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INTRODUCERE 

 

Dezvoltarea continuă a zootehniei în ţara noastră este legată nemijlocit de 

asigurarea furajelor de bună calitate şi în cantităţi corespunzătoare cerinţelor. 

Una din resursele de bază pentru producerea furajelor o reprezintă pajiştile 

permanente (naturale), care ocupă în ţara noastră o suprafaţă de peste 4 milioane hectare, 

ceea ce reprezintă aproape o cincime din suprafaţa totală a ţării. 

Furajul obţinut în urma exploatării pajiştilor permanente prezintă însuşiri 

calitative superioare şi cost de producţie scăzut, comparativ cu pajiştile temporare şi 

culturile anuale. 

Pe lângă importanţa lor pentru producerea furajelor, pajiştile permanente 

reprezintă sursa de hrană şi habitat pentru nenumărate specii de insecte, păsări, reptile şi 

mamifere, precum şi una dintre cele mai importante şi eficiente metode de prevenire şi 

combatere a eroziunii solului şi de creştere a fertilităţii acestuia. 

În perspectiva atenţiei globale îndreptată spre politicile agricole prietenoase cu 

mediul, este de subliniat efectul redus de poluare al pajiştilor şi superioritatea 

indiscutabilă în ceea ce priveşte impactului asupra biodiversităţii comparativ cu alte 

sisteme de culturi. 

Importanţa deosebită a pajiştilor naturale derivă şi din faptul că ocupă areale 

diferite, fapt ce explică diversitatea floristică, acoperind de multe ori terenuri care nu pot 

avea o altă utilizare pentru agricultură. 

Ţinănd cont de aspectele menţionate anterior şi de faptul ca este imperativă 

utilizarea acestor resurse naturale, am urmat un protocol experimental pe baza căruia am 

realizat “Cercetări privind influenţa unor inputuri tehnologice asupra producţiei, calităţii, 

valorii furajere şi gradului de conversie a pajiştilor de Festuca rubra” 

Teza de doctorat este structurată în două părţi: prima parte prezintă în 3 capitole 

un studio documentar privind pajiştile de Festuca rubra, iar partea a doua prezintă în 4 

capitole contribuţiile proprii la realizarea tezei. 

Pentru realizarea obiectivelor cercetării, cercetările s-au efectuat pe o pajişte 

naturală de Festuca rubra, în cadrul experienţei instalată în anul 1998, în staţiunea 



experimentală din Păltiniş, aparţinănd Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru 

Montanologie din Sibiu, în prezent fiind în al 11-lea an de la înfiinţare. 

Datele prezentate în lucrarea de faţă au fost colectate în perioadele 2004-2005 şi 

2007-2008, fiind efectuate determinări referitoare la evoluţia compoziţiei floristice, a 

recoltei de S.U. şi a calităţii furajelor. Protocolul experimental a fost conceput cu variante 

ce urmăresc o creştere a calităţii, producţiei şi gradului de conversie a furajelor, ca 

urmare a amendării, administrării de îngrăşăminte (minerale şi organice) şi 

supraînsamânţării.  

Teza cuprinde 238 pagini, 123 tabele, 45 figuri. În această lucrare sunt citate un 

număr de  181 titluri bibliografice. Pe parcursul perioadei de doctorat, rezultatele 

cercetărilor au fost publicate în reviste de specialitate şi prezentate la simpozioane 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Pentru înţelegera şi sprijinul acordat pe parcursul perioadei de doctorat şi în faza 

de finalizare a tezei, aduc alese mulţumiri conducătorului de doctorat – profesor 

universitar doctor IOAN ROTAR, membrilor comisiei, pentru amabilitatea şi efortul de a 

analiza lucrarea şi întocmi referatele de apreciere, domnului profesor universitar 

NICOLAE MARCU, pentru sprijinul acordat pe tot parcursul perioadei de doctorat şi 

tuturor celor care, în diverse modalităţi, mi-au oferit ajutorul la efectuarea 

experimentărilor şi la redactarea tezei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL I 

 

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PAJIŞTILE DE  

FESTUCA RUBRA 

1.1. ASPECTE PRIVIND RĂSPÂNDIREA PAJIŞTILOR DE FESTUCA RUBRA; 
CARACTERIZAREA BIOTOPURILOR OCUPATE DE ACESTE PAJIŞTI 

 
Pajiştile de păiuş roşu ocupă suprafeţe relativ întinse în munţii înalţi din ţara 

noastră, această răspândire datorându-se cerinţelor deosebite ale vegetaţiei şi în special 

ale speciei dominante, Festuca rubra, în primul rînd faţă de umiditate şi temperatură, dar 

şi faţă de sol. 

Astfel, pajiştile de păiuş roşu se dezvoltă pe solurile submezotrofice, brune-acide 

şi brune-feriiluviale, revene sau moderat umede, caracterizate prin gradul de saturaţie în 

baze sub 55%, pH-ul sub 5. Solurile se încadrează în clasele a VIII-a şi a IX-a de 

favorabilitate pentru pajişti (slab favorabile), aceste condiţii se întâlnesc de la limita 

superioară a pădurii de molid până la altitudinile de 1600-1700 m, aria de răspândire 

ajungînd până la 1900 m în cazul îmbunătăţirii  însuşirilor de troficitate ale solurilor prin 

tîrlire sau administrare de îngrăşăminte chimice. 

1.2. PRODUCTIVITATEA PAJIŞTILOR DE FESTUCA RUBRA 

Situate pe soluri oligotrofe, pajiştile de Festuca  rubra sunt slab productive, 

rareori depăşind 2 t/ha SU, literatura de specialitate  prezentând valori cuprinse între 0,76 

t/ha SU şi  2,97 t/ha SU, subliniind totodată potenţialul deosebit care există în direcţia 

creşterii producţiei, dacă se aplică lucrări de îmbunătăţire. 

1.3. CALITATEA FURAJELOR OBŢINUTE 

Pajiştea naturală de F. rubra de la Păltiniş, are o productivitate de 1,6-2,8 t. SU/ha, 

capacitatea de păşunat fiind de 1,15 UVM/ha (SIMA, 1999). În ceea ce priveşte 

compoziţia chimică a furajelor obţinute de pe varianta martor, proteina brută reprezintă 

10,88 % din SU,  celuloza brută  29,45 % din SU, iar digestibilitatea înregistrează un 

coeficient de 64,96 % din SU. 

 

 



CAPITOLUL II 

 

CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE A EXPERIENŢEI – 

MUNŢII CINDREL 

 

2.1. LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 

Amplasarea experienţei a avut loc în cadrul câmpului experimental al Institutului 

de Cercetare Dezvoltare pentru Montanologie din Sibiu, câmpul este situat pe culmea 

nord-estică a Munţilor Cindrel, în apropiere de staţiunea Păltiniş şi în vecinătatea 

drumului ce leagă staţiunea de poalele nordice, respectiv de localităţile Răşinari, Sibiu, la 

o altitudine de 1348 m.   

2.2. CLIMA 

Climatul etajului montan, întâlnit între 900-1600 m, este caracterizat prin 

precipitaţii medii anuale de 900 – 1100 mm şi temperaturi medii anuale de 2-6 grade 

Celsius, cu o perioadă de vegetaţie de 120-150 zile/an; 

Date referitoare la evoluţia vremii în zona câmpului experimental pe parcursul 

anilor 2004-2008, furnizate de Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud (preluate 

de la staţia meteo Păltiniş)  sunt prezentate în tabelele 2.2, 2.3, 2.4.    

            Tabelul 2.2 

Valori medii lunare şi anuale ale temperaturii aerului (tº C) 
( Date furnizate de Agenţia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie )  

 
Luna/ 
anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tm 

Anuală

2004 -6,9 -4,2 -1,0 4,8 6,9 11,7 14,0 15,7 7,2 7,2 3,2 -2,1 4,7 

2005 -4.4 -6.3 -3.7 3.9 9.2 10.8 13.7 12.8 10.1 5.4 0.1 -3.4 4.0 

2006 -6.3 -5.1 -1.9 4.7 8.3 11.7 14.7 13.0 9.8 7.1 2.0 -0.3 4.8 

2007 -0.8 -1.3 1.2 4.2 11.0 14.3 16.4 14.8 7.8 5.3 -1.0 -2.6 5.7 

2008 -2.3 -2.6 0.0 4.2 9.1 13.5 13.7 15.2 8.1 6.8 2.6 -2.3 5.5 

Media 
1961-
1980* 

-4,5 -3,6 -1,1 3,4 8,1 11,2 12,7 12,6 9,6 5,4 2,0 -2,5 4,5 

* Date citate de FARCA (2006) 



Comparativ cu media anilor 1961-1980, valorile lunare corespunzătoare anilor 2004 

şi 2006 au fost relativ constante, înregistrând  totuşi şi unele fluctuaţii, care nu se reflectă 

însă în temperaturile mediilor anuale, acestea încadrând anii de studiu în limitele normale 

caracteristice acestei zone; în schimb anul 2005 înregistrează un deficit termic repartizat 

uniform pe tot parcursul anului, iar anii 2007 şi 2008 prezintă valori superioare mediilor 

anuale, date de temperaturi mai ridicate pe aproape tot parcursul anului. 

Precipitaţiile înregistrate în decursul perioadei experimentale, situează anul 2008 

drept cel mai apropiat de media multianuală caracteristică zonei cu o medie anuală de 

994,8 mm, de asemenea apropiate sunt valorile medii ale anilor 2004 (947,0 mm) şi 2006 

(999,9 mm). 

În schimb, anii 2005 şi 2007 sunt caracterizaţi drept ani excedentari, precipitaţiile 

înregistrate cu repartizare neuniformă pe parcursul anilor reprezentând un plus de 21,02 % 

(2005), respectiv 32,23 % (2007) faţă de media multianuală. 

Tabelul 2.3 
Cantităţile lunare şi anuale de precipitaţii atmosferice (mm) 

( Date furnizate de Agenţia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie )  
 

Luna/ 
anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

2004 49,4 69,4 32,3 77,2 108,9 86,2 205,0 145,6 87,6 48,0 25,0 40,0 947,0 

2005 70.7 85.7 54.0 77,2 165.5 142.5 171.2 216.2 85.4 34,2 53.9 48.8 1205.4

2006 22.9 18.7 115.6 121.3 132.4 195.0 66.4 203.4 57.8 19.2 26.9 20.3 999.9 

2007 84.7 53.3 100.1 21,1 132.2 87,6  118,2 322.6 172.5 116.3 72.4 46.6 1327.6

2008 27.2 26.0 56.7 99.6 115.4 125.0 155.8 71.4 105.4 97.8 29.3 85.2 994.8 

Media 
1961-
1980* 

43,5 42,4 49,8 83,3 135,2 154,1 146,0 114,0 72,2 59,6 55,0 40,4 996,0 

* Date citate de FARCA (2006) 

 
Durata de strălucire a soarelui prezintă pe întreaga perioadă de cercetare valori 

inferioare mediei multianuale, diferenţa mai mare fiind înregistrată în anul 2004 (-331 

ore), iar cea mai apropiată valoare fiind înregistrată în anul 2007 (- 42,8 ore). 

 

 

 



Tabelul 2.4 

Durata de strălucire a soarelui (ore şi zecimi) 
( Date furnizate de Agenţia Naţională de Meteorologie şi Hidrologie )  

 
Luna/ 
anul I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anual 

2004 83,5 41,8 126,4 174,4 152,0 182,0 192,0 220,0 128,0 131,0 104,0 78,0 1613,1 

2005 91.3 79.2 155.6 156.4 190.5 201.3 198.0 166.0 139.6 174.8 118.6 55.2 1726.5 

2006 84.4 85.7 100.2 151.6 192.3 160.3 253.3 202.2 171.3 187.6 102.9 87.9 1779.7 

2007 66.6 90.5 186.8 241.5 200.8 241.6 296.0 188.4 141.5 97.4 68.8 81.5 1901.4 

2008 104.6 131.0 141.2 127.7 221.0 220.7 249.0 240.4 105.9 132.0 114.9 60.3 1848.7 

Media 
1961-
1980* 

114.4 110.6 148.9 158.6 184.3 194.3 230.3 222.4 185 187 119.2 92.2 1944.2 

* Date citate de FARCA (2006) 

 

2.3. GEOLOGIA 

În etajul molidului, în care se încadrează experienţa, substratul geologic este 

alcătuit din micaşisturi biotitice alterate, gnaisuri granitice, amfibolite şi cuarţ, litologia 

de suprafaţă fiind constituită din depozite luto-nisipoase cu conţinut moderat de schelet 

(NEACŞU şi colab., 1978).  

