
 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

 

Cercetări privind productivitatea 

și calitatea pajiștilor 

seminaturale din Muntele 

Băișorii 

 
(REZUMAT AL TEZEI DE DOCTORAT) 

 

Doctorand Cirebea Mirela Felicia 

 

Conducător de doctorat  

Prof. univ. dr. Ioan Rotar   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUJ-NAPOCA 
2017 



       
 UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE AGRICOLE INGINEREȘTI 

 
 

 

 

 
CĂTRE,…………………………………………………………………………...................................................... 
 

 Suntem onoraţi să vă invităm la susținerea publică a tezei de doctorat 
intitulată: „CERCETĂRI PRIVIND PRODUCTIVITATEA ȘI CALITATEA 
PAJIȘTILOR SEMINATURALE DIN MUNTELE BĂIȘORII”, elaborată de ing. drd. 
Cirebea Mirela Felicia în vederea obţinerii titlului științific de „Doctor ȋn 
Agronomie”. 
 Susţinerea publică a tezei va avea loc în data de 05.04.2017, ora 1200 în 
Amfiteatrul „Regina Maria”, din Institutul de Științele Vieții „Regele Mihai I al 
României”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 
 

Componenţa comisiei de doctorat este următoarea: 
 

Preşedinte:  
    Prof. univ. dr. Gavril Morar  
    Facultatea de Agricultură. Universitatea de Științe Agricole și     
Medicină Veterinară Cluj-Napoca.  
 

Coordonator ştiinţific:  
    Prof. univ. dr. Ioan Rotar 
    Facultatea de Agricultură. Universitatea de Științe Agricole și     
    Medicină Veterinară Cluj-Napoca.  
  

Referenţi oficiali: 
    Prof. univ.  dr. Roxana Vidican  
    Decan al Facultății de Agricultură. Universitatea de Științe     
   Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. 
     

    Prof. univ. dr. Neculai Dragomir,  
    Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a      
   Banatului, Timişoara. 
     

   C.S. gr. I, dr. Teodor Marușca 
   Director general al ICD Pajiști Brașov 
 

 Aprecierile, observaţiile şi sugestiile dumneavoastră, vă rugăm să le 
trimiteţi pe adresa Şcolii Doctorale de Științe Agricole inginerești a Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur, nr. 3-5, Cluj-
Napoca. 
 Teza de doctorat este depusă la Biblioteca USAMV Cluj-Napoca, unde 
poate fi consultată. 
   
Ing. Cirebea Mirela Felicia                                    Prof. univ. dr. Ioan Rotar  
  



 Rezumat al tezei de doctorat 
 

I 

 

 

INTRODUCERE 
 
 „ Dacă nu știi să recunoști iarba după verde și apa după sete, atunci 
nu-i va fi nimănui dor de tine” Nichita Stănescu. 
 ”Iarba este iertarea naturii, binecuvântarea ei constantă. Câmpii 
călcate de lupte, saturate de sânge, sfâşiate de urmele roţilor de tun, 
înverzesc din nou cu iarbă, iar măcelul se uită. Păduri putrezesc, recolte 
pier, flori dispar, dar iarba este nemuritoare. Semănată de vânturi, de către 
păsările călătoare, de firea subtilă a stihiilor care sunt păstorii şi servitorii 
ei, îndulceşte profilul aspru al lumii. Ea invadează singurătatea deşerturilor, 
urcă pantele, înverzeşte şi culmile nemângâiate ale munţilor, schimbă 
climate şi determină istoria, caracterul şi destinul naţiunilor. Nu poartă 
blazonul de floare pentru a vrăji simţurile cu strălucire şi splendori, dar 
culoarea ei simplă este mai fermecătoare decât crinul sau trandafirul. Nu 
produce fructe în pământ sau aer, dar dacă recolta sa, ar lipsi un singur an, 
foamea ar depopula lumea” (INGALLS J. citat de Simtea și colab., 1990). 
 Datorită degradării continue a mediului montan, a pajiştilor și a 
pădurilor, se impune o analiză a situației actuale şi identificarea unor 
strategii de  redresare, reabilitare şi exploatare durabilă a tuturor 
resurselor naturale. 
 Peisajul natural al Munţilor Apuseni, a suferit multiple modificări 

datorate exploatării supraintensive a masei lemnoase, depopularea satelor, 

corelat cu scăderea numărului de animale, abandonul pajiștilor  şi 

degradarea continuă a mediului. Ȋn acest context, lucrarea de faţă ȋşi 

propune o analiză a situației existente din  comuna Băișoara situată ȋn 

Munții Apuseni, o identificare a valorilor perene și a cӑilor de dezvoltare cu 

privire asupra pajiștilor seminaturale, se doreste propunerea unor soluţii 

viabile de menţinere și utilizare a acestora. Pornind de la studiile efectuate 

de alți cercetători, ȋn Munții Apuseni, care arată că problema degradării 

pajiștilor seminturale poate fi rezolvată doar cu lucrări de ȋntreținere, au 

fost ȋnființate două experiențe în această direcție. S-au urmărit schimbările 

produse asupra covorului ierbos ȋn urma inputurilor tehnologice folosite,  

din punct de vedere cantitativ  și calitativ. 
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OBIECTIVELE  CERCETĂRII 
 

 Justificarea scopului şi obiectivelor propuse se va face în funcţie de 

situaţia actuală a comunei Bӑișoara. Activitatea de cercetare vine în 

întâmpinarea unor probleme existente în zona de studiu privind evoluția 

agricolӑ a comunei (cu privire asupra pajiștilor seminaturale) se doreste 

propunerea unor soluţii viabile de menţinere și utilizare a acestora. Ȋn acest 

sens pe parcursul cercetӑrilor vor fi urmӑrite realizarea urmӑtoarelor 

obiective principale:  

1. Studiul comportamentului unei pajiști de Festuca rubra L. cu 

ȋngrășăminte minerale lichide –UAN; 

2. Studiul comportamentului unei pajiști de Festuca rubra L., ȋn 

condițiile fertilizării cu ȋngrășăminte minerale, organice și organo-

minerale; 

3. Studiul principalelor tipuri de pajiști din Muntele Băișorii prin 

descrierea și inventarierea lor. 

