o specie din 
genul Lolium), Phleum pratense L., Lolium perenne L.  

Amestecurile de graminee şi leguminoase furajere perene au asigurat în condiţiile 
ecologice de la Jucu, în primul an de vegetaţie (anul 2010) producţii superioare culturii 
pure de lucernă cultivată în mod tradiţional de către fermierii din zonă.  

Producţia totală de furaj, pe anul 2011 în pratoecosistemul Jucu a variat între 4,17 
şi 7,14 t·ha-1 S.U. Amestecul 3 compus din Lotus corniculatus L., Onobrychis viciifolia 
Scop., Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Bromus inermis Leyss. şi 
amestecul 6 (Lotus corniculatus L., Phleum pratense L., Dactylis glomerata L., Festuca 
arundinacea Schreb., Festuca pratensis Huds.) au înregistrat cele mai mari producţii de 
S.U. (peste 7 t·ha-1) la fiecare coasă şi indiferent de nivelul de fertilizare utilizat. 

Producţia totală de furaj, pe anul 2012 în pratoecosistemul Jucu a variat între 3,93 şi 
6,55 t·ha-1 S.U. În al III-lea an experimental (anul 2012), în pratoecosistemul Jucu, la 
nivelurile de fertilizare N120P70 şi N60P70, amestecul 6 compus din Lotus corniculatus 
L., Phleum pratense L., Dactylis glomerata L., Festuca arundinacea Schreb., Festuca 
pratensis Huds. a ieşit în evidenţă cu o producţie de 7,15 t·ha-1 S.U., la nivelul de 
fertilizare N120P70, respectiv 6,92 t·ha-1 S.U. la nivelul de fertilizare N60P70. În anul 
trei de recoltă, în pratoecosistemul Jucu, gramineele şi leguminoasele au fost puternic 
concurate de speciile aparţinând altor familii botanice (A.F.B.), care au avut o pondere 
mare în covorul vegetal al amestecului 9, varianta nefertilizată, dar mai ales în cadrul 
variantei martor (la nivelurile de fertilizare N60P70 şi N120P70, unde au înregistrat o 
pondere de participare de 70%). 

Producţia medie înregistrată pe cei trei ani experimentali, în acest pratoecosistem a 
fost de 6,5 t·ha-1 S.U. Ierarhia descrescătoare a rezultatelor de producţie obţinute prin 
analiza datelor cu ajutorul testului Duncan, evidenţează amestecurile 6 şi 5 cu producţii 
de 8,12 t·ha-1 S.U., respectiv 7,96 t·ha-1 S.U.  

Producţia totală de furaj, în anul 2010, în pratoecosistemul Cojocna a variat între 
9,73 şi 17,55 t·ha-1 S.U. Amestecul 7 (17,55 t·ha-1 S.U.), compus din Trifolium pratense 
L., Lotus corniculatus L., Trifolium alexandrinum L., Dactylis glomerata L., Festuca 
pratensis Huds., Lolium x hybridum Hausskn., a ieşit în evidenţă înregistrând producţiile 
cele mai ridicate. În primul an experimental, în pratoecosistemul Cojocna, leguminoasele 
s-au exprimat mult mai bine decât gramineele. Au ieşit în evidenţă amestecurile 7, 8 şi 2 
care au înregistrat un procent de participare de peste 60%. Datele privind conţinutul 
furajului, în special proteina brută şi celuloza brută, sunt de un real interes şi arată modul 
în care amestecul şi fertilizarea au influenţat calitatea furajului. Din punct de vedere al 
conţinutului în proteină brută (P.B.), indiferent de nivelul de fertilizare, în anul 2010, în 



29 
 

pratoecosistemul Cojocna s-au înregistrat valori cuprinse între 14-20%, fiind maxime în 
cazul amestecului 8, dar în limitele admise în literatura de specialitate (5% - 30%). 

În anul 2011, producţia totală de furaj, obţinută la amestecurile studiate în 
pratoecosistemul Cojocna a variat între 8,78 şi 13,89 t·ha-1 S.U.  Dintre amestecurile 
testate, cele mai mari producţii de S.U. (peste 13 t·ha-1), s-au obţinut la amestecurile 4, 5, 
7 şi 8 sporurile de recoltă ce au fost sesizate faţă de martor (cultura pură de lucernă) au 
fost foarte semnificative. 

Producţia totală de furaj, în ultimul an experimental, anul 2012 în pratoecosistemul 
Cojocna a variat între 5,63 şi 8,29 t·ha-1 S.U. Amestecul 4 compus din Medicago sativa 
L., Lotus corniculatus L., Dactylis glomerata L., Festuca arundinacea Schreb., Lolium 
perenne L., la nivelul de fertilizare N120P70 a înregistrat cele mai ridicate producţii de 
S.U. (peste 9 t·ha-1). În anul al III-lea de vegetaţie, în pratoecosistemul Cojocna, 
gramineele s-au exprimat cel mai bine în cazul amestecurilor 5 (varianta nefertilizată) şi 6 
(varianta maximă de fertilizare - N120P70). 

Proteina brută (P.B.), obţinută în urma analizelor chimice efectuate în anul 2012, 
în pratoecosistemul Cojocna a înregistrat valori optime (valori cuprinse între 14-28%), 
mai ridicate la nivelul maxim de fertilizare, N120P70 şi foarte scăzute (sub 20%) în cazul 
nefertilizării. 

Producţia medie înregistrată pe cei trei ani experimentali, (2010-2012) în 
pratoecosistemul Cojocna a fost de 9 t·ha-1 S.U. În condiţiile ecologice din acest 
pratoecosistem, în urma analizei testului Duncan privind interacţiunea amestec x nivel de 
ferilizare, producţii peste 9,7 t/ha s-au obţinut la amestecurile 3, 4, 5, 7 şi 8 atât la nivelul 
de fertilizare N120P70 cât şi la nivelul de fertilizare N60P70, excepţie făcând amestecul 
7 şi amestecul 8 la nivelul de fertilizare N120P70 şi N0P0 (media anilor). 
A ieşit în evidenţă ca având cele mai ridicate producţii,  amestecul 4 compus din 
Medicago sativa L., Lotus corniculatus L., Dactylis glomerata L., Festuca arundinacea 
Schreb., Lolium perenne L. 

Amestecurile de graminee şi leguminoase se comportă foarte bine, lucru care face 
ca în anul al treilea de cultură să aibă încă un grad de acoperire ridicat şi o persistenţă 
deosebită în cultură. 

Pe baza concluziilor menţionate, fermierilor din zona Podişului şi Câmpiei 
Transilvaniei le este recomandată cultura amestecurilor de graminee şi leguminoase 
furajere perene. 

Această recomandare are drept argument producţiile cantitative şi calitative 
ridicate ale amestecurilor în actualele condiţii climatice. 
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