 

2.4. SOLURILE 

Pajiştile de păiuş roşu se dezvoltă pe solurile submezotrofice, brune-acide şi 

brune-feriiluviale, revene sau moderat umede, caracterizate prin gradul de saturaţie în 

baze sub 55%, pH-ul sub 5.  

 

2.5. VEGETAŢIA 
Din punct de vedere al compoziţiei floristice, în pajiştile de Festuca rubra  

predomină speciile cu valoare furajeră, care ajung la o acoperire de 70-90 %. 

Specia dominantă este Festuca rubra, care contribuie în cea mai mare parte la 

formarea producţiei şi a stratului de ţelină. Dintre gramineele cu valoare furajeră 



întâlnite în acest tip de pajişte sunt  Antoxatum odoratum, Agrostis rupestris, Agrostis 

capillaris, Briza media, Cynosurus cristatus, Phleum alpinum, Poa pratensis. 

Fabaceele furajere sunt în general mai slab reprezentate (pâna la 10% acoperire), 

cu excepţia suprafeţelor plane, până la slab înclinate, îngrăşate prin târlire, unde ponderea 

fabaceelor valoroase ajunge uneori pâna la 50%. Dintre aceste fabacee o frecvenţă mai 

mare o au Trifolium repens,  Trifolium pratense, Trifolium alpestre, Lotus corniculatus.  

Ca specii din alte familii botanice, cu o oarecare valoare furajeră şi un grad redus 

de acoperire, sunt Achillea millefolium, Alchemila vulgaris, Taraxacum officinale, 

Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, Plantago media. De asemenea se întălnesc 

şi plante fără valoare furajeră, slab furajeră, sau chiar plante dăunătoare pajiştilor, astfel, 

pe pajiştile neîngrijite, păşunate neraţional, cu soluri sărace în elemente nutritive, apare 

specia Nardus stricta, care ajunge sau chiar acoperă procentul deţinut de F. rubra, 

devenind astfel dominantă, pajiştea transformându-se astfel într-o pajişte tipică de 

ţăpoşică. Spre etajul subalpin apar  Festuca supina şi Deschampsia caespitosa, specii cu 

valoare furajeră destul de redusă. Speciile care se întâlnesc împreună cu D. caespitosa 

sunt iubitoare de umiditate, marea majoritate valoroase, ca de exemplu Polygonum 

bisorta, Carex ovalis, Rumex alpinus şi altele. Pe suprafeţele puternic îngrăşate prin 

târlire se instalează buruieni azotofile, Urtica dioica, Rumex alpinus, Veratrum album. Pe 

terenurile uscate, puternic târlite, devine abundentă Poa annua, specie de talie joasă, cu 

valoare furajeră mijlocie, slab productivă. Alte specii fără valoare furajeră deosebită, 

caracteristice pajiştilor de Festuca rubra, sunt – Potentilla ternata, Campanula abietina, 

Hieracicum aurantiacum, Veronica chamaedris, Viola declinata, Campanula glomerata, 

Hypericum maculatum, Genista tinctoria. 

Vegetaţia lemnoasă sub formă de arbuşti este reprezentată de Vaccinum mirtillus, 

Vaccinum vitis-idaea, Juniperus sibirica, Pinus mugo, etc. 

 



 
CAPITOLUL III 

                  
     STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND METODELE  DE 

ÎMBUNĂTĂŢIRE A PRODUCTIVITĂŢII, CALITĂŢII, VALORII 

FURAJERE ŞI GRADULUI DE CONVERSIE A FURAJELOR OBŢINUTE 

DE PE PAJIŞTILE DE FESTUCA RUBRA  

 

În acest capitol se analizează influenţa sistemelor de folosinţa şi a inputurilor 

aplicate (fertilizare minerala sau organică, amendare şi supraînsămânţare), asupra 

productivităţii tipului de pajişte studiat, percum şi asupra calităţii, valorii furajere şi a 

gradului de conversie  a furajelor obţinute în urma folosirii acestor metode de 

îmbunataţire. Datele au fost culese atât din literatura de specialitate româna, cat şi 

internaţională, încercându-se a se face referire strict la acest tip de pajişte  (Festuca 

rubra). 

Deşi pajiştile de Festuca rubra au o productivitate naturală relativ scăzută, 

numeroasele cercetări relevă potenţialul deosebit al pajiştilor naturale, care poate fi 

subliniat prin aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire, iar in ceea ce priveşte calitatea 

furajelor obţinute, aceasta este net superioară furajelor obţinute prin alte sisteme de 

cultură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTEA a II – a  

 CONTRIBUŢII LA REALIZAREA TEZEI 

CAPITOLUL IV 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII,  MATERIALELE ŞI 

METODELE UTILIZATE 

 

4.1.  SCOPUL  ŞI  OBIECTIVELE CERCETĂRII 

Lucrarea de faţă are la bază o experienţă a disciplinei de Cultura pajiştilor si a 

plantelor furajere, din cadrul USAMV Cluj-Napoca, instalată în anul 1998, în câmpul 

experimental Păltiniş, aparţinănd Institutului de Montanologie din Cristian, Sibiu, în 

prezent fiind în al 11-lea an de la înfiinţare. 

Datele prezentate în lucrarea de faţă sunt rezultate ale activităţii de cercetare 

întreprinse în perioadele 2004-2005 şi 2007-2008. În anul 2006 a fost respectat protocolul 

experimental în ceea ce priveşte tratamentele şi recoltarea furajului, însă nu au fost făcute 

determinările specifice. 

Prin derularea activităţii de cercetare, mi-am propus să aduc contribuţii la 

cunoaşterea efectelor unor măsuri de îmbunătăţire a producţiei şi calităţii furajelor 

obţinute pe pajiştile de Festuca rubra, atât prin folosirea unor metode tradiţionale, 

necostisitoare (târlitul), cât şi prin folosirea unor mijloace moderne (amendare, fertilizare 

minerală, supraînsămânţare). 

Unul din principalele obiective urmărite a fost valorificarea unor resurse 

energetice interne ale pratoecosistemului de Festuca rubra prin stimularea instalării 

fabaceelor furajere perene, ceea ce atrage după sine importuri considerabile de azot în 

sol, prin eforturi moderate si necostisitoare.  

De asemenea, s-a urmărit evoluţia covorului vegetal şi a recoltei de substanţă 

uscată, gradul de valorificare a furajelor, exprimat prin creşterea digestibilităţii si a 

valorii nutritive a acestora. În paralel, s-au urmărit  modificările unor proprietăţi chimice 

ale solului pe variantele experimentale, în urma aplicării diferitelor inputuri tehnologice, 

sub formă de îngrăşăminte chimice, organice (târlit), amendamente sau supraînsămânţare.  



Aportul inovativ al lucrării este dat de cercetările privind  calitatea furajelor 

obţinute, exprimată prin diferiţi indici specifici (digestibilitatea, valoarea energetică, 

valoarea nutritivă), precum şi a gradului de conversie a acestora, prin transformarea 

producţiei de furaj în producţii animaliere (lapte, carne).  

Având în vedere importanţa deosebită ce o ocupă creşterea ovinelor în zona 

Sibiului, aceasta fiind preocuparea de baza din cele mai vechi timpuri, am considerat 

necesară continuarea activităţilor de cercetare privind imbunătăţirea pajiştilor si a 

modului de valorificare a acestora. 

Trebuie subliniată importanţa cercetărilor deoarece unele modificări ale 

ecosistemului apar după o perioadă mai lungă de timp, putând imbunătăţi capacitatea 

productivă si calitativă a pajiştii.  

 

4.2. PROTOCOLUL EXPERIMENTAL: MATERIALELE ŞI METODELE DE 

CERCETARE UTILIZATE 

Experienţa este amplasată pe culmea Vălari, ce aparţine Munţilor Cindrel (Munţii 

Cibinului), în apropierea drumului ce leagă comuna Răşinari de staţiunea Păltiniş,  la o 

altitudine de 1348 m, terenul avînd expoziţie sudică şi o pantă generală de 5%. 

Modul de organizare al experienţei a fost cel al aranjării după metoda parcelelor 

subdivizate şi a cuprins patru blocuri separate (repetiţii) – fiecare bloc fiind format din 

câte 5 parcele , la rândul lor împărţite în două variante (varianta amendată şi varianta 

neamendată), fiecare parcelă având suprafaţa de 10 m2 (5 x 2 m); în ultimul bloc 

parcelele au fost aranjate sistematic, iar în celelalte trei au fost aşezate randomizat. 

S-a folosit următorul protocol experimental: 
 

- Agrofond neamendat - 
V1-pajişte naturală; 

V2-fertilizare cu N100P22K83 kg/ha; 

V3-târlit o oaie/m2 pe durata a trei nopţi; 

V4-fertilizare cu P22K83kg/ha + supraînsămînţare cu Trifolium repens (4 kg/ha); 

V5-fertilizare cu P22K83kg/ha; 

 



V3 V2 V1 V5 V4 

R 4  

5 m 

V’3 V’2 V’1 V’5 V’4 

Alee 1 m lăţime 

V4 V3 V5 V1 V2 

R 3 

 5 m 

V’4 V’3 V’5 V’1 V’2 

Alee 1 m lăţime 

V5 V4 V3 V2 V1 
R 2 

 5 m 

V’5 V’4 V’3 V’2 V’1 

Alee 1 m lăţime 

V1 V2 V3 V4 V5  

R 1  

5 m 

V’1 V’2 V’3 V’4 V’5 

 2 m  

 10 m 

Fig. 4.1 Schiţa de amplasare a experienţei 



- Agrofond amendat (CaCO3-5,5 t/ha) - 
V’1-pajişte naturală; 

V’2-fertilizare cu N100P22K83 kg/ha; 

V’3-târlit o oaie/m2 pe durata a trei nopţi; 

V’4-fertilizare cu P22K83kg/ha + supraînsămînţare cu Trifolium repens (4 kg/ha); 

V’5-fertilizare cu P22K83kg/ha; 

Materiale utilizate: Îngrăşăminte: - azotat de amoniu (33,5 % s.a. N); superfosfat 

(40 % s.a. P2O5) sare potasică (50 % s.a.  K2O); Amendamente: carbonat de calciu 90% 

CaCO3;Sămînţă: Trifolium repens - soiul Dacia; Animale: ovine din rasa Ţurcană- pentru 

târlirea variantei V3 

Lucrările şi momentul efectuării lor 

Aplicarea amendamentelor şi supraînsămînţarea - au fost aplicate o singură 

dată, la amplasarea experienţei (mai,1998), primăvara devreme, prin împrăştiere pe 

suprafaţa covorului vegetal. 

Târlitul – s-a realizat în toamna anului precedent (1997) începerii experienţei, iar 

apoi pe durata acesteia după fiecare al doilea ciclu de recoltare. 

Recoltările - în număr de două pe an, au fost realizate  după o prealabilă 

determinare a vegetaţiei existente, realizată în cazul de faţă prin metoda geobotanică, cu 

ajutorul releveelor floristice, înregistrându-se în cazul fiecărei variante gradul de 

acoperire cu vegetaţie al solului, prezenţa şi clasificarea speciilor existente precum şi 

indici geobotanici precum abundenţa şi dominanţa.  

Determinarea producţiei s-a realizat la fiecare recoltare, prin cântărirea individuală a 

masei verzi recoltată de pe fiecare variantă (repetiţie), şi raportarea acesteia la hectar, iar apoi 

în urma determinării conţinutului în SU, s-a exprimat întreaga producţie prin recolta de 

substanţă uscată/ha, concomitent cu această lucrare au fost preluate probe de plante. 

Determinările de laborator (sol-plantă) au fost efectuate în laboratoarele de 

specialitate, iar prelucrarea statistică a datelor obţinute a fost realizată pe baza metodelor 

consacrate, ARDELEAN şi colab. (2002). Aprecierea valorii nutritive a furajelor, a fost 

facuta prin transformări cu ajutorul ecuaţiilor de regresie preluate după BURLACU 

(1991), pe baza analizelor chimice brute a furajului obţinut. 

 



CAPITOLUL V 

 

CERCETĂRI PRIVIND  INFLUENŢA INPUTURILOR TEHNOLOGICE 

ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII  PAJIŞTILOR DE FESTUCA RUBRA 

 
Productivitatea unei pajişti se măsoară direct prin recolta obţinută, exprimată fie 

prin producţia de masă verde/ha, fie prin producţia de substanţă uscată/ha, cea de-a doua 

modalitate fiind utilizată în lucrarea de faţă. 

Inputurile, aşa cum am prezentat în capitolul III, constau în administrare de 

îngrăşăminte chimice cu conţinut şi doze moderate de N, P şi K, dar şi în alternative mai 

prietenoase cu mediul de îmbogăţire a solului cu elemente nutritive (supraînsămânţarea 

cu trifoi), sau  mai apropiate de practicile locale (tîrlitul), efectele acestora fiind analizate 

atât pe agrofond neamendat, cît şi amendat. 