Obiective secundare: 

1. Studiul influenței îngrăşămintelor minerale şi organice asupra 

productivitӑții; 

2. Studiul evoluției compoziției floristice ca urmare a inputurilor 

tehnologice folosite ȋn experiențe; 

3. Analiza schimbӑrilor calitative a furajului obținut ca urmare a  

fertilizӑrii cu îngrăşăminte minerale şi organice; 

4. Schimbări produse la nivelul solului ȋn urma fertilizării. 

 
 

STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT 
 

 Teza de doctorat intitulată ”Cercetări privind productivitatea și 
calitatea pajiștilor seminaturale din Muntele Băișorii”, a fost redactată 
în conformitate cu normele în vigoare, conținând un număr de 144 pagini și 
fiind structurată în două părți principale: 

1. Stadiul actual al cunoașterii, în care este sintetizată cunoașterea în 
domeniul pajiștilor seminaturale și evoluția sistemelor agricole ce 
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au implicații directe în experiențele întreprinse, parte care 
cuprinde 2 capitole cu 2 tabele; 

2. Contribuția personală, în care sunt cuprinse rezultatele obținute pe 
parcursul derulării cercetărilor, efectuate în perioada 2014-2016, 
în satul Muntele Băișorii din comuna Băișoara, județul Cluj, această 
parte cuprinzând 8 capitole, 79 de tabele și 23 grafice. 

 
PARTEA ÎNTÂI: Stadiul actual al cunoașterii 

 

 Capitolul 1 descrie evoluția suprafețelor agricole după modul de 
folosință și implicit situația suprafețelor de pajiști precum și evoluția 
efectivelor de animale din satul Muntele Băișorii, comuna Băișoara 
raportate la nivel județean dar și la nivelul național. Tot în acest capitol 
sunt descrise pajiștile seminaturale din România cât și din Munții Apuseni. 
 Capitolul 2 abordează tema managementului și troficității 
pajiștilor seminaturale și se argumentează importanța acestor factori din 
punctul de vedere al exploatării acestora în scopul creșterii productivității. 
Tematica abordată în acest capitol face referire la influența fertilizării 
asupra pajiștilor seminaturale, cuprinzând următoarele aspecte: fertilizarea 
pajiștilor seminaturale cu îngrășăminte organice solide, cu îngrășăminte 
minerale solide, cu îngrășăminte organo-minerale, dar și o noutate ȋn ceea 
ce privește fertilizarea aceea de fertilizare a pajiștilor cu îngrășăminte 
minerale lichide pe bază de azot (UAN). 
 

  PARTEA A DOUA: Contribuția personală 
 

 Capitolul 3 descrie motivația care a condus la elaborarea prezentei 
teze, precum și necesitatea abordării temei prin prisma obiectivelor 
stabilite.  
 Capitolul 4 se referă la descrierea cadrului natural al 
experimentării, fiind prezentate condițiile pedo-climatice. S-a prezentat 
regimul termic și pluviometric pe perioada experienței  (date preluate de la 
Staţia Meteorologică Băişoara, amplasată ȋn satul Muntele Băișorii). 
 Capitolul 5 face referire la caracterizarea generală a locației 
studiate. Totodată, în capitolul 5 sunt descrise experienţele întreprinse, 
profilul solului pe care s-a inființat experiența, metodologia de lucru şi 
programele statistice folosite. Tot în acest capitol sunt descrise toate 
observațiile și determinările efectuate la inventarierea tipurilor de pajiști 
din Muntele Băișorii. 
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 Descrierea experienţelor: Experienţa I, a fost amplasată după 
metoda blocurilor randomizate, în trei repetiţii (blocuri), cu patru variante 
experimentale. Suprafaţa unei parcele experimentale este de 20 m2. În 
prima experienţă care cuprinde fertilizarea cu ȋngrӑșӑminte minerale 
lichide de tip UAN (azotat de amoniu și uree), variantele experimentale 
sunt următoarele: V1 – varianta martor; V2 –50 kg/ha UAN; V3 –75 kg/ha 
UAN; V4 –100 kg/ha UAN; Experienţa II, care cuprinde fertilizarea organică, 
minerală și organo-minerală, a fost amplasatӑ după metoda blocurilor 
randomizate, în patru repetiţii (blocuri), cu şase variante experimentale. 
Suprafaţa unei parcele experimentale este de 20 m2. Variantele 
experimentale au fost stabilite ţinându-se seama de alte experienţe 
efectuate pe pajiștile naturale din țara noastrӑ și din Munții Apuseni și sunt 
urmatoarele: V1 – varianta martor; V2 –10 t/ha gunoi de grajd; V3 –10 t/ha 
gunoi de grajd+50N25P25K/ha; V4 –20 t/ha gunoi de grajd; V5 –10 t/ha 
gunoi de grajd + 100N50P50K /ha; V6 –100N50P50K/ha. 
 
 În capitolele 6,7 și 8 s-au prezentat rezultatele experiențelor prin 
care s-a urmărit atingerea obiectivelor tezei, care să contribuie la 
îmbunătățirea cunoașterii din domeniul pajiștilor seminaturale și care să 
aibă aplicabilitate în practica agricolă din zona Munților Apuseni. 

Capitolul 6 prezintă rezultate şi discuţii privind influența 
fertilizării cu UAN asupra producției de substanță uscată, asupra 
fitodiversității și asupra calității furajului obținut pe pajiștile seminaturale 
studiate. 
 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII PRIVIND INFLUENȚA FERTILIZĂRII CU 
UAN ASUPRA PRODUCȚIEI DE SUBSTANȚĂ USCATĂ (SU) PE 

PAJIȘTILE SEMINATURALE 
 

Perioada de experimentare: 2014, 2015, 2016 
Rezultate și discuții 
 

Anul experimental 2014 
 

 Ȋn 2014, reacția la tratamente este deosebit de puternică, 
înregistrându-se sporuri semnificativ pozitive la varianta fertilizată cu cea 
mai mică cantitate de fertilizant 50 kg/ha UAN și foarte distinct 
semnificative la variantele fertilizate cu cantităţi ridicate de fertilizanţi (V3 
şi V4). La aceste variante, producţiile sunt cuprinse între 5,64-6,39 t/ha SU. 
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La varianta fertilizată cu 100 kg/ha UAN (V4) diferenţa de producţie 
comparativ cu martorul este de 3,40 t/ha SU.  
 Ȋn urma analizei comparative cu ajutorul testului Duncan a 
producției de substanță uscată în anul 2014 se ȋnregistrează diferențe de 
recoltă semnificative și foarte semnificative. 
 