Rezultatele înregistrate pe perioada 2004-2008, sunt prezentate în cele ce urmează. 

 

5.13. EVOLUŢIA RECOLTEI DE SUBSTANŢĂ USCATĂ PE ÎNTREAGA 
PERIOADĂ EXPERIMENTALĂ - BLOCUL NEAMENDAT 
 
Recolta medie obţinută în cei patru ani experimentali (tabelul 5.21) variază între 

2,46 t/ha SU în cazul variantei martor şi 4,54 t/ha SU în cazul variantei V2 (fertilizare  cu 

N100P22K83), recolta  relativă fiind cuprinsă între 107,3 % în cazul variantei târlite (V3) şi 

184,5 % în cazul variantei V2 (fertilizare  cu N100P22K83). 

Ierarhia stabilită pe parcursul celor patru ani experimentali clasează pe baza 

producţiilor pe primul loc varianta fertilizată cu N100P22K83 (V2), urmată de varianta 

fertilizată cu P22K83  + supraînsămânţare Trifolium repens  (V4) apoi varianta fertilizată cu 

P22K83  (V5). 

 Producţii mai mici sunt obţinute pe varianta târlită, diferenţa de 0,18 t/ha SU 

nefiind asigurată statistic. 

Media sporului de recoltă adus de N pe toată durata experienţei este de 12,20 kg 

SU/kg N, valoarea fiind inferioară, însă apropiată celei obţinute pe agrofond amendat.  



Comparativ cu producţia variantei martor, diferenţele obţinute sunt foarte 

semnificative pentru  variantele V2 şi V4, distinct semnificative pentru V5 şi 

nesemnificative pentru V3. 

 

Tabelul 5.21 
Evoluţia recoltei de substanţă uscată pe întreaga perioadă experimentală - blocul neamendat  

 
Recoltă substanţă uscată    

(t/ha) Variantele / 
anul  

2004 2005 2007 2008 

Recolta 
medie de 
SU (t/ha) 

2004-2008 

Recolta 
relativă  

(%) 

Diferenţa  
(t/ha) 

Semnificaţia

V1 (martor) 1,97 2,65 3,16 2,08 2,46 100 - - 

V2 3,55 5,23 5,91 3,48 4,54 184,5 2,08 xxx 

V3 2,12 2,83 3,45 2,16 2,64 107,3 0,18 - 

V4 2,77 4,17 4,72 2,76 3,60 146,3 1,14 xxx 

V5 2,52 3,7 4,63 2,46 3,32 134,9 0,86 xx 

DL (P 5%) = + 0,45                   DL (P 1%) = + 0,64                  DL (P 0,1%) = + 0,90 
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Fig. 5.9 Evoluţia recoltei de substanţă uscată pe întreaga perioadă experimentală - blocul 
neamendat  



 
5.14. EVOLUŢIA RECOLTEI DE SUBSTANŢĂ USCATĂ PE ÎNTREAGA 
PERIOADĂ EXPERIMENTALĂ - BLOCUL AMENDAT 

 

Recolta medie obţinută în cei patru ani experimentali (tabelul 5.22) variază între 

2,64 t/ha SU în cazul variantei martor şi 4,79 t/ha SU în cazul variantei V’2 (fertilizare  cu 

N100P22K83), recolta  relativă fiind cuprinsă între 107,5 % în cazul variantei târlite (V’3) şi 

180,7 % în cazul variantei V’2 (fertilizare  cu N100P22K83). 

Şi pe agrofond amendat se păstrează aceeaşi ierarhie a producţiilor obţinute ca şi 

pe agrofond neamendat, clasând pe primul loc varianta fertilizată  cu N100P22K83 (V’2), 

urmată de varianta fertilizată cu P22K83 + supraînsămânţare Trifolium repens  (V’4), apoi 

de varianta fertilizată cu P22K83  (V’5). Producţii mai mici sunt obţinute pe varianta târlită, 

diferenţa de 0,2 t/ha SU, faţă de martor nefiind asigurată statistic. 

 
Tabelul 5.22 

Evoluţia recoltei de substanţă uscată pe  întreaga perioadă experimentală - blocul amendat  
 

Recoltă substanţă uscată  
/(t/ha) Variantele / 

anul  
2004 2005 2007 2008 

Recolta 
medie de 
SU (t/ha) 
2004-
2008 

Recolta 
relativă  

(%) 

Diferenţa  
(t/ha) 

Semnificaţia
 

V’1 
(martor) 2,22 2,87 3,31 2,22 2,64 100 - - 

V’2 3,72 5,36 6,13 3,97 4,79 180,7 2,15 xxx 

V’3 2,5 3,11 3,46 2,35 2,85 107,5 0,20 - 

V’4 2,9 4,41 4,91 2,83 3,76 141,8 1,11 xxx 

V’5 2,65 4,05 4,65 2,52 3,46 130,5 0,81 xx 

DL (P 5%) = + 0,48                         DL (P 1%) = + 0,68                   DL (P 0,1%) = + 0,96 

 

Media sporului de recoltă adus de N pe toată durata experienţei este de 13,30 kg 

SU/kg N, valoare ce se încadrează în intervalul caracteristic acestui tip de pajişte şi 

denotă un răspuns bun al covorului vegetal la fertilizarea minerală.  



Comparativ cu producţia variantei martor, diferenţele obţinute sunt foarte 

semnificative pentru variantele V’2 şi V’4, distinct semnificative pentru V’5 şi 

nesemnificative pentru V’3. 
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Fig. 5.10 Evoluţia recoltei de substanţă uscată pe întreaga perioadă experimentală - 
blocul amendat  

 
După cum se poate observa din figura 5.10, anul 2007 a fost anul cu cea mai mare 

recoltă de SU, asemănător dar cu valori mai reduse ale recoltei situându-se anul 2005. 

Anii 2004 şi 2008, apropiaţi din punct de vedere meteorologic, prezintă producţii 

apropiate, cu valori ale recoltei cuprinse între 2,22 t/ha SU şi 3,97 t/ha SU. 

 

5.15. INFLUENŢA FACTORILOR EXPERIMENTALI ASUPRA RECOLTEI 
DE S.U. 

 

Efectele cumulate ale tuturor inputurilor în medie pe patru ani au fost sintetizate în 

tabelul 5.23 având efectele prezentate în continuare. 

Amendarea ca factor unic aduce un spor de producţie (0,19 t/ha SU), însă fără asigurare 

statistică; acest fapt poate fi pus pe baza diminuării efectului amendării, având în vedere că 

administrarea acesteia a fost făcută în anul 1998. 



Tabelul 5.23 
Influenţa acţiunii combinate a amendării, fertilizării şi supraînsămânţării asupra recoltei 

de substanţă uscată (media pe patru ani)  
 

Variantele  Recolta de 
SU (t/ha) 

Recolta 
relativă 

(%) 

Diferenţa  
(t/ha) 

Semnificaţia
 

V1-pajişte naturală 2,46 100,00 0,00 - 
V’1-pajişte naturală 2,65 107,72 0,19 - 
V2-N100P22K83 4,54 184,55 2,08 xxx 
V’2-N100P22K83 4,79 194,71 2,33 xxx 
V3 -târlit (o oaie/m2-3 nopţi) 2,64 104,31 0,18 - 
V’3 -târlit (o oaie/m2-3 nopţi) 2,85 115,85 0,39 - 
V4-P22K83 + supraînsămânţare cu 
Trifolium  repens 3,60 146,31 1,14 xxx 

V’4-P22K83 + supraînsămânţare cu 
Trifolium  repens 3,76 152,84 1,30 xxx 

V5-P22K83 3,32 134,95 0,86 xx 
V’5-P22K83 3,46 140,65 1,00 xxx 

DL (P 5%) = + 0,44                       DL (P 1%) = + 0,62                     DL (P 0,1%) = + 0,89 
 

Fertilizarea cu N100P22K83 aduce cele mai ridicate sporuri pe întreaga perioadă 

experimentală  În medie pe patru ani, diferenţa de producţie faţă de varianta martor este 

de 2,08 t/ha SU, ceea ce reprezintă o recoltă relativă de 184,55 %, exprimată statistic 

foarte semnificativ. Pe agrofond amendat, fertilizarea cu N100P22K83 aduce în medie pe patru 

ani, sporuri mai consistente comparativ cu varianta neamendată (2,33 t/ha SU faţă de 2,08 t/ha 

SU), recolta relativă se situează la 194,71 % faţă de martor. 

Fertilizarea cu P22K83 aduce diferenţe de producţie de 0,86 t/ha SU faţă de de 

martor pe agrofond neamendat (distinct semnificative), amendarea asigurând un plus de 

0,14 t/ha SU (5,7 %) asociată cu îngrăşămintele cu P22K83 (diferenţe foarte 

semnificative).  

Media sporului de recoltă adus de N pe toată durata experienţei este de 12,20 kg 

SU/kg N (blocul neamendat), respetiv 13,30 kg SU/kg N (blocul amendat), valori ce se 

încadrează în intervalul caracteristic acestui tip de pajişte şi denotă un răspuns bun al 

covorului vegetal la fertilizarea minerală.  



Influenţa factorului an asupra recoltei de SU (tabelul 5.28), raportată la media 

anilor a fost foarte semnificativ negativă în cazul anilor 2004 şi 2008, foarte semnificativ 

pozitivă în anul 2007 şi distinct semnificativ pozitivă în cazul anului 2007. Aceste 

diferenţe se explică pe baza condiţiilor meteorologice excedentare din punct de vedere 

pluviometric dar şi a temperaturilor medii anuale în cazul anilor 2005 şi 2007, şi mai 

reduse pentru anii 2004 şi 2008. 

Din punct de vedere al recoltei de substanţă uscată, cel mai apropiat an faţă de 

medie a fost anul 2005 cu diferenţă de 0,42 t/ha SU. 

Tabelul 5.24 
Influenţa factorului an, asupra recoltei de SU  

 

Anul  Recolta de SU 
(t/ha) 

Recolta 
relativă (%) 

Diferenţă  
(t/ha) 

Semnificaţia 
 

Media anilor 3,41 100,00 0,00 - 

2004 2,69 78,88 -0,72 000 

2005 3,83 112,31 0,42 ** 

2007 4,43 129,91 1,02 *** 

2008 2,68 78,59 -0,73 000 
DL (P 5%) = + 0,19                       DL (P 1%) = + 0,31                     DL (P 0,1%) = + 0,59 

 

 

CERCETĂRI PRIVIND  INFLUENŢA INPUTURILOR TEHNOLOGICE  

ASUPRA CALITĂŢII  PAJIŞTILOR DE FESTUCA RUBRA 

 

6.1 EFECTUL INPUTURILOR ASUPRA EVOLUŢIEI COVORULUI 

VEGETAL  

6.1.5. Evoluţia compoziţiei floristice pe întreaga perioadă experimentală 

Pentru a putea observa evoluţia pe parcursul celor patru ani de cercetare a speciilor 

din diverse familii botanice şi pentru a putea determina calitatea pajiştilor în urma 

diferitelor inputuri prin calculul valorii pastorale utilizate la încadrarea în clase de 

bonitare, am recurs la prezentarea sintetică a evoluţiei indicilor de Adm, şi a indicatorilor 



ecologici şi ecologici a speciilor participante, pe blocuri şi variante, precum şi  a unor 

grafice care expun evoluţia familiilor şi speciilor relevante. Pe baza releveelor floristice, 

am recurs la calculul valorii pastorale cu ajutorul procentului de participare a fiecărei 

specii în parte şi a indicelui specific de calitate (după KOVACS, 1979), iar apoi la 

acordarea notelor de bonitare şi încadrarea pajiştii în clasa şi categoria de pajişte, 

stabilind astfel şi încărcătura de animale suportată exprimată prin UVM/ha (după 

ROTAR şi CHIRCĂ,1995). 

Evoluţia compoziţiei floristice pe întreaga perioadă experimentală în blocul 

neamendat 

În cadrul variantei V1 (fig. 6.9), poaceele deţin ponderea principală în structura 

covorului ierbos prezentând valori de 70 % în anii 2004 şi 2008 şi de 65 % în anii 2005 şi 

2007, fiind corelate cu gradul de acoperire al terenului cu vegetaţie, mai redus în anii 

2005 şi 2007 (75 %) şi mai ridicat în 2004 şi 2008 (80 %). 
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Fig. 6.9 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008,  
V1, blocul neamendat  

 



Fabaceele au o prezenţă constantă reprezentând 1,5 % - 2  % din covorul ierbos, 

de asemenea slab reprezentate sunt cyperacee-juncaceele, cu până la 0,5 % participare, 

iar grupa plantelor din alte familii botanice are o evoluţie constantă a ponderii, aceasta 

ajungând până la 9 %.  

Media celor patru ani în ceea ce priveşte indicii de Adm, prezintă un grad de 

acoperire cu vegetaţie de 77,50 %, iar ierarhizarea familiilor botanice participante 

situează în ordine descrescătoare poaceele (67.50 %), urmate de grupa plantelor din alte 

familii botanice (8 %),  fabaceele (1,63 %) şi cyperacee-juncaceele (0,38 %). 

S-a determinat o valoare pastorală de 2,12 unităţi, care cu ajutorul coeficienţilor de 

bonitare acordă o notă de bonitare de 50 de puncte, ceea ce încadrează pajiştea în clasa a 

VI – a, categoria medie şi suportă o încărcătură de 0,81 – 1 UVM/ha, sau echivalentul a 

5,7 – 7,1ovine/ha. 

În cazul variantei fertilizate cu N100P22K83 este de remarcat gradul ridicat de 

acoperire cu vegetaţie (figura 6.13), de 90 – 95 %, din care poaceele deţin 80 – 85 % din 

suprafaţă, iar în interiorul acestei familii este de subliniat ponderea speciei Agrostis 

capillaris, care devine dominantă, ca urmare a intensivizării culturii. 

Fabaceele deţin 0,5 % - 2  % din covorul ierbos (tabelul 6.12), de asemenea 

cyperacee-juncaceaele sunt slab reprezentate, fiind semnalate doar în 2008 cu  0,5 % din 

pondere. 

Grupa plantelor din alte familii botanice are o evoluţie constantă pe parcursul 

perioadei experimentale, reprezentând între 8 % şi 9,5 % din suprafaţă.  

Media celor patru ani în ceea ce priveşte indicii de Adm (tabelul 6.12), prezintă un 

grad de acoperire cu vegetaţie de 91,25 %, iar ierarhizarea familiilor botanice participante 

situează în ordine descrescătoare poaceele (81,25 %), urmate de grupa plantelor din alte 

familii botanice (8,75 %),  fabaceele (1,13 %) şi cyperacee-juncaceele (0,13 %). 
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Fig. 6.13 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008, 
V2, blocul neamendat  

 

Valoarea pastorală a acestei variante este de 2,63 unităţi, care echivalează o notă 

de bonitare de 60 de puncte, ceea ce încadrează pajiştea în clasa a V – a, categoria bună şi 

suportă o încărcătură de 1,01 – 1,20 UVM/ha, sau echivalentul a 7,2 – 8,5 ovine/ha. 

Varianta târlită (V3) prezintă cea mai mare variabilitate în decursul anilor 

experimentali, atât în ceea ce priveşte gradul de acoperire cu vegetaţie, cât şi structura 

floristică.Gradul de acoperire al solului (figura 6.17) prezintă valori mai mici comparativ 

cu celelalte variante, de  70 – 80 %, poaceele fiind dominante cu 55 – 70 % din suprafaţă, 

cu o Adm de 65 %, urmate de grupa plantelor din alte familii botanice ce ocupă 6 - 

10,5% dintre suprafaţă, cu o Adm de 8,75 % fiind de menţionat faptul ca varianta târlită 

prezintă cel mai mare grad de îmburuienare comparativ cu celelalte variante. 

Fabaceele au o bună reprezentare în anii 2005  şi 2007 dată în special de Trifolium 

pratense şi Trifolium repens, având un indice de Adm de 3,38 % (tabelul 6.14). 

Cyperacee-juncaceele sunt prezente în trei dintre cei patru ani experimentali în 

proporţie foarte redusă (sub 1 %). 
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Fig. 6.17 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008,   
V3, blocul neamendat  

 

În urma calculelor, s-a determinat o valoare pastorală de 2,09 unităţi, care cu 

ajutorul coeficienţilor de bonitare acordă o notă de bonitare de 50 de puncte, ceea ce 

încadrează pajiştea în clasa a VI – a, categoria medie şi suportă o încărcătură de 0,81 – 1 

UVM/ha, sau echivalentul a 5,7 – 7,1ovine/ha. 

În cazul variantei fertilizate cu P22K83 + supraînsămânţare (V4) cu Trifolium  repens 

gradul de acoperire cu vegetaţie reprezintă 80 – 95 % (figura 6.21), de remarcat este 

evoluţia deosebită a covorului ierbos în urma inputurilor aduse, în special în urma 

supraînsămânţării cu Trifolium repens. Astfel se constată o reducere a ponderii poaceelor 

care deţin 60 – 80 % din suprafaţă, compensată însă de creşterea ponderii fabaceelor care 

ajung să reprezinte până la 18 % din suprafaţă (2004). 

Dintre poacee, se remarcă speciile Festuca rubra, cu o prezenţă cuprinsă între 15 

şi 63 %, şi Agrostis capillaris, care ajunge în anul 2007 să ocupe 44 % din suprafaţă. 

Celelalte poacee reprezintă sub 1 % din suprafaţă.  
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Fig. 6.21 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008, 
V4, blocul neamendat  

 

Fabaceele, aşa cum am menţionat mai sus, prezintă o evoluţie deosebită pe 

parcursul experimentării (Adm 11,11 %), prin creşterea participarii lor în covorul vegetal. 

Ponderea mai mare în aceste variante este pusă îndeosebi pe seama speciei cu  care s-a 

realizat supraînsămânţarea (Trifolium repens) cu prezenţă ridicată în toţi anii (5 – 14 %) 

şi o Adm de 8 %, depaşind ponderea deţinuta de grupa plantelor din alte familii botanice. 

Trifolium pratense participă mai activ în anii 2005 şi 2007, cu până la 4 %; este prezentă 

şi specia Lotus corniculatus, însă cu participare redusă. Cyperacee-juncaceele sunt slab 

reprezentate, în 2008 având un grad de acoperire de 0,5 %. 

 Grupa plantelor din alte familii botanice are o evoluţie variabilă, ponderea 

acestora variind între 5 % şi 10 %, cu prezenţă mai deosebită se remarcă Achillea 

millefolium şi Veronica chamaedris cu Adm 2,38 %, celelalte specii deţinând (sub 1%).  

Valoarea pastorală a acestei variante este de 2,55 unităţi, care echivalează o notă 

de bonitare de 60 de puncte, ceea ce încadrează pajiştea în clasa a V – a, categoria bună şi 

suportă o încărcătură de 1,01 – 1,20 UVM/ha, sau echivalentul a 7,2 – 8,5 ovine/ha. 



În varianta fertilizată cu P22K83 (fig. 6.25) se constată că poaceele sunt majoritare 

în structura covorului ierbos, având o acoperire de 70 % în anii experimentali. 

Fabaceele sunt mai prezente în anul 2004 (Adm 5 %) şi 2005 (Adm 4,5 %), în 

ceilalţi ani deţinând 0,5 - 2 % din covorul ierbos; slab reprezentate sunt şi cyperacee- 

juncaceaele, care deţin sub  0,5 % din covorul ierbos. 

 Grupa plantelor din alte familii botanice are o evoluţie fluctuantă, ponderea 

acestora variind între 4,5 % şi 10,5 %.  
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Fig. 6.25 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008  V5, blocul 
neamendat /  Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008 

 V5, the unemended block 
 

Media celor patru ani în ceea ce priveşte indicii de Adm (tabelul 6.18), prezintă un 

grad de acoperire cu vegetaţie de 81,25 %, iar ierarhizarea grupelor de specii participante 

situează în ordine descrescătoare poaceele (70 %), urmate de grupa plantelor din alte 

familii botanice (7,88 %),  fabaceele (3,00 %) şi cyperacee-juncaceele (0,38 %). 

Analiza evoluţiei principalelor specii de plante pe durata experimentării, 

subliniază în cadrul poaceelor prezenţa ridicată a speciei  Festuca rubra (60  %) alături 



de care participă şi  Agrostis capillaris  cu o pondere de 5 %, celelalte specii reprezentând 

sub 1 % din suprafaţă. 

Dintre fabacee, Trifolium repens este mai reprezentativă, îndeosebi în anii 2004 şi 

2005 când deţine 5 % din pondere,  în ceilalţi ani ocupă sub 1 % din suprafaţă. 

Plantele din alte familii botanice sunt reprezentate atât de plante cu calităţi furajere 

(Achillea millefolium – 1,75 %, Taraxacum officinale – 0,38 %), cât şi de plante de balast 

(Veronica chamaedrys – 2,25 %) sau indicatoare ale acidităţii solului (Campanula 

abietina, Rumex acetosella). 

În urma calculelor, s-a determinat o valoare pastorală de 2,20 unităţi, care cu 

ajutorul coeficienţilor de bonitare acordă o notă de bonitare de 50 de puncte, ceea ce 

încadrează pajiştea în clasa a VI – a, categoria medie şi suportă o încărcătură de 0,81 – 1 

UVM/ha, sau echivalentul a 5,7 – 7,1ovine/ha. 

 
Evoluţia compoziţiei floristice pe întreaga perioadă experimentală în blocul 

amendat 

În cadrul variantei V’1 (fig. 6.11), terenul neacoperit prezintă valori cuprinse între 

15 şi 20 % din suprafaţă, iar în ceea ce priveşte evoluţia compoziţiei floristice, poaceele 

deţin ponderea majoritară în structura covorului ierbos, prezentând valori de 70 % în 

primii trei ani şi de 75 % în anul 2008. 

Fabaceele sunt mai prezente în anul 2004 (6 %), în ceilalţi ani având o prezenţă 

redusă, de cel mult 2,5  % din covorul ierbos, de asemenea slab reprezentate sunt 

cyperacee-juncaceele, cu până la 0,5 % din covorul ierbos sau lipsind (2007). 

Şi grupa plantelor din alte familii botanice are o evoluţie constantă, ponderea 

acestora variind între 7 % şi 8,5 %.  

Media celor patru ani în ceea ce priveşte indicii de Adm, prezintă un grad de 

acoperire cu vegetaţie de 82,50 %, iar ierarhizarea familiilor botanice participante situează în 

ordine descrescătoare poaceele (71,25 %), urmate de grupa plantelor din alte familii botanice 

(7,88 %),  fabaceele (3 %) şi cyperacee-juncaceele (0,38 %). 

În urma calculelor, s-a determinat o valoare pastorală de 2,11 unităţi, care cu 

ajutorul coeficienţilor de bonitare acordă o notă de bonitare de 50 de puncte, ceea ce 



încadrează pajiştea în clasa a VI – a, categoria medie şi suportă o încărcătură de 0,81 – 1 

UVM/ha, sau echivalentul a 5,7 – 7,1ovine/ha. 
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Fig. 6.11 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008,  V’1, blocul 
amendat  

 
 În  varianta V’2 se înregistrează cel mai ridicat grad de acoperire cu vegetaţie, de 

95 % în anii 2004 şi 2005 şi 100 % în 2007 şi 2008 (figura 6.15). De asemenea, corelat 

cu gradul de acoperire, poaceele înregistrează cel mai ridicat grad de participare de pe 

întreaga perioadă experimentală, de 85 – 90 %.  

Speciile din alte familii botanice au o evoluţie descendentă prezentând indici de 

Adm cu valori cuprinse între  7 % (2008) şi 9 % (2004). Fabaceele sunt mai prezente în 

anul 2005 (3 %), iar cyperacee-juncaceele nu sunt prezente în nici un an.  

Media celor patru ani în ceea ce priveşte indicii de Adm, prezintă un grad de 

acoperire cu vegetaţie de 97,50 %, iar ierarhizarea familiilor botanice participante 

situează în ordine descrescătoare poaceele (87,50 %), urmate de grupa plantelor din alte 

familii botanice (7,88 %) şi  fabaceele (2,13 %). 
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Fig. 6.15 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008,  
V’2, blocul amendat  

 

Valoarea pastorală a acestei variante este de 2,80 unităţi, care echivalează o notă 

de bonitare de 60 de puncte, ceea ce încadrează pajiştea în clasa a V – a, categoria bună şi 

suportă o încărcătură de 1,01 – 1,20 UVM/ha, sau echivalentul a 7,2 – 8,5 ovine/ha. 

În  varianta V’3 avem un grad scăzut de acoperire cu vegetaţie, în special în anii 

2005 şi 2007, acesta fiind de 70 %, respectiv 80 % din suprafaţă (figura 6.19). 

Media celor patru ani a indicilor de Adm, este de 80 %, iar ierarhizarea familiilor 

botanice participante situează în ordine descrescătoare poaceele (65,74 %), urmate de 

grupa plantelor din alte familii botanice (9 %),  fabaceele (4,5 %) şi cyperacee-juncaceele 

(0,25 %). 