Anul experimental 2015 
 

 Ȋn anul 2015, producţia de substanță uscată a fost cuprinsă ȋntre 
2,33 t/ha SU la varianta martor și 4,85 t/ha SU la varianta cu cea mai mare 
graduare de fertilizare (V4). La varianta fertilizată cu 100 kg/ha UAN (V4) 
diferenţa de producţie comparativ cu martorul este de 2,52 t/ha SU. La 
toate graduările de fertilizare se observă sporuri de producţie foarte 
distinct semnificative faţă de martor, chiar dacă producțiile sunt mai mici ca 
și ȋn anul anterior.  
 Analizând însă, producțiile de substanță uscată cu ajutorul testului 
Duncan observăm că aplicarea a 75 kg/ha UAN  faţă de varianta fertilizată 
cu doza de 50 kg/ha UAN  determină un spor de recoltă de 0,96 t/ha SU. În 
schimb, dacă comparăm V4 cu V3 constatăm că avem un spor de producţie 
doar de 0,59 t/ha SU. Astfel diferențele de producție înregistrate în anul 
2015 indică o sporire semnificativă la nivelul tuturor variantelor. 
 

Anul experimental 2016  
 

În ceea ce privește producţia de substanță uscată ȋn anul 2016, 
constatăm că  a răspuns bine la fertilizarea cu ȋngrășăminte lichide. 
Producția variază între 3,22 t/ha SU la varianta martor și 5,33 t/ha SU la 
cea de-a patra variantă, iar diferențele între variante sunt semnificativ 
pozitive (V2) și foarte distinct semnificative (V3 și V4). Diferența de recoltă 
de 2,11 t/ha SU la varianta fertilizată cu doza maximă 100 kg/ha UAN, arată 
capacitatea mare de producție a pajiștei ȋn condițiile pedoclimatice  
favorabile. Dacă se analizează producțiile de substanță uscată obținute în 
câmpul experimental se constată diferențe la nivelul tuturor variantelor. La 
compararea atât a variantei fertilizate cu 75 kg/ha UAN  (V3) cât şi a 
variantei fertilizate cu 100 kg/ha UAN  (V4), cu varianta fertilizată cu 50 
kg/ha UAN  (V2) se înregistrază un spor de 1,18 t/ha SU la V3 faţă de V2 şi 
de 1,81 t/ha SU la V4 faţă de V2. Când comparăm V4 cu V3 înregistrăm un 
spor de 0,63 t/ha SU. 
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INFLUENȚA FERTILIZĂRII CU UAN ASUPRA FITODIVERSITĂȚII 
PAJIȘTILOR SEMINATURALE 

 

Perioada de experimentare: 2014, 2015, 2016 
Rezultate și discuții 
 

Anul experimental 2014 
 

 Ȋn urma aplicării tratamentelor cu ȋngrășăminte minerale lichide, 
după primul an se constată modificări minore la nivelul covorului ierbos. 
 Participarea poaceelor este influențată de cantățile mari de 
fertilizanți minerali (V3 și V4: 75 și 100 kg/ha UAN). Recolta de substanță 
uscată este direct proporțională cu cantitățile mari de fertilizanți aplicate 
(100 kg/ha UAN), dar și cu creșterea procentului de poacee.  Fertilizarea 
minerală este în defavoarea fabaceelor şi a plantelor din alte familii 
botanice favorizând instalarea poaceelor.  
 Cyperaceele și Juncaceele preferă varianta nefertilizată. 
 Diversitatea floristică se reduce ȋn urma aplicării tratamentelor, 
cea mai mare diversitate se ȋnregistrează ȋn cadrul fitocenozei martorului. 
 

Anul experimental 2015 
 

 Ȋn urma aplicării tratamentelor ȋn al doilea an de experiment se 
constată modificări la nivelul covorului ierbos. Fitocenoza martorului este 
reprezentată de tipul de pajiște Festuca rubra L., cu Agrostis capillaris L., 
care ȋn urma aplicării tratamentelor suferă modificări ușoare de dominanță 
și codominanță. La varianta cu 50 kg/ha UAN rămâne dominantă specia 
Festuca rubra L., dar la celelalte tratamente (75-100 kg/ha UAN), va deveni 
domninată specia Agrostis capillaris L. (ajungând până la 40,00% de la 
20,50% acoperire ȋn cazul martorului). Ȋn anul 2015 recolta de substanță 
uscată este direct proporțională mai ales cu cantitățile mari de fertilizanți 
aplicate (75-100 kg/ha UAN).  

Creșterea recoltei se realizează cel mai mult pe seama poaceelor care 
sunt direct proporționale cu recolta și cantitățile mari de fertilizanți. 
 Cyperaceele și Juncaceele preferă tratamentele cu cantități mici de 
fertilizanți.  

Fabaceele au o pondere mai mare ȋn cadrul fitocenozei martorului și ȋn 
urma aplicării fertilizanților se vor reduce.  

Plantele din alte familii botanice (AFB), reacționează bine, la fie la 
varianta martor, fie la fertilizarea cu 50 kg/ha UAN. Diversitatea floristică 
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se reduce ȋn urma aplicării tratamentelor, cea mai mare diversitate se 
ȋnregistrează ȋn cadrul fitocenozei martorului. 
 

Anul experimental 2016 
 

 Anul 2016 este al treilea an de experiment, în care aplicarea 
fertilizanților minerali lichizi se repetă. În urma tratamentelor aplicate s-au 
produs schimbări semnificative ȋn cadrul fitocenozei. Tipul de pajiște 
Festuca rubra L., cu specia codominantă Agrostis capillaris L., se regăsește la 
varianta martor și la varianta fertilizată cu 50 kg/ha UAN, dar la celelalte 
tratamente (75-100 kg/ha UAN), va deveni domninată specia Agrostis 
capillaris L., (ajungând până la 22,25% de la 15,83% acoperire ȋn cazul 
martorului).  
 Recolta de substanță uscată, ȋn acest an este direct proporțională 
cu cantitățile mari de fertilizanți aplicate (75-100 kg/ha UAN), dar și cu 
creșterea procentului de participare a poaceelor și a plantelor din alte 
familii botanice (AFB). Speciile din alte familii botanice se dezvoltă bine, la 
fertilizarea cu 75-100 kg/ha UAN: Hypericum maculatum ajunge la un 
procent de participare ȋn covorul ierbos de 12,50%, iar Centaurea 
pseudophrygia  la 17,50%.  
 Fabaceele se reduc ȋn urma aplicării fertilizanților minerali având o 
pondere mai mare ȋn cadrul fitocenozei martorului. Diversitatea floristică 
se reduce ȋn urma aplicării tratamentelor, cea mai mare diversitate se 
ȋnregistrează ȋn cadrul fitocenozei martorului. 
 

INFLUENȚA FERTILIZĂRII CU UAN ASUPRA INDICILOR DE 
CALITATE AI FURAJULUI 

 

Perioada de experimentare: 2014, 2015, 2016 
Rezultate și discuții 
 

Anul experimental 2014 
 

Analiza chimică a furajului rezultat după primul an de fertilizare cu 
UAN, a scos în evidenţă faptul că îmbunătăţirea calităţii furajului este 
minimă. Fertilizarea minerală determină o scădere ușoară a conținutului de 
proteină. La varianta martor s-a ȋnregistrat valoarea de 8,01%, iar 
conținutul cel mai mic de proteină a fost determinat ȋn cazul variantei 
fertilizate  cu 75 kg/ha UAN, 7,24%. 
 Conţinutul de NDF sporește considerabil, de la 51,06%, în cazul 
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martorului, la 70,21%, la aplicarea a 100 kg UAN. Conținutul de ADF crește 
deasemenea de la 42,11%, ȋn cazul variantei martor la 45,72% la varianta 
fertilizată cu 75 kg UAN. 

 

Anul experimental 2015 
 

Ȋn ceea ce privește analiza chimică a furajului rezultat ȋn anul 2015, 
acesta a scos în evidenţă faptul că fertilizarea cu UAN, determină și ȋn acest 
caz o scădere a conținutului de proteină de la 8,38%, la varianta martor 
până la 6,03% la fertilizarea cu 75 kg UAN. 
 Rezultatele cu privire la conţinutului de NDF al furajului din anul 
2015, arată o sporire considerabilă, de la 50,86%, în cazul martorului, la 
68,62%, la aplicarea a 100 kg UAN. Conținutul de ADF și ȋn acest an crește, 
de la 43,24%, ȋn cazul variantei martor la 46,35% la varianta fertilizată cu 
100 kg UAN. 

 

Anul experimental 2016 
 

Ȋn anul 2016, după realizarea analizei chimice a  furajului se 
constată că proteina brută variază pe măsura intensificării dozelor de 
fertilizare. Astfel, proteina are valori cuprinse ȋntre 8,54%, la varianta 
martor până la 6,11% la fertilizarea cu 100 kg UAN. Conținutul în grăsimi 
brute, ȋnregistrează o ușoară creștere ȋn cazul fertilizării cu  50 kg/ha UAN, 
la 3,33% de la 3,28% la varianta martor, după care scade până la 3,05% ȋn 
cazul variantei cu cea mai mare cantitate de fertilizant, respectiv 100 kg/ha 
UAN. 
 Conţinutului de NDF al furajului din anul 2016 este sporit, de la 
50,15%, (martor), la 69,64% la aplicarea a 100 kg UAN. Ȋn ceea ce privește 
conținutul de ADF și acesta sorește, de la 41,05%, ȋn cazul variantei martor 
până la 47,95% la varianta fertilizată cu cea mai mare cantitate de UAN 
(100 kg/ha). 

Sporurile obținute ȋn urma tratamentelor aplicate sunt diferite și se 
constată diferențe relativ mari între conținutul de NDF și ADF, NDF-ul, 
având creșteri mult mai mari decât ADF–ul. Astfel, putem concluziona că 
prin fertilizarea cu UAN, crește conținutul de hemiceluloză mai mult decât 
cel de celuloză și lignină. Se cunoaște că hemiceluloza se găsește în 
proporții ridicate în graminee și că are unele forme ușor higrolizabile sau 
digestibile. 
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Modificările parametrilor agrochimici ai solului ȋn urma 
fertilizării cu UAN 

 

Ȋn evoluția humusului din tipul de sol Litosol scheletic se constată o 
diminuare puternică a humusului de la 3,78% la 0,78% ȋn urma celor trei 
ani de fertilizare cu UAN. 

 

 Capitolul 7 prezintă rezultate şi discuţii privind influența 
fertilizării organice, minerale și organo-minerale asupra producției de 
substanță uscată, asupra fitodiversității și asupra calității furajului obținut 
pe pajiștile seminaturale studiate. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII PRIVIND INFLUENȚA FERTILIZĂRII 
ORGANICE, MINERALE ȘI ORGANO-MINERALE, ASUPRA 

PRODUCȚIEI DE SUBSTANȚĂ USCATĂ (SU) PE PAJIȘTILE 
SEMINATURALE 

 

Perioada de experimentare: 2014, 2015, 2016 
Rezultate și discuții 
 

Anul experimental 2014 
 

Reacția la ȋngrăşămintele minerale cât și la cele organo-minerale, 
este deosebit de puternică, înregistrându-se sporuri pozitive, foarte distinct 
semnificative, la toate variantele experimentale comparativ cu martorul. La 
variantele fertilizate cu ȋngrăşăminte organo-minerale (V3 şi V5), 
producţiile sunt cuprinse între 5,53-6,31 t/ha SU. La varianta fertilizată 
doar mineral producția este de 7,26 t/ha SU, diferenţa de producţie 
comparativ cu martorul este de 4,17 t/ha SU. 

Analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan la nivelul anului 
2014, a arătat efectul favorabil al fertilizării minerale și organo-minerale, 
diferențele observate fiind semnificative din punct de vedere statistic. În 
schimb, la variantele fertilizate cu 10-20 t gunoi de grajd/ha, diferenţele 
sunt mici (0,65- 0,56) şi nu prezintă asigurare statistică. 

 

Anul experimental 2015 
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Pajiștea seminaturală luată ȋn studiu, ȋn anul 2015 a răspuns bine 
la fertilizarea minerală, dar și la fertilizarea organo-minerală. 
Ȋngrăşămintele organice au un efect favorabil asupra recoltei de SU, astfel 
varianta cu 20 t/ha gunoi de grajd (V4), determină o producție de 4,42 t/ha 
SU și prezintă asigurare statistică cu sporuri pozitive foarte distinct 
semnificative. 
 Analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan la nivelul anului 
2015 a arătat efectul favorabil al fertilizării minerale, organice, cât și al 
fertilizării organo-minerale, diferențele observate fiind semnificative din 
punct de vedere statistic. În schimb, la varianta fertilizată organic cu 10 t 
gunoi de grajd/ha, diferenţa este mai mică şi nu prezintă asigurare 
statistică. 

 

Anul experimental 2016 
 

În al treilea an experimental, cum era de aşteptat, toate 
tratamentele aplicate influenţează pozitiv recolta de substanţă uscată, astfel 
toate variantele prezintă asigurare statistică cu sporuri pozitive, foarte 
distinct semnificative. 
 La nivelul anului 2016, analiza comparativă cu ajutorul testului 
Duncan a arătat efectul favorabil al fertilizării organo-minerale, minerale și 
organice. Diferențele observate fiind semnificative din punct de vedere 
statistic. 