Ponderea poaceelor este de 55 % pentru anul 2005 şi de 70 % pentru ceilalţi ani, 

situaţie întâlnită şi în blocul neamendat şi pusă pe seama gradului redus de acoperire al 

terenului. O situaţie asemănătoare este întâlnită şi în interiorul familiei, în cazul speciei 

Festuca rubra, care deţine o pondere de 65 % anii 2004, 2007 şi 2008, iar în 2005 

înregistrează o scădere de până la 40 % din pondere. Celelalte poacee sunt prezente în 

pondere mai ridicată în anul 2005, fără a depăşi însă 5 % din suprafaţă. 
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Fig. 6.19 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008,V’3, blocul 

amendat 

Fabaceele sunt bine reprezentate în anii 2004, 2005 şi 2008, ajungând să acopere 

până la 6,5 % din suprafaţă. Dintre acestea, Trifolium repens se remarcă în anii 2004 şi 

2005 cu ponderea de 5 %, ponderea de 6,5 % întâlnită în anul 2008 datorându-se 

îndeosebi speciei Medicago lupulina (5 %) (figura 6.20). 

Grupa plantelor din alte familii botanice prezintă o evoluţie constantă pe durata 

experimentării, cu valori cuprinse între 7,5 % şi 8 %, iar cyperacee-juncaceele sunt 

prezente în doi dintre cei patru ani experimentali în pondere foarte redusă (sub 1 %). 

În urma calculelor, s-a determinat o valoare pastorală de 2,21 unităţi, care cu 

ajutorul coeficienţilor de bonitare acordă o notă de bonitare de 50 de puncte, ceea ce 

încadrează pajiştea în clasa a VI – a, categoria medie şi suportă o încărcătură de 0,81 – 1 

UVM/ha, sau echivalentul a 5,7 – 7,1ovine/ha. 

În V’4 gradul de acoperire cu vegetaţie al terenului este variabil (figura 6.23), fiind 

cuprins între 85 şi 95 % din suprafaţă, mai ridicat comparativ cu blocul neamendat. 

Şi în blocul amendat există aceeaşi particularitate dată de raportul dintre poacee şi 

fabacee, întâlnită în blocul neamendat, astfel, ponderea celei dintâi familii este de 60 % în 



primii trei ani şi 80 % în 2008, pe când fabaceele au o acoperire mai mare în primii trei 

ani (20 %) şi mai redusă în 2008 (8 %). 
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Fig. 6.23 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice), 2004-2008,   
V’4, blocul amendat  

 

De asemenea, este de remarcat în cazul poaceelor ponderea ridicată pe care o 

prezintă în toţi anii specia Agrostis capillaris cu valori cuprinse între 14 şi 30 %, însă  

Festuca rubra rămâne dominantă (40 - 50 %). Dintre celelalte poacee, doar Phleum 

pratense se remarcă în anul 2005 cu o pondere de 5 %, în ceilalţi ani reprezentând sub 1 %. 

 În cadrul familiei Fabaceae, aportul principal este adus de specia Trifolium repens 

care prezintă o evoluţie descendentă, de la 19 % în 2004, la 6 % în 2008, specia Trifolium 

pratense fiind mai prezentă doar în 2005 (5 %). 

Plantele din alte familii botanice deţin între 5 şi 10 % din pondere, fiind 

reprezentate atât de specii cu valoare furajeră (Achillea millefolium – 1,13 %, Taraxacum 

officinale – 0,75 %) cât şi de specii de balast (Veronica chamaedrys – 2,75 %) sau 

indicatoare ale acidităţii solului (Campanula abietina, Rumex acetosella); cyperacee-

juncaceele nu sunt semnalate în cei patru ani experimentali. 



Valoarea pastorală a acestei variante este de 2,59 unităţi, care echivalează cu o 

notă de bonitare de 60 de puncte, ceea ce încadrează pajiştea în clasa a V – a, categoria 

bună şi suportă o încărcătură de 1,01 – 1,20 UVM/ha, sau echivalentul a 7,2 – 8,5 

ovine/ha. 

În varianta V’5, gradul de acoperire al terenului cu vegetaţie reprezintă 80 – 90 % 

din suprafaţă, în ceea ce priveşte evoluţia familiilor botanice (figura 6.27), poaceele deţin 

majoritatea, adică o acoperire cu vegetaţie de 70 – 80 %. 
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Fig. 6.27 Dinamica compoziţiei floristice (familii botanice) 2004-2008,   
V’5, blocul amendat  

 
Fabaceele sunt mai prezente în anul 2004 (Adm 5 %) şi 2005 (Adm 10 %), în 

ceilalţi ani reprezentând 2 % din covorul ierbos; slab reprezentate sunt cyperacee- 

juncaceele, cu până la 0,5 % din acoperire sau lipsind. Grupa plantelor din alte familii 

botanice are o evoluţie constantă pe durata experimentării, ponderea variind între 5 % şi 

9,5 %.  

Media celor patru ani în ceea ce priveşte indicii de Adm, prezintă un grad de 

acoperire cu vegetaţie de 86,25 %, iar ierarhizarea familiilor botanice participante 



situează în ordine descrescătoare poaceele (73,75 %), urmate de grupa plantelor din alte 

familii botanice (7,38 %),  fabaceele (4,75 %) şi cyperacee-juncaceele (0,38 %). 

În ceea ce priveşte dinamica principalelor specii de plante pe durata 

experimentării, se remarcă prezenţa deosebită a speciilor Festuca rubra (60 - 65 %) şi  

Agrostis capillaris (5 – 14 %), celelalte poacee reprezentând sub 1 % din suprafaţă. 

Dintre fabacee, Trifolium repens este mai prezent în covorul vegetal, îndeosebi în 

anii 2004 şi 2005 când ajunge la o pondere de 5 %. În ceilalţi ani se situează sub 1 %, 

alături de acesta participă cu o prezenţă bună specia Trifolium pratense, care în anul 2005 

reprezintă 5 % din suprafaţă. 

 Plantele din alte familii botanice deţin între 5 şi 9,5 % din pondere, fiind 

reprezentate atât de plante cu calităţi furajere (Achillea millefolium – 1,75 %, Taraxacum 

officinale – 0,38 %, etc.) cât şi de plante de balast (Veronica chamaedrys – 2,38 %) sau 

indicatoare ale acidităţii solului (Campanula abietina, Rumex acetosella); cyperacee-

juncaceele sunt semnalate în trei din cei patru ani experimentali, cu participare redusă 

(sub 1 %) . 

În urma calculelor, s-a determinat o valoare pastorală de 2,36 unităţi, care cu 

ajutorul coeficienţilor de bonitare acordă o notă de bonitare de 50 de puncte, ceea ce 

încadrează pajiştea în clasa a VI – a, categoria medie şi suportă o încărcătură de 0,81 – 1 

UVM/ha, sau echivalentul a 5,7 – 7,1ovine/ha. 

 

6.2.2.5. Indici ai valorii furajere şi ai gradului de conversie al furajului, pe 
întreaga perioadă experimentală (2004 – 2008) 

 

Deşi din punct de vedere meteorologic, cei patru ani experimentali au fost 

heterogeni, cu valori excedentare care reprezintă peste 30 % din media multianuală, am 

considerat utilă prezentarea unor tabele de sinteză pentru întreaga perioadă, care 

reprezintă principalii indici ai calităţii furajelor obţinute pe cele cinci variante atât în 

blocul neamendat cât şi cel amendat. 

Datele referitoare la blocul neamendat prezintă coeficienţi ai gradului de 

digestibilitate a substanţei organice de peste 65 %, apropiat de limita inferioară a 

digestibilităţii nutreţurilor verzi (MIERLIŢĂ, 2008), prezentând valori ce variază între 



66,11 % în cazul variantei martor (V1) şi 69,30 % în cazul variantei fertilizate cu 

N100P22K83 (V’2). 

Relaţii legate de digestibilitatea substanţei organice şi cantităţile de furaj ingerate de 

specia taurine, în funcţie de starea de vegetaţie, sunt prezentate în tabelul următor 6.36. 

 

Tabelul 6.36 
Cantitătile de SU ingerate prin nutreturi verzi de către vacile de lapte  

(DEMARQUILLY, 1971) 
 

Specia 
botanică  Starea de vegetatie  

Digestibilitatea 
substantei 
organice  

( % ) 

Cantitătile 
ingerate 

( kg SU/vacă/zi ) / 

începutul vegetatiei ( 10 cm ) 79,9 13,95 
începutul înspicării 73,9 13,30 
înspicare 70,2 12,00 

Festuca 

începutul înfloririi 65,2 9,40 
 

Conţinutul în proteină digestibilă al furajului (tabelul 6.37) variază între valorile 

64,47 g/kg SU şi 85,94 g/kg SU, ceea ce, raportat la conţinutul în substanţă uscată a 

furajului (circa 30 %), reprezintă un conţinut cu valori cuprinse între 19,34 g/kg furaj şi 

26,78 g/kg furaj. 

Tabelul 6.37 
Media indicilor valorii furajere şi ai gradului de conversie al furajului,  

blocul neamendat, 2004–2008  
 

SOD 
  

Var. 
g/kg 
SU 

% 
din 
SU 

UNL 
/kg 
SU 

UNC 
/kg 
SU 

PD 
g/kg 
SU 

PDIN
g/kg 
SU 

PDIE
g/kg 
SU 

EB 
kcal/kg 

SU 

EM 
kcal/kg 

SU 

ENL 
kcal/kg 

SU 

ENC 
kcal/kg 

SU 

V1 661,11 66,11 0,87 0,87 64,47 62,26 70,21 4273,45 2175,12 1273,24 1282,77

V2 693,08 69,30 0,92 0,91 85,94 74,98 78,79 4250,47 2267,91 1340,94 1351,38

V3 668,12 66,81 0,88 0,87 68,38 64,60 71,86 4269,53 2193,01 1286,15 1295,84

V4 689,05 68,90 0,91 0,91 82,46 72,77 77,36 4245,95 2255,38 1332,27 1342,60

V5 674,40 67,44 0,89 0,88 71,57 66,19 73,05 4251,31 2210,86 1300,01 1309,91

 
 



PDIN şi PDIE păstrează aceleaşi rapoarte ca şi PD, înregistrând cele mai mari 

valori în varianta fertilizată cu N100P22K83 (V2) şi cele mai mici în varianta martor (V1). 

Valoarea nutritivă, exprimată prin UNL şi UNC, prezintă valori corelate cu 

conţinutul în proteină al furajelor, cu limite între 0,87 UNL/ kg SU – 0,92 UNL / kg SU, 

respectiv  0,87 UNC/ kg SU – 0,91 UNC/ kg SU. 

Prin raportarea acestor valori la 1 kg furaj, ţinând cont de substanţa uscată a 

acestuia se obţin valori cuprinse între 0,26 UNL/ kg furaj – 0,26 UNL / kg furaj, respectiv  

0,26 UNC/ kg furaj – 0,27 UNC/ kg furaj, literatura de specialitate citând un conţinut de 

0,15 – 0,25 UN/kg furaj obţinute de pe pajişti de munte (ŞARA şi MIERLIŢĂ, 2003). 

În ceea ce priveşte valorile energiei brute şi metabolizabile, se înregistrează 

diferenţe de raport, astfel dacă energia metabolizabilă este proporţională cu conţinutul în 

proteină digestibilă, cea mai mare valoare fiind înregistrată în cazul variantei  fertilizată 

cu N100P22K83 (V2), iar cea mai mică în varianta martor (V1) în cazul energiei brută nu se 

întâlneşte această proporţionalitate, cea mai mică valoare fiind înregistrată în cazul 

variantei fertilizată cu P22K83+supraînsămânţare cu Trifolium  repens (V4), deşi conţinutul 

în proteină şi coeficientul de digestibilitate este mai ridicat comparativ cu alte variante. 

Acest lucru se explică pe baza faptului că din valoarea energetică brută, doar o 

parte se regăseşte în energia metabolizabilă, parte ce depinde de gradul de conversie al 

furajului. Astfel, un furaj cu valoare energetică netă ridicată dar cu grad de conversie 

redus, poate avea o valoare metabolizabilă mai mică decât un furaj cu valoare energetică 

mai redusă, dar grad de conversie ridicat. 

Analizând datele din tabelul 6.38, se observă aceeaşi ierarhie ca şi în blocul 

neamendat în ceea ce priveşte SOD, valorile fiind foarte apropiate, uşor mai ridicate însa 

comparativ cu blocul neamendat. Valorile conţinutului în proteină digestibilă a furajelor 

obţinute sunt superioare celor din blocul neamendat, fiind cuprinse între 68,26 g/kg SU şi  

88,54 g/kg SU, păstrându-se aceeaşi ierarhie ca şi în blocul neamendat. 

În dependenţă de acesta şi valorile UNL şi UNC, prezintă valori corelate cu 

conţinutul în proteină al furajelor, cu limite între 0,88 UNL/kg SU – 0,93 UNL/kg SU, 

respectiv  0,87 UNC/kg SU – 0,92 UNC/kg SU. 