 
INFLUENȚA FERTILIZĂRII CU ȊNGRĂȘĂMINTE ORGANICE, MINERALE ȘI 

ORGANO-MINERALE ASUPRA FITODIVERSITĂȚII PAJIȘTILOR 
SEMINATURALE 

 

Perioada de experimentare: 2014, 2015, 2016 
Rezultate și discuții 
 

Anul experimental 2014 
 

Ȋn urma aplicării tratamentelor cu ȋngrășăminte organice, minerale 
și organo-minerale, după primul an se constată ușoare schimbări survenite 
la nivelul covorului ierbos au loc în cadrul aceluiaşi tip de pajiște Festuca 
rubra L. cu Agrostis capillaris L. modificări ușoare la nivelul covorului 
ierbos. 
 Ca urmare a tratamentelor aplicate, ȋncă din primul an, poaceele își 
măresc participarea ȋn covorul ierbos la toate tratamentele cu ȋngrășăminte 
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minerale. Astfel este influențată direct recolta de substanță uscată, care 
crește o dată cu creșterea procentului de poacee.  
 Fabaceele sunt favorizate de tratamentele organice, astfel au o 
pondere mai mare ȋn cadrul fitocenozelor fertilizate cu 10-20 t/ha gunoi de 
grajd. Plantele din alte familii botanice își măresc puțin ponderea tot sub 
influența tratamentelor organice.  
 Cyperaceele și Juncaceele, au o acoperire mai mare ȋn varianta 
martor, fără să ȋnregistreze modificări ȋn urma tratamentelor. 
 Diversitatea floristică se reduce ȋn urma aplicării tratamentelor, 
cea mai mare diversitate se ȋnregistrează ȋn cadrul fitocenozei martorului. 

 

Anul experimental 2015 
 

Ȋn anul al doilea de tratamente se ȋnregistrează modificări la nivelul 
covorului ierbos. Ȋn cadrul fitocenozei tipului de pajişte Festuca rubra L. – 
cu Agrostis capillaris L., ȋn urma tratamentelor se ȋnregistrează modificări. 
Specia Agrostis capillaris L. devine dominantă ȋn cazul variantelor cu 
cantități mai mari de fertilizanți minerali V5 și V6, astfel cunoaște o sporire 
a ponderii la aceste tratamente aplicate (35,25% și 37,00%), comparativ cu 
varianta martor ȋn detrimentul  speciei Festuca rubra L. care devine 
codominantă. 
 Poaceele își măresc participarea ȋn covorul ierbos la toate 
tratamentele cu ȋgrășăminte minerale aplicate, dar și la fertilizarea organo-
minerală (V5-100N+50P2O5+50K2O +10 t/ha gunoi de grajd. Recolta de 
substanță uscată este direct proporțională cu cantitățile mari de 
ȋngrășăminte minerale aplicate 100N+50P2O5+50K2O, dar și cu  
ȋngrăşămintele organo-minerale 50N+25P2O5+25K2O +10t/ha gunoi de 
grajd. Aplicarea ȋngrășămintelor organice (10 și  20 t/ha gunoi de grajd), 
favorizează fabaceele, dar aplicarea ȋngrășămintelor minerale duce la 
scăderea acestora. 
 Plantele din alte familii botanice prezintă o ușoară creștere la 
tratamentele cu fertilizare minerală mai intensă (V5 și V6).  
Cyperaceele și Juncaceele, ȋn urma tratamentelor din anul al doilea nu 
ȋnregistrează modificări semnificative. 

 Ȋn urma aplicării tratamentelor se reduce diversitatea floristică, cea 
mai mare diversitate se ȋnregistrează ȋn cadrul fitocenozei martorului. 
 
Anul experimental 2016 
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Ȋn urma aplicării tratamentelor ȋn al treilea an se ȋnregistrează 
modificări la nivelul covorului ierbos. După trei ani de aplicare a 
tratamentelor apar modificări la nivelul compoziţiei floristice astfel toate 
tratamentele prezintă asigurare statistică (p≤0,05, p≤0,01). 
 Poaceele sunt favorizate de tratamentele cu ȋgrășăminte minerale 
aplicate. Creșterea procentului de participare al poaceelor este direct 
proporțională cu creșterea dozei de fertilizanți minerali. Recolta de 
substanță uscată și ponderea poaceelor cresc o dată cu cantitățile mari de 
fertilizanți minerali aplicate  100N+50P2O5+50K2O, dar și cu fertilizanți 
organo-minerali 10 t/ha gunoi de grajd +50N+25P2O5+25K2O.   
 Fabaceele ȋși măresc ponderea concomitent cu aplicarea 
fertilizanților organici, dar scad semnificativ cand se aplică fertilizanți 
minerali. 
 Plantele din alte familii botanice, sunt favorizate de lipsa 
fertilizanților, având cea mai mare pondere ȋn varianta martor. 

 Ȋn urma aplicării tratamentelor se reduce diversitatea floristică, cea 
mai mare diversitate se ȋnregistrează ȋn cadrul fitocenozei martorului. 

 

INFLUENȚA FERTILIZĂRII ORGANICE, MINERALE ȘI ORGANO-
MINERALE ASUPRA INDICILOR DE CALITATE AI FURAJULUI 

 

Perioada de experimentare: 2014, 2015, 2016 
Rezultate și discuții 
 
Anul experimental 2014 
 

Rezultatele obținute ȋn anul 2014, ȋn ceea ce privește calitatea 
furajului obținut ȋn urma fertilizării cu ȋngrășăminte organice, minerale, și 
organo-minerale, evidențiază faptul că conținutul de proteină brută variază 
ȋn funcție de fertilizarea aplicată, scade ȋn urma fertilizării minerale și 
crește la fertilizarea organică. 

Ȋn ceea ce privește conţinutului de NDF, al furajului obținut ȋn urma 
fertilizării cu ȋngrășăminte minerale și organice, acesta este sporit 
considerabil. Valorile variază ȋn funcție de doza de fertilizanți aplicată și 
este cuprinsă ȋntre 53,78% (varianta martor) și ajunge până la 65,89%  
(V5-10 t gunoi de grajd +50N+25P2O5+25K2O/ha). Conținutul de ADF 
crește deasemenea de la 43,51%, ȋn cazul variantei martor până la 47,51% 
la variantele V5-10 t gunoi de grajd+50N+25P2O5+25K2O/ha și V6 
100N+50P2O5+50K2O/ha. 
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Anul experimental 2015 
 

Ȋn ceea ce privește analiza chimică a furajului rezultat ȋn anul 2015, 
acesta a scos în evidenţă faptul că fertilizarea cu ȋngrășăminte organice, dar 
și cu organo-minerale determină și ȋn acest caz o creștere a conținutului de 
proteină  de la 7,79%, la varianta martor până la 10,78% (V5).  