 

 



Tabelul 6.38 
Media indicilor valorii furajere şi ai gradului de conversie al furajului,  

blocul amendat, 2004–2008  
 

SOD 
  

Var. 
g/kg 
SU 

% 
din 
SU 

UNL 
/kg 
SU 

UNC 
/kg 
SU 

PD 
g/kg 
SU 

PDIN
g/kg 
SU 

PDIE
g/kg 
SU 

EB 
kcal/kg 

SU 

EM 
kcal/kg 

SU 

ENL 
kcal/kg 

SU 

ENC 
kcal/kg 

SU 

V’1 667,69 66,76 0,88 0,87 67,26 64,28 71,63 4288,35 2186,03 1280,04 1289,63 

V’2 693,30 69,33 0,93 0,92 88,54 76,10 79,43 4230,04 2279,15 1350,42 1361,02 

V’3 672,10 67,21 0,89 0,88 71,44 66,72 73,24 4281,68 2202,89 1292,39 1302,15 

V’4 691,56 69,15 0,92 0,91 84,95 74,34 78,35 4248,49 2264,15 1338,40 1348,81 

V’5 674,63 67,46 0,90 0,89 74,76 68,01 74,12 4245,30 2221,15 1307,75 1317,77 

 
Prin raportarea acestor valori la 1 kg furaj, ţinând cont de substanţa uscată a 

acestuia se obţin valori cuprinse între  0,26 UNL/ kg furaj şi 0,28 UNL/ kg furaj, 

respectiv 0,26 UNC/kg furaj – 0,27 UNC/kg furaj, literatura de specialitate citând un 

conţinut de 0,15 – 0,25 UN/kg furaj obţinute de pe pajişti de munte (ŞARA şi 

MIERLIŢĂ, 2003). 

În ceea ce priveşte valorile energiei brute şi metabolizabile, se înregistrează 

aceleaşi diferenţe de raport observate şi la blocul neamendat, astfel dacă energia 

metabolizabilă este proporţională cu cantitatea de  proteină digestibilă, cea mai mare 

valoare fiind înregistrată în cazul variantei  fertilizată cu N100P22K83 (V’2), iar cea mai 

mică în varianta martor (V’1), în cazul energiei brute nu se întâlneşte această 

proporţionalitate, cea mai mare valoare fiind înregistrată în cazul variantei  târlite (V’3), iar 

cea mai mică valoare în cazul variantei  fertilizată cu P22K83 (V’5). 

Cantităţile de lapte şi sporul de creştere în greutate la animale, constituie 

indicatori ai calităţii furajului şi sunt influenţate de fertilizare. La calcularea cantităţilor 

de lapte şi a sporului de creştere în greutate la rumegătoare, s-a considerat, că, pentru 1 l 

lapte cu 4 % grăsime, sunt necesare 0,7 UNL, iar pentru 1 kg spor în greutate  sunt 

necesare 8 UNC (CĂLIN, 2009).  



În blocul neamendat, sporurile de producţie faţă de martor, exprimate în litri / ha, 

au fost cu  până la 94,44 % mai ridicate în cazul variantei fertizate cu N100P22K83, iar în 

blocul amendat, acestea au ajuns la 106,59 % la aceleaşi doze de fertilizare (tabelul 6.39). 

 
Tabelul 6.39 

Numărul de UNL, UNC şi cantităţile de produse animaliere ce se pot obţine la 
 1 ha pajişte naturală (media anilor 2004-2008)  

Lapte  
(4% grăsime)  

Spor carne  
Varianta  UNL / 

ha 
l/ha % 

UNC / 
ha 

kg/ha % 

V1-pajişte naturală 2149,73 3071,05 100,00 2130,73 266,34 100,00 
V2-N100P22K83 4178,35 5969,07 194,42 4142,64 517,83 194,42 
V3 -târlit (o oaie/m2-3 
nopţi) 2330,42 3329,17 108,41 2309,95 288,74 108,41 

V4-P22K83 + 
supraînsămânţare cu 
Trifolium  repens 

3291,82 4702,60 153,17 3263,59 407,95 153,17 

V5-P22K83 2962,27 4231,81 137,82 2936,47 367,06 137,82 
V’1-pajişte naturală 2319,35 3313,36 107,89 2298,86 287,36 107,89 
V’2-N100P22K83 4439,62 6342,32 206,59 4401,95 550,24 206,59 
V’3 -târlit (o oaie/m2-3 
nopţi) 2528,01 3611,45 117,60 2505,83 313,23 117,60 

V’4-P22K83 + 
supraînsămânţare cu 
Trifolium  repens 

3453,95 4934,21 160,72 3424,40 428,05 160,72 

V’5-P22K83 3105,58 4436,54 144,49 3078,65 384,83 144,49 
 

Valorile producţiilor potenţiale sunt în toate cazurile superioare martorului, 

crescând în cazul producţiei de lapte de la 3071,05 l/ha, la 5969,07 l/ha în (V2) şi 

ajungând la 6342,32 l/ha în (V’2), în cazul producţiei de carne înregistrându-se creşteri 

asemănătoare, de la 266,34 kg/ha, la 517,83 kg/ha în (V2) şi ajungând la 550,24 kg/ha în 

(V’2). 

Ierarhizarea producţiilor claseaza varianta martor (V1) drept cea mai slab 

productivă, urmată de varianta târlită (V3), varianta fertiliztă cu P22K83 (V5) , varianta 

fertilizată cu P22K83 + supraînsămânţare cu Trifolium  repens (V4), cea mai productivă 



fiind varianta fertilizată cu N100P22K83 (V2), acest clasament fiind valabil pentru ambele 

agrofonduri. 

Alături de aceşti indici sunt prezentaţi mai jos şi indicii de bonitare ai pajiştilor 

calculaţi în partea în care s-a determinat evoluţia covorului ierbos pe durata experimentării 

şi care aduc o completare a imaginii efectelor lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor. 

 

Tabelul 6.40 
Indicii de bonitare ai variantelor experimentale, blocul neamendat, 2004 – 2008  

Varianta  
Valoarea 
pastorală 

(Vp) 

Nota de 
bonitare 

Clasa 
de 

bonitare 

Categoria 
de 

bonitare  

Încărcătura 
suportată 

Încărcătura 
suportată 
(Ovine/ha) 

V1-pajişte 
naturală 2,12 50 VI Medie 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

V2-N100P22K83 2,63 60 V Bună 1,01 – 1,2 7,2 – 8,5 

V3 -târlit (o 
oaie/m2-3 nopţi) 2,09 50 VI Medie 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

V4-P22K83 + 
supraînsămânţare 
cu Trifolium  
repens 

2,55 60 V Bună 1,01 – 1,2 7,2 – 8,5 

V5-P22K83 2,20 50 VI Medie 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

 

După cum se observă din tabelele 6.40, 6.41, cele 5 variante experimentale 

prezintă indici ai valorii pastorale cuprinşi între 2,09 (V3) şi 2,63 (V2) în blocul 

neamendat, şi între 2,11 (V’1) şi 2,8 (V’2) în blocul amendat, fiind de remarcat 

superioritatea valorilor înregistrate în blocul amendat, cu excepţia variantei martor, unde 

în blocul neamendat valoarea pastorală determinată este mai ridicată. 

Pe baza acestor valori, tipurile de pajişti prezente şi generate se încadrează în două 

clase de bonitare, a V-a şi a VI-a, ceea ce corespund categoriilor de bonitare medie şi 

bună şi suportă o încărcătură de 0,81-1,2 UVM (sau echivalentul a 5,7 – 8,5 ovine/ha). 

Atât în blocul neamendat cât şi în cel amendat, variantele V1 (martor), V3 (târlită) şi V5 

(fertilizare cu P22K83) se încadrează în clasa a VI- a de bonitare, categoria medie, iar 



variantele V2 (fertilizare cu N100P22K83) şi V4 (fertilizare cu P22K83 + supraînsămânţare cu 

Trifolium  repens) se încadrează în clasa a V- a de bonitare, categoria bună. 

Tabelul 6.41 
Indicii de bonitare ai variantelor experimentale, blocul amendat, 2004 – 2008 / 

Varianta  
Valoarea 
pastorală 

(Vp) 

Nota de 
bonitare 

Clasa de 
bonitare 

Categoria 
de 

bonitare 

Încărcătura 
suportată 

Încărcătura 
suportată 
(Ovine/ha) 

V’1-pajişte 
naturală 2,11 50 VI Medie 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

V’2-N100P22K83 2,8 60 V Bună 1,01 – 1,2 7,2 – 8,5 

V’3 -târlit (o 
oaie/m2-3 nopţi) 2,21 50 VI Medie 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

V’4-P22K83 + 
supraînsămânţare 
cu Trifolium  
repens 

2,59 60 V Bună 1,01 – 1,2 7,2 – 8,5 

V’5-P22K83 2,36 50 VI Medie 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

 
Pe baza lucrărilor de bonitare  efectuate în munţii Cibinului (citat după 

BĂRBULESCU şi MOTCĂ, 1983), pajiştile de Festuca rubra se încadrează în clasele 

IV-VII de bonitare a vegetaţiei (bune-mediocre). Valoarea pastorală este de 40 până la 

60, capacitatea de păşunat a pajiştilor fiind de 0,9-1,2 UVM/ha. Prin aplicarea lucrărilor 

de îmbunătăţire în complex, producţia pajiştilor  de păiuş roşu din munţii înalţi poate să 

crească până la 15-25 t/ha masă verde, iar capacitatea de păşunat la 1,4-1,6 UVM/ha. 

 
CAPITOLUL VII 

EVOLUŢIA INDICILOR AGROCHIMICI AI SOLULUI ÎN 

PARCELELE EXPERIMENTALE 

Ca urmare a diverselor inputuri s-a urmărit efectul acestora asupra solului, astfel în 

ultimul an experimental s-au realizat prelevări de sol de pe fiecare variantă 

experimentală, indicii urmăriţi fiind reacţia solului (pH-ul), gradul de saturaţie în baze 

(V%), precum şi conţinutul în P şi K mobil şi materie organică. Analizele acestor indici 



agrochimici au fost realizate în cadrul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj 

Napoca, prin metodele consacrate acestor determinări. 

 
 

CONCLUZII 
 

Ca urmare a tratamentelor aplicate se constată următoarele efecte referitoare la 

modificarea productivităţii variantelor experimentale: 

• pajiştea studiată are o productivitate naturală de circa 2,5 t/ha SU, ce poate 

fi îmbunătăţită foarte semnificativ prin diverse inputuri energetice.    

• amendarea (anii 6-11 de la aplicare) ca factor unic aduce un spor superior 

comparativ cu varianta neamendată, neasigurat însă statistic. De asemenea, 

amendarea asociată cu fertilizarea şi supraînsămânţarea, aduce în toate 

cazurile sporuri comparativ cu variantele neamendate, deşi de la aplicare a 

trecut o perioadă de 6-10 ani. 

• fertilizarea cu N100P22K83 este cea mai energică, aducând cele mai ridicate 

sporuri pe întreaga perioadă experimentală, atât pe agrofond neamendat 

(2,08 t/ha SU) cât şi amendat (2,33 t/ha SU) exprimate statistic foarte 

semnificativ.  

• fertilizarea cu P22K83 (V5) aduce sporuri semnificative în blocul neamendat 

(0,86 t/ha SU) şi foarte semnificative în blocul amendat (1 t/ha SU), iar 

asociată cu supraînsămânţarea cu Trifolium repens (V4) duce la creşterea 

diferenţelor de producţie faţă de martor cu până la 1,14 t/ha SU, respectiv 

1,3 t/ha SU. 

• fertilizarea cu N aduce creşteri de producţie deosebite, concretizate prin 

sporuri de recoltă de până la 1,22 t/ha SU (blocul neamendat), respectiv 

1,33 t/ha SU (blocul amendat) ceea ce reprezintă o medie a aportului adus 

de azot de 12,2 kg SU / kg N în primul caz, respectiv 13,3 kg SU / kg N în 

al doi-lea caz.  

• comparând producţiile obţinute în variantele V5 şi V4, ambele fertilizate cu 

P22K83 şi care diferă prin  supraînsămânţarea cu Trifolium  repens (V4), se 



constată că supraînsămânţarea aduce sporuri de recoltă foarte semnificative, 

concretizate prin diferenţe de recoltă de 0,28 t/ha SU (blocul neamendat), 

respectiv 0,44 t/ha SU (blocul amendat). 

• târlitul (V3) determină pe ambele agrofonduri sporuri de recoltă, însă 

acestea nu sunt asigurate statistic. 