Conţinutului de NDF al furajului obținut ȋn urma fertilizării cu 
ȋngrășăminte minerale și organice și ȋn anul 2015 este sporit considerabil.  
Valorile variază și ȋn acest caz și sunt cuprinse ȋntre 51,39% (varianta 
martor) și ajung până la 66,39% (V6). 

Conținutul de ADF crește deasemenea de la 41,38%, ȋn cazul 
variantei martor până la 45,32% la varianta fertilizată doar mineral (V6). 
 
Anul experimental 2016 
 

Rezultatele obținute ȋn ceea ce privește calitatea furajului obținut 
ȋn anul 2016, ȋn urma fertilizării cu ȋngrășăminte minerale și organice 
evidențiază și ȋn acest caz faptul că proteina brută scade ȋn urma fertilizării 
minerale și crește la fertilizarea organică. 
 Conţinutului de NDF al furajului obținut ȋn urma fertilizării cu 
ȋngrășăminte minerale și organice și ȋn anul 2016 este sporit considerabil, 
doar ȋn cazul fertilizării cu 10 t gunoi de grajd are o tendință ușoară de 
scădere. Valorile sunt cuprinse ȋntre 50,21% (varianta martor) și ajung 
până la 66,08% (V6). Conținutul de ADF, la fertilizarea organică are o 
tendința de scădere de la 40,68% (varianta martor), scade la 38,68% (V4), 
iar la celelalte variante sunt ȋnregistrate creșteri  până la 47,55% (V6). 
 

Modificările parametrilor agrochimici ai solului ȋn urma fertilizării 
organice și minerale 

 

 Aplicarea ȋngrășămintelor organice suplimentează rezervele 
formelor minerale de azot, dar numai ȋn condițiile  ȋn care se realizează o 
doză maximă de fertilizant organic (V4-20 t/ha gunoi de grajd), fără 
aplicarea NPK. Formele minerale de fosfor sunt controlate ca mărime și 
aprovizionare de fertilizarea organică, dar mai ales de cea organo-minerală 
(V5- 10 t gunoi de grajd +100 N+50 P2O5+50 K2O/ha) ȋn care fertilizantul 
complex NPK, determină modificări favorabile ale acestui element.  
 Efectul favorabil al gunoiului de grajd este relevant și ȋntr-o 
tendință de ȋmbunătățire a aprovizionării cu Ca al solurilor, dar numai la 
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variantele la care fertilizarea a avut la bază numai aplicarea de gunoi de 
grajd (V2 și V4). Aplicarea gunoiului de grajd modifică favorabil și starea de 
reacție a solurilor care are valori ce exprimă o acidifiere la fertilizarea 
minerală cu NPK, care poate accentua aciditatea, chiar și pe fond organic 
minim. 
 

Capitolul 8 prezintă rezultate şi discuţii privind identificarea 
principalelor tipuri de pajişti din Muntele Băișorii. 
 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII PRIVIND IDENTIFICAREA PRINCIPALELOR 
TIPURI DE PAJIŞTI DIN MUNTELE BĂIȘORII 

 

 Pentru determinarea compoziţiei floristice a pajiştilor din Muntele 
Băișorii a fost nevoie de un studiu complex pentru care s-au realizat 50 de 
relevee floristice (pe o suprafată de 500 ha din 960 ha, cât deține suprafața 
pășunilor din localitate).  În urma studiului au fost identificate două tipuri 
principale de pajiști și un subtip: Agrostis capillaris L., Agrostis capillaris L. 
cu Festuca rubra L. și subtipul Nardus stricta L. cu Festuca rubra L. Aceste 
tipuri de pajiște au fost caracterizate atât din punct de vedere ecologic cât și 
agronomic.  
 

După aceste rezultate au fost făcute (la capitolul 9) concluziile și 
recomandările: 

 CONCLUZII 
 

 Cu privire la evoluția suprafețelor agricole  
 

 Ȋn perioada anilor 1990-2014, se produc schimbări importante cu 
privire la modul de folosință al terenului. Astfel, suprafața arabilă a 
României scade de la 9.450.395 ha ȋn 1990 la 9.395.303 ha ȋn anul 
2014. Scăderea este mai importantă la nivel județului Cluj de la 
202.130 ha arabil ȋn 1990  până la 182.570 ha, ȋn anul 2014. 
Suprafețe importante fiind ȋnțelenite, astfel fânețele au crescut de 
la 66.115 ha ȋn 1990, până la 93.276 ha. La nivelul satului Muntele 
Băișorii, arabilul se reduce la jumătate, iar suprafața de fânețe se 
dublează de la 360 ha ȋn 1990 la 680 ha ȋn 2014. 
 

 Cu privire la evoluția efectivelor de animale 
 

 Ca urmare a modificărilor pe care societatea românească le-a 
cunoscut după anul 1990 era de așteptat schimbări majore și ȋn 
ceea ce privește efectivele de animale. Astfel se ȋnregistrează o 
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scădere masivă a bovinelor de la 5.380.780 capete ȋn anul 1990, 
până la 2.068.888 ȋn 2014, la nivel național. Ȋn județul Cluj, ȋn anul 
1990 s-au ȋnregistrat un număr de 157.100 capete, urmând ca ȋn 
anul 2014 scăderea să fie dramatică ajungându-se la 62.824 capete, 
ȋntr-un județ care are o suprafață de pajiști de 245.482 ha. Ȋn 
comuna Băișoara scăderea este ceva mai lentă, fiind ȋn zona de 
munte, de la 1.625 capete ȋn 1990 la 973 capete ȋn anul 2014, pe 
când ȋn satul Muntele Băișorii se ȋnregistrează o creștere de la 170 
la 282 capete, ȋn aceeași perioadă. 
 

 Cu privire la influența fertilizării cu UAN asupra pajiștilor 
seminaturale 
 

 Recolta de substanță uscată obținută ȋn urma fertilizării cu UAN 
este influențată puternic la toate dozele de fertilizanți aplicate. 
Astfel, recolta cea mai mare a fost obținută ȋn anul 2014, la varianta 
fertilizată cu 100 Kg/ha UAN  (V4), de 6,39 t/ha SU, an mai 
favorabil pentru creșterea ierburilor.  

 Se remarcă reacția bună a pajiștii și la doza cu 50 kg/ha UAN  tot ȋn 
anul 2014, obținând o recoltă de 3,88 t/ha SU cu o diferenţa de 
producţie  de 0,89 t/ha SU comparativ cu martorul. 

 La fertilizarea cu 75 kg/ha UAN  se obțin sporuri de recoltă 
cuprinse ȋntre 5,64 t/ha SU (2014) și 1,48 t/ha SU (2016). 

 Aplicarea ȋngrășămintelor minerale lichide pe bază de azot, 
determină modificări ale raportului dintre speciile dominante și 
codominante din pajiștea studiată. La fertilizarea cu 50 kg/ha UAN, 
rămâne dominantă specia Festuca rubra L., dar la celelalte graduări 
de fertilizare devine domninată specia Agrostis capillaris L. 

 Ca urmare a fertilizării minerale cu UAN, se ȋnregistrează o 
reducere considerabilă a plantelor din familia Fabaceae favorizând 
instalarea Poaceaelor. Plantele din alte familii botanice ȋși măresc 
procentul de participare pe măsura fertilizării. 

 Calitatea furajului este influențată negativ de aplicarea 
fertilizanților minerali lichizi, ȋnregistrându-se o diminuare de 
proteină. Punem acest lucru pe seama faptului că ȋn covorul ierbos 
se reduc fabaceele și cresc plantele din alte familii botanice ȋn 
special Centaurea pseudophrygia C.A.Mey.,  și Hypericum 
maculatum Crantz., ajungând până (17,50% Centaurea 
pseudophrygia C.A.Mey. și 9,5% Hypericum maculatum Crantz., ȋn 
anul 2016). 
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 Ȋn evoluția humusului din tipul de sol Litosol scheletic se constată o 
diminuare puternică a humusului de la 3,78% la 0,78% ȋn urma 
celor trei ani de fertilizare cu UAN.  
 

 Cu privire la influența fertilizării organice, minerale și organo-
minerale, asupra pajiștilor seminaturale  
 

 Recolta de substanță uscată obținută ȋn urma fertilizării  cu 
ȋngrășăminte organice și minerale este influențată pozitiv la toate 
dozele de fertilizanți aplicate.  Astfel, recolta cea mai mare a fost 
obținută ȋn anul 2016, la varianta fertilizată cu 10 t gunoi de 
grajd+100N+50P2O5+50K2O/ha (V5), de 7,28 t/ha SU, an mai 
favorabil din punct de vedere climatic. Recolta cea mai mică la 
variantele unde s-au aplicat tratamente,  a fost obținută ȋn anul 
2015, la varianta fertilizată cu 10 t gunoi de grajd (V2), de 3,22 
t/ha SU. Sporuri ȋnsemnate de recoltă se obțin și ȋn cazul 
fertilizării, doar cu ȋngrășăminte minerale și sunt cuprinse ȋntre 
4,86 t/ha SU (2015-2016) și 7,26 t/ha SU (2014).  

 Aplicarea ȋngrășămintelor organice și minerale și ȋn acest caz 
determină modificări ale raportului dintre speciile dominante și 
codominante din pajiștea studiată. Astfel din al  doilea an de 
tratamente, ȋn cadrul fitocenozei tipului de pajişte Festuca rubra L. 
– cu Agrostis capillaris L., devine dominantă specia Agrostis 
capillaris L. ȋn cazul variantelor cu cantități mai mari de fertilizanți 
minerali și organo-minerali V5 și V6. Agrostis capillaris L.,  
cunoaște o sporire a ponderii la aceste tratamente aplicate 
cuprinsă ȋntre 35,25% și 37,00%, ȋn anul al doilea și al treilea de 
fertilizare. Poaceaele și plantele din alte familii botanice  sunt 
favorizate de fertilizarea minerală și organo-minerală ȋn cantități 
mai mari (V6-100N+50P2O5+50K2O/ha și V5-10 t gunoi de grajd 
+50N+25P2O5+25K2O/ha), iar fabaceele sporesc ȋn compoziția 
floristică pe măsura fertilizării cu gunoi de grajd (V2-10;V4-20 
t/ha).  

 Rezultatele obținute ȋn ceea ce privește calitatea furajului 
evidențiază faptul că conținutul de proteină brută variază ȋn funcție 
de fertilizarea aplicată. Astfel proteina brută ȋn urma fertilizării 
minerale scade, ȋnsă crește ȋn cazul fertilizării organice și organo-
minerale ȋn toți anii luați ȋn studiu. Cea mai mare cantitate de 
proteină se obține ȋn cadrul variantei V4, de 11,33%, față de 
varianta martor care era de 8,64 %. 
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 Ȋn ceea ce privește reacția solului la aplicarea ȋngrășămintelor 
organice suplimentează rezervele formelor minerale de azot, dar 
numai ȋn condițiile  ȋn care se realizează o doză maximă de 
fertilizant organic (V4-20 t/ha gunoi de grajd), fără aplicarea NPK. 
Efectul favorabil al gunoiului de grajd este relevant și ȋntr-o 
tendință de ȋmbunătățire a aprovizionării cu Ca al solurilor, dar 
numai la variantele la care fertilizarea a avut la bază aplicarea de 
gunoi de grajd (V2 și V4). Aplicarea gunoiului de grajd modifică 
favorabil și starea de reacție a solurilor care are valori ce exprimă o 
acidifiere la fertilizarea minerală cu NPK, care poate accentua 
umiditatea, chiar și pe fond organic minim. 
 

 Cu privire la studiul principalelor tipuri de pajiște din Muntele 
Băișorii  
 

 Ȋn urma studiilor realizate ȋn Muntele Băișorii s-au identificat 2 
tipuri și un subtip  de pajiște.  
 

Tipului de pajiște Agrostis capillaris L. 
 

 Din punct de vedere ecologic (spectrul ecologic), exigența speciilor 
față de umiditate, fitocenoza are un caracter mezo-xerofile (U=4,2). 
Dacă luăm ȋn considerare exigența speciilor la reacția solului se 
constată că pajiștea are un caracter moderat acidofil (R=5,9). 
Fitocenoza tipului studiat față de exigența speciilor la 
aprovizionarea cu azot (N) are un caracter oligomezotrof, (N=4,1). 
Din punct de vedere agronomic (factorii agronomici) și anume 
rezistența speciilor la cosit (C), are un caracter mediu tolerant la 
cosit (C=5,5). Fitocenoza are un caracter moderat tolerant la 
pășunat (P=4,9). Acest tip de pajiște are un caracter moderat 
tolerant la strivit (S=4,6). 

 Astfel, putem conchide că valoarea furajeră a tipului de pajiște 
Agrostis capillaris este 3,8 (VFp=3,8), deci pajiștea se încadrează în 
clasa a IV-a, categoria de pajiște mediocră și suportă 0,41-0,60 
UVM/ha. 
 

Tipul Agrostis capillaris L.- Festuca rubra L. 
 