Ca urmare a tratamentelor aplicate se constată următoarele efecte referitoare la 

modificarea compoziţiei floristice: 

Aplicarea amendamentelor (CaCO3–5,5 t/ha, în perioada 6 -10 ani de la 

administrare): 

• duce la o creştere a gradului de acoperire cu vegetaţie cu circa cinci 

procente; 

• duce în cadrul familiei Poacee la o uşoară scădere a ponderii speciei 

Festuca rubra, crescînd în schimb ponderea speciilor Agrostis capillaris şi 

Phleum pratense; 

• creşte ponderea fabaceelor şi în special a speciei Trifolium repens; 

• modifică pH-ul, însă nu suficient de puternic pentru a determina dispariţia 

speciilor indicatoare ale caracterului acid sau foarte acid al solului (Rumex. 

acetosella, Stelaria  gramineea , Campanula  abietina);   

Administrarea îngrăşămintelor complexe   N100P22K83: 

• în cazul acestei variante este de remarcat gradul ridicat de acoperire cu 

vegetaţie, care ajunge la 90 – 100 % din suprafaţa experimentală; de 

asemenea,  poaceele deţin aici 80 – 85 % din acoperire; 

• determină modificarea ierarhiei în interiorul familiei poacee, astfel, specia 

Agrostis capillaris devine dominantă, ca urmare a reacţiei foarte energice la 

acest tip de fertilizare. Astfel, de la un procent de participare de circa 5 % 

în varianta martor, ajunge să ocupe 63,5 % din suprafaţă în urma acestui 

tratament; 

• nu aduc modificări importante în ceea ce priveşte ponderea fabaceelor, 

acestea fiind reprezentate de speciile Trifolium pratense şi Trifolium 

repens. Familia Juncaceae, reprezentată de specia Luzula campestris este 

semnalată doar în unul din cei patru ani experimentali; 



•  duce la o creştere a numărului de specii din grupa alte familii botanice, 

fiind semnalate un total de 12 specii, cu grad de participare relativ constant; 

• pe agrofond amendat, duce la o creştere a gradului de acoperire cu 

vegetaţie, concomitent cu creşterea ponderii familiilor poacee şi fabacee, 

juncaceaele nemaifiind semnalate, iar plantele din alte familii botanice 

înregistrând o uşoară scădere a participării la formarea covorului ierbos; 

Târlitul (o oaie/m2, timp de trei nopţi): 

• nu aduce creşteri în ceea ce priveşte gradul de ocupare a vegetaţiei 

ierboase, putând avea chiar un efect represiv; 

• nu modifică ponderea şi raportul speciilor prezente, asemănătoare variantei 

martor, fiind înregistrată totuşi o uşoară scădere a speciei dominante; 

• aduce o creştere uşoară a ponderii fabaceelor, datorată atât speciilor 

prezente în varianta martor, cât şi speciilor Genista sagittalis şi Medicago 

lupulina;  

• nu aduce modificări substanţiale în ceea ce priveşte ponderea deţinută de 

plantele din alte familii botanice, acestea fiind reprezentate îndeosebi de 

speciile acidofile (doar Stellaria gramineea şi Viola declinata reprezintă în 

blocul neamendat 4 % din totalul de 8,75 %).  

Administrarea îngrăşămintelor cu   P22K83 : 

• duce la creşterea gradului de acoperire cu vegetaţie, superior variantei 

martor; 

• aduce o uşoară creştere a participării  speciei Agrostis capillaris, evoluţia 

poaceelor  şi în cadrul acestora a speciei dominante, fiind apropiată cu cea 

din varianta martor; 

• creşte ponderea fabaceelor (2-3 %), atât pe agrofond amendat cât şi 

neamendat;  

• nu modifică participarea juncaceelor la formarea covorului vegetal; 

• nu aduce modificări importante referitoare la participarea plantelor din alte 

familii botanice, care prezintă aceeaşi formaţiune de specii, cu rapoarte uşor 

variabile în funcţie de bloc şi o pondere uşor mai redusă comparativ cu 

martorul. 



Administrarea îngrăşămintelor cu P22K83 alături de supraînsămânţarea cu 

Trifolium  repens: 

• aduce o creştere a gradului de acoperire cu vegetaţie, ce reprezintă 80 – 95 

% din suprafaţa experimentală, fiind superior variantei martor (75  - 80 %).  

• de remarcat este evoluţia deosebită a covorului vegetal în urma inputurilor 

aduse, în special în urma supraînsămânţării cu Trifolium repens. Astfel, se 

constată o reducere a ponderii poaceelor care deţin 60 – 80 % din suprafaţă, 

compensată însă de creşterea ponderii fabaceelor care ajung să reprezinte 

până la 15 % din suprafaţă (2005, blocul amendat); 

• ca urmare a acestui tratament Festuca rubra îşi reduce gradul de 

participare, în schimb specia Agrostis capillaris înregistrează o creştere, 

ajungând până la 44 % din suprafaţă, în ambele blocuri; 

• duce la o evoluţie deosebită a fabaceelor (10,75 % din pondere în blocul 

neamendat şi 15 % în cel amendat) dată atât de prezenţa ridicată a speciei 

care a fost utilizată la supraînsămânţare (Trifolium  repens), cât şi de 

prezenţa speciei Trifolium pratense, cunoscută ca plantă indicatoare a 

conţinutului solului în P mobil; 

• pe fondul amendării, are loc o modificare a raportului Festuca rubra - 

Agrostis capillaris prin scăderea ponderii celei dintâi (de la 49,5 % la 44,75 

% ) în favoarea celeilalte (creştere de la 17,75 % la 19,75 %).  
Ca urmare a tratamentelor aplicate se constată următoarele efecte referitoare la 

calitatea furajelor obţinute: 

• rezultatele analizelor chimice nu sunt dependente de factorul an, ci în mod 

special de data recoltării; cu cât aceasta este mai devreme, cu atât se obţine 

un furaj mai bogat în proteine şi mai sărac în celuloză, ducând astfel la o 

creştere a gradului de digestibilitate; 

• conţinutul în grăsimi al furajelor nu este influenţat de factorul an, în schimb 

se constată în general o pondere mai ridicată a conţinutului de cenuşă pe 

variantele fertilizate; 

• pH-ul solului influenţează atât conţinutul în proteină, cât şi valoarea 

nutritivă, acestea fiind superioare în variantele amendate; 



• dintre variante, cele mai mari valori ale conţinutului în proteină sunt 

înregistrate în varianta V2 (fertilizare cu N100P22K83), urmată de varianta V’4 

(fertilizare cu P22K83 + supraînsămânţare cu Trifolium  repens) în care se 

remarcă ponderea ridicată a fabaceelor; V5 (fertilizare cu P22K83), V3 (târlit) 

şi în final varianta martor; 

• digestibilitatea furajului prezintă valori de peste 65 %, cele mai mici valori 

fiind înregistrate în V1 (martor) şi cele mai ridicate în V2 (fertilizare cu 

N100P22K83), cu diferenţe foarte mici între blocul neamendat şi cel amendat; 

• în interiorul variantelor gradul de digestibilitate a substanţei organice este 

influenţat în mică măsură de tratamentele aplicate, diferenţele înregistrate 

fiind de circa 3 %; 

• valoarea nutritivă a furajelor obţinute este de 0,88 UNL/kg SU – 0,93 UNL 

/kg SU, respectiv  0,87 UNC/kg SU – 0,92 UNC/kg SU, situându-se în 

limita valorilor consemnate de literatura de specialitate; 

• energia brută a furajelor prezintă valori cuprinse între 4245,95 – 4288,35 

kcal/kg SU, nefiind influenţată de factorul an şi tratamentele aplicate; 

• energia metabolizabilă păstrează aceeaşi ierarhie ca şi conţinutul în proteine 

a furajelor, fiind influenţată de tratamentele aplicate, valorile acesteia fiind 

cuprinse între 2175,12 kcal/kg SU (V1) şi 2279,15 kcal/kg SU (V2);  

• energia netă, diferenţiată în ENL şi ENC, prezintă valori ce variază între 

1273,24 kcal/kg SU şi 1350,42 kcal/kg SU în cazul ENL şi între 1282,77 

kcal/kg SU şi 1361,02 kcal/kg SU în cazul ENC, fiind ierarhizate după 

aceeaşi ordine ca şi conţinutul în EM; 

• producţiile animale ce se pot obţine în urma exploatării acestei pajişti sunt 

3071,75 litri lapte/ha, respectiv 266,34 kg carne/ha  pentru varianta martor, 

acestea putand ajunge în urma fertilizarii cu  N100P22K83 (V’2) la creşteri cu 

106,59 %, respectiv la producţii de 6342,32 litri lapte/ha sau 550,24 kg 

carne/ha; 

• valoarea pastorală determinată pe baza releveelor floristice, încadrează 

variantele experimentale în două clase de calitate, astfel, atât în blocul 

neamendat cât şi în cel amendat, variantele V1 (martor), V3 (târlită) şi V5 



(fertilizare cu P22K83) se încadrează în clasa a VI- a de bonitare, categoria 

medie, iar variantele V2 (fertilizare cu N100P22K83) şi V4 (fertilizare cu 

P22K83 + supraînsămânţare cu Trifolium  repens) se încadrează în clasa a V- 

a de bonitare, categoria bună; 

• variantele experimentale suportă o încărcătură de 0,81-1,2 UVM/ha (sau 

echivalentul a 5,7 – 8,5 ovine/ha). 

Ca urmare a tratamentelor aplicate se constată următoarele efecte referitoare la 

compoziţia solului în orizontul de suprafaţă: 

• pe termen lung, amendarea este eficientă atât prin păstrarea unui pH uşor 

mai ridicat comparativ cu martorul, dar în special prin efectele de susţinere 

a inputurilor aplicate, atât în direcţia creşterii producţiei şi calităţii furajului 

cât şi prin neutralizarea efectului acidifiant al unor fertilizanţi. 

• conţinutul în P mobil al solului înregistrează valori mai ridicate în 

variantele pe care s-a efectuat administrarea acestui element, fără a 

determina însă clasarea solului într-o categorie superioară în ceea ce 

priveşte aprovizionarea în acest element, cu o singură excepţie (V’5 – 

fertilizare cu P22K83), unde solul este clasat drept bine aprovizionat în P 

mobil (comparativ cu celelalte variante cu aprovizionare medie). 

• în ceea ce priveşte aprovizionare în K mobil a solurilor, acestea pot fi 

încadrate în toate cele trei clase: sărac aprovizionat, mediu aprovizionat şi 

bine aprovizionat în K mobil, în concordanţă cu tratamentele aplicate.   

• conţinutul în materie organică se încadrează în limitele citate de literatura 

de specialitate, fiind în concordanţă cu altitudinea şi tipul de pajişte studiat. 
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INTRODUCTION 

 

Continued development of livestock in our country is directly linked to providing 

good quality feed and adequate quantity requirements. One of the resources base for 

production of feed is the permanent grassland (natural), which occupies our country an 

area of over 4 million hectares, representing about one fifth of the total territory. 

Feed obtained from exploitation of permanent grasslands have features top 

quality and low production cost compared with temporary grassland and annual crops. 

In addition to their importance for feed production, permanent grasslands are food source 

and habitat for countless species of insects, birds, reptiles and mammals, and one of the 

most important and effective means of preventing and combating soil erosion and 

increase fertility it. 

In light of global attention directed towards environmentally friendly agricultural 

technologies, is to note the low pollution of Grassland and indisputable superiority in 

terms of impact on biodiversity compared with other cultures. 

Importance of natural grasslands derived from the fact that occupy different areas, 

which explains the diversity of flora, covering the land often can not have another use for 

agriculture. 

Given the above issues and the fact that it is imperative to use these natural 

resources, we followed an experimental protocol on which we made “Research on the 

influence of technological inputs on production, quality, feed value and degree of 

conversion of pastures of Festuca rubra”. PhD thesis is structured in two parts: first part 

presents a studio documentary on 3 chapters of Festuca rubra grassland, and the second 

part presents chapters 4 own contributions to the achievement of the sentence. 

To achieve the research objectives, research was conducted on a natural grassland 

of Festuca rubra, in the experience installed in 1998, the experimental station of Păltiniş 

belonging to the Institute for Research and Development Montanologie Sibiu, today 

being the 11th year of its establishment. 

Data presented in this paper were collected during 2004-2005 and 2007-2008, was 

made determinations regarding the evolution of floristic composition, the yield of DM 

and quality feed. Experimental protocol was designed with options aimed at increasing 



quality, production and feed conversion degree, following amendment, the administration 

of fertilizer (mineral and organic) and oversowing. 

The thesis contains 238 pages, 123 tables, 45 figures. In this work are cited a total 

of 181 bibliographic titles. During the doctoral research results were published in 

professional journals and presented at national and international scientific symposium. 