 Din punct de vedere ecologic ȋn ceea ce privește exigența speciilor 
față de umiditate (U), fitocenoza are un caracter mezofil (U=5,2). 
Dacă luăm ȋn considerare exigența speciilor la reacția solului (R), 
se constată că pajiștea are un caracter moderat acidofil (R=4,0). 
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Exigența speciilor la aprovizionarea cu azot (N) a solului determină  
fitocenoza subtipului studiat să fie cu caracter oligomezotrof 
(moderat nitrofile). Ȋn ceea ce privește exigența speciilor de plante 
față de factorii agronomici și anume rezistența speciilor la cosit (C), 
acest tip de pajiște ȋn general  se cosește, (dar se și pășunează) și 
are un caracter moderat tolerant la cosit (C=5,2). În ceea ce 
privește rezistența speciilor la pășunat (P), constatăm că fitocenoza 
are un caracter mediu tolerant (P=5,4). Rezistența speciilor la 
strivit (S), determină ca acest tip de pajiște să aibă caracter 
moderat tolerant la strivit (S=4,7). 

 Valoarea furajeră a tipului de pajiște Agrostis capillaris cu Festuca 
rubra este de 4,00 (VFp=4,0), deci pajiștea se încadrează în clasa a 
IV-a, categoria de pajiște mediocră și suportă 0,61-0,80 UVM/ha. 
 

 Subtipul Nardus stricta L. - Festuca rubra L. 
 

 În ceea ce privește exigența speciilor față de umiditate (U), 
fitocenoza are un caracter mezo-xerofil (U=4,8). Având în vedere 
exigența speciilor la reacția solului (R), putem spune că pajiștea are 
un caracter puternic acidofil (R=2,5). Ȋn acestă fitocenoză exigența 
speciilor la aprovizionarea cu azot (N), a subtipului studiat are un 
caracter oligotrof (azotofuge N=2,9). Rezistența speciilor la cosit 
(C), deoarece acest subtip de pajiște ȋn general nu se cosește, are 
un caracter moderat tolerant la cosit (C=4,8). În ceea ce privește 
rezistența speciilor la pășunat (P), constatăm că fitocenoza are un 
caracter mediu tolerant (P=5,5). Rezistența speciilor la strivit (S), 
determină ca acest subtip de pajiște să aibă un caracter mediu 
tolerant la strivit (S=5,3). 

 Astfel, valoarea furajeră a subtipului de pajiște Nardus stricta cu 
Festuca rubra este de 4,00 (VFp=4,0), pajiștea se încadrează în 
clasa a IV-a, categoria de pajiște mediocră și suportă 0,61-0,80 
UVM/ha. 

 RECOMANDĂRI 
 

 Folosirea fertilizanților minerali condiționați sub formă lichidă 
(UAN) poate fi luată ȋn considerare ȋn condițiile montane ȋn doze 
moderate de până la 75 kg/ha substanță activă, aplicat la 
desprimăvărare. Această cantitate determină sporuri de recoltă de 
până la 5,64 t/ha SU. Compoziția floristică evoluând ȋnspre 
dominanța speciei Agrostis capillaris cu Festuca rubra, care produc 
un fân de calitate bună. 
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 Aplicarea gunoiului de grajd pe pajiștile de Festuca rubra are efecte 
favorabile notabile:  

- mărește recolta de substanță uscată cu până la 2,39 t/ha 
diferență față de varianta martor; 

- ȋmbunătățește calitatea furajului (proteina crește de la 
8,64% până la 11,33% la varianta fertilizată cu 20 t/ha 
gunoi de grajd); 

- determină creșterea procentului de leguminoase ȋn 
covorul ierbos. 

 Aplicarea ȋngrășămintelor minerale pe bază de NPK, o 
recomandăm numai ȋmpreună cu gunoi de grajd. Această asociere 
determină sporuri de recoltă foarte mari de 7,28 t/ha SU (cea mai 
mare recoltă s-a ȋnregistrat ȋn V 5), calitatea furajului se 
ȋmbunătățește atât prin sporirea cantității de proteină cât și a 
gradului de acoperire cu leguminoase. 

 Dozele mari de fertilizanți chimici condiționați sub formă lichidă 
(100 kg/ha substanță activă), sau sub formă solidă nu le 
recomandăm pe pajiștile de munte deoarece determină o 
degradare a covorului ierbos prin apariția unor specii, Centaurea 
pseudophrygia C.A. May cu până la 17,50% și a speciei  Hypericum 
maculatum Crantz. până la 9,50%, contribuind la o degradare a 
calității furajului prin reducerea conținutului de proteină de la 
8,38% până la 6,03%, dar și o degradare a ȋnsușirilor solului prin 
scăderea conținutului ȋn humus de la 3,78% la 0,78%.  

 

Capitolul 10 prezintă originalitatea şi contribuţiile inovative ale tezei. 
 

 Este primul studiu sistemic efectuat pe pajiștile din Muntele 
Băișorii, comuna Băișoara, județul Cluj.  
 Tema abordată în această lucrare ȋn ceea ce privește fertilizarea 
lichidă asupra pajiștilor seminaturale (cu UAN), este prima de acest fel din 
România, deși prezintă interes de mai mult timp în alte țări. Rezultatele 
obținute ȋn urma experimentului desfășurat pe trei ani, pot contribui la 
integrarea cunoștințelor științifice în managementul pajiștilor, dar și la 
aplicabilitate  într-un mod practic, deoarece UAN-ul este ușor de utilizat 
având o capacitate bună de asimilare. Sunt prezentate rezultate referitoare 
la productivitatea fitodiversității și calitatea furajelor obținute pe o pajiște 
de Festuca rubra L., ȋn urma aplicării ȋngrășămintelor minerale lichide pe 
bază de azot. Pentru prima dată ȋn literatura noastră de specialitate sunt 
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prezentate rezultate cu privire la evoluția ȋnsușirilor solului de tip Litosol 
Scheletic, ca urmare a fertilizării cu ȋngrășăminte pe bază de azot lichid. 
 Ȋn ceea ce privește fertilizarea pajiștilor cu ȋngrășăminte organo-
minerale, chiar daca au mai fost studiate ȋn Munții Apuseni, ȋn acest caz 
particular determinările au un caracter de noutate și aplicabilitate. Pajiștile 
răspund bine la toate tipurile de fertilizare. 
 Ȋn ceea ce privește identificarea și caracterizarea tipurilor de pajiști 
din Muntele Băișorii, are tot caracter de noutate, deoarece ȋn această zonă 
nu au mai fost făcute alte studii cu privire asupra vegetației și a capacității 
de pășunat, numai in zona Muntelui Mare, care cuprinde o parte din siturile 
Natura 2000. 
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