Understanding and support during the PhD and the stage of completion of the 

thesis, doctoral get elected thanks to the driver - Ph.D. Professor IOAN ROTAR, 

committee members, for the kindness and effort to analyze the work and produce essays 

of appreciation of Ph.D. Professor NICOLAE MARCU, for their support throughout the 

period of doctoral and all those who in various ways, offered me help conducting 

experiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHAPTER I 

GENERAL CONSIDERATIONS ABOUT FESTUCA RUBRA MEADOWS 

1.1. ISSUES ON SPREAD FESTUCA RUBRA MEADOWS, CHARACTERIZATION 
BIOTOPES DEAL WITH THESE GRASSLANDS 

 
Red fescue meadow occupies relatively small areas in high mountains in our 

country, the spread thanks to the special requirements of vegetation and especially the 

dominant species, Festuca rubra, primarily to moisture and temperature, but also from 

the ground. Thus, meadow fescue grows on soils submezotrofice red, and brown-brown-

acid feriiluviale, return or moderately humid, characterized by the degree of saturation in 

the 55% base, below pH 5. Soils fall in classes VIII and IX of favorability for grassland 

(weak positive), these conditions meet the upper limit of spruce forest up to altitudes of 

1600-1700 m, range up to 1900 m for improving the qualities of troficitate 

 

1.2. FESTUCA RUBRA MEADOWS PRODUCTIVITY 

Oligotrofe located on land, meadows of Festuca rubra are low productive, rarely 

exceeding 2 t / ha SU, literature giving values between 0.76 t / ha SU and 2.97 t / ha SU, 

while stressing that there is great potential towards increasing production if applicable 

improvement works. 

 

1.2. QUALITY FEED PRODUCED 

Natural meadow of Festuca rubra from Păltiniş productivity is 1,6-2,8 t. DM / ha, 

grazing capacity is 1,15  LU /ha (SIMA, 1999). Regarding the chemical composition of 

feed produced by the version control, crude protein is 10.88 % of DM, crude fiber 29.45 

% of DM, and digestibility recorded a 64.96% coefficient of DM. 

 

 

 

 

 



CHAPTER II 

CHARACTERIZATION OF LOCATION AREA OF EXPERIENCE - 

CINDREL MOUNTAINS  

 

2.1. GEOGRAPHICAL LOCATION 

Location experience took place in the experimental field of Research and 

Development Institute for Montanologie in Sibiu, the field is located in north-east ridge 

of mountains Cindrel, near the resort Păltiniş and around the road linking the northern 

foot of the station, that the localities Răşinari at an altitude of 1348 m. 

 

2.2. CLIMATE 

Floor mountain climate, met between 900-1600 m, is characterized by average 

annual rainfall 900 - 1100 mm and average annual temperature of 2-6 degrees Celsius, 

with a growing season of 120-150 days per year. 

Data on weather developments in the experimental field during the years 2004-

2008, provided by Southern Transylvania Regional Meteorological Center (collected 

from weather station Păltiniş) are presented in Tables 2.2, 2.3, 2.4. 

Table 2.2 
Monthly and annual average values of air temperature (° C), data provided by the 

National Agency of Meteorology and Hydrology 
 

Month 
/ year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual 

average

2004 -6,9 -4,2 -1,0 4,8 6,9 11,7 14,0 15,7 7,2 7,2 3,2 -2,1 4,7 

2005 -4.4 -6.3 -3.7 3.9 9.2 10.8 13.7 12.8 10.1 5.4 0.1 -3.4 4.0 

2006 -6.3 -5.1 -1.9 4.7 8.3 11.7 14.7 13.0 9.8 7.1 2.0 -0.3 4.8 

2007 -0.8 -1.3 1.2 4.2 11.0 14.3 16.4 14.8 7.8 5.3 -1.0 -2.6 5.7 

2008 -2.3 -2.6 0.0 4.2 9.1 13.5 13.7 15.2 8.1 6.8 2.6 -2.3 5.5 

average 
1961-
1980* 

-4,5 -3,6 -1,1 3,4 8,1 11,2 12,7 12,6 9,6 5,4 2,0 -2,5 4,5 

* Data cited by the FARCA (2006) 



Compared with the average of years 1961-1980, the monthly values for the years 

2004 and 2006 were relatively constant, however, and some fluctuations, but not reflected 

in mean annual temperatures, they surrounding the years of study in the normal range 

typical for the area, in exchange 2005 a deficit heat distributed evenly throughout the year 

and the years 2007 and 2008 have higher values of annual averages, given the higher 

temperatures in almost all year.  

Table 2.3 
Quantities monthly and annual rainfalls (mm), data provided by the National Agency of 

Meteorology and Hydrology 
 

Month 
/ year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

2004 49,4 69,4 32,3 77,2 108,9 86,2 205,0 145,6 87,6 48,0 25,0 40,0 947,0 

2005 70.7 85.7 54.0 77,2 165.5 142.5 171.2 216.2 85.4 34,2 53.9 48.8 1205.4 

2006 22.9 18.7 115.6 121.3 132.4 195.0 66.4 203.4 57.8 19.2 26.9 20.3 999.9 

2007 84.7 53.3 100.1 21,1 132.2 87,6  118,2 322.6 172.5 116.3 72.4 46.6 1327.6 

2008 27.2 26.0 56.7 99.6 115.4 125.0 155.8 71.4 105.4 97.8 29.3 85.2 994.8 

average 
1961-
1980* 

43,5 42,4 49,8 83,3 135,2 154,1 146,0 114,0 72,2 59,6 55,0 40,4 996,0 

* Data cited by the FARCA (2006) 

Table 2.4 

Duration of sunshine (hours and tenths), data provided by the National Agency of 
Meteorology and Hydrology 

 
Month 
/ year I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Annual

2004 83,5 41,8 126,4 174,4 152,0 182,0 192,0 220,0 128,0 131,0 104,0 78,0 1613,1 

2005 91.3 79.2 155.6 156.4 190.5 201.3 198.0 166.0 139.6 174.8 118.6 55.2 1726.5 

2006 84.4 85.7 100.2 151.6 192.3 160.3 253.3 202.2 171.3 187.6 102.9 87.9 1779.7 

2007 66.6 90.5 186.8 241.5 200.8 241.6 296.0 188.4 141.5 97.4 68.8 81.5 1901.4 

2008 104.6 131.0 141.2 127.7 221.0 220.7 249.0 240.4 105.9 132.0 114.9 60.3 1848.7 

average 
1961-
1980* 

114.4 110.6 148.9 158.6 184.3 194.3 230.3 222.4 185 187 119.2 92.2 1944.2 

* Data cited by the FARCA (2006) 



Rainfall recorded during the experimental period, situated in 2008 as the nearest area 

with a characteristic annual average annual average of 994,8 mm, also nearby are the average 

values of the years 2004 (947,0 mm) and 2006 (999,9 mm). Instead, the years 2005 and 2007 

are characterized as surplus years, uneven distribution of rainfall recorded over the years 

representing an additional 21.02% (2005) and 32.23% (2007) to the annual average. 

Duration of sunshine throughout the period of research have values lower than 

average multiannual biggest difference is in year 2004 (-331 hours), and the nearest being 

recorded in 2007 (- 42.8 hours). 

 

2.3. GEOLOGY 

The spruce fir floor in falling experience, geological substrate is composed of 

micaşisturi biotitice altered gnaisuri granite, amphibolites and quartz, lithologic surface 

consists of clay-sand deposits containing moderate disorders (NEACŞU et al., 1978). 

 

2.4. SOILS 

Meadow red fescue grows on soils submezotrofice red, and brown-brown-acid 

feriiluviale, return or moderately humid, characterized by the degree of saturation in the 

55% base, below pH 5. 

 

2.5. VEGETATIVE 

In terms of floristic composition in grassland dominated by Festuca rubra species 

forage value, reaching a coverage of 70-90%. Dominant species is Festuca rubra, which 

contributes most to the formation of layer production and celery. Value of forage 

grasses found in this type of grassland are Antoxatum odoratum, Agrostis rupestris, 

Agrostis capillaris, Briza media, Cynosurus cristatus, Phleum alpinum, Poa pratensis. 

Legumes feed are generally well represented (up to 10% coverage), except areas 

flat to slightly inclined, fattened with slippers, which share valuable fabaceelor 

sometimes reach up to 50 %. Of these fabacee a higher frequency have a Trifolium 

repens, Trifolium pratense, Trifolium alpestre, Lotus corniculatus. Species from other 

botanical families, with some forage value and a low coverage are Achillea millefolium, 

Alchemila vulgaris, Taraxacum officinale, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata, 



Plantago media. Also meet and worthless forage plants, feed poorly, or even harmful 

plant pastures so on unkempt grassland, grazed irrationally, with soils poor in nutrients, is 

the species Nardus stricta, reaching or even cover the percentage of Festuca rubra, 

becoming dominant, thus turning the meadow into a lawn typical Nardus. Subalpine 

floor to appear Festuca supina şi Deschampsia caespitosa, forage species with 

relatively low value. Species which occur together with Deschampsia caespitosa are 

moisture-loving, most valuable, for example Polygonum bisorta, Carex ovalis, Rumex 

alpinus and others. In areas heavily fattened with slippers to install weeds azotofile, 

Urtica dioica, Rumex alpinus, Veratrum album. On dry land, strong slippers, becomes 

abundant Poa annua, species low class, middle forage value, low-productive. Other 

forage species worthless special characteristic of grasslands Festuca rubra, are – 

Potentilla ternata, Campanula abietina, Hieracicum aurantiacum, Veronica chamaedris, 

Viola declinata, Campanula glomerata, Hypericum maculatum, Genista tinctoria. 

Woody vegetation in the form of shrubs is the Vaccinum mirtillus, Vaccinum vitis-

idaea, Juniperus sibirica, Pinus mugo, etc. 

 

CHAPTER III                  
     CURRENT STATUS OF RESEARCH ON METHODS TO IMPROVE 

PRODUCTIVITY, QUALITY, VALUE OF FODDER AND DEGREE OF 

CONVERSION OF FODDER RAISED ON FESTUCA RUBRA MEADOWS 

 

In this chapter examines the use and influence of inputs applied (mineral or 

organic fertilization, emendment and oversowing), the productivity of grassland type 

studied percum and the quality, forage value and degree of conversion of feed derived 

from use of these ways to improve. Data were collected both from literature Romanian 

and international, endeavoring to refer strictly to this type of grassland (Festuca rubra). 

Although grasslands of Festuca rubra had a relatively low natural productivity, 

many research reveals the great potential of natural grasslands, which can be highlighted 

by applying improvement measures and in terms of quality feed produced, it is clearly 

superior feed produced by other systems culture. 



PART II - MAKING THESIS CONTRIBUTIONS  
CHAPTER IV 

PURPOSE AND OBJECTIVES OF RESEARCH, MATERIALS AND 
METHODS USED 

 

4.1. PURPOSE AND OBJECTIVES OF RESEARCH 

This work is based on experience of the discipline of grasslands and fodder plant 

culture, from the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-

Napoca, installed in 1998 in the experimental field Păltiniş belonging to the Institute for 

Research and Development Montanologie Sibiu, currently being the 11th year of its 

establishment. 

Data presented in this paper are results of research undertaken in the periods 2004-

2005 and 2007-2008. In 2006 the experimental protocol was observed with regard to 

treatment and harvesting fodder, but not made specific determinations. 

By conducting research, I proposed to make contributions to the knowledge of the 

effects of measures to improve production and quality of feed produced on the grasslands 

of Festuca rubra, both by using traditional methods, inexpensive (manured) and by using 

means Modern (emendment, mineral fertilization and oversowing). 

One of the main objectives was the recovery of the internal energy of Festuca 

rubra by stimulating installation of perennial legumes forage, which entail considerable 

imports of nitrogen in soil, moderate and inexpensive efforts. 

It was also pursued during the research developments vegetation cover, species 

present are classified into four economic groups: poacee, fabacee, cyperacee-juncacee 

and plants from other botanical families. 

During the experimental period were determined dry harvest, chemical 

composition of feed produced and the degree of recovery of their influence digestibility 

and nutritional value. In parallel, followed changes of chemical properties of soil on the 

experimental variants, following the implementation of various technological inputs in 

the form of fertilizers, organic (slippers), amendments or supraînsămânţare. 

Innovative contribution of the paper is given to research on quality of feed 

produced, expressed by different specific indicators (digestibility, energy, nutrition), and 



the degree of their conversion by making the production of feed in livestock production 

(milk, meat) . 

Given the importance which occupies an area of sheep in Sibiu, which is the 

concern of ancient times, we considered necessary to continue research on improving 

grasslands and how their recovery. 

Have emphasized the importance of research as some ecosystem changes occur 

after a longer period of time, can improve the productive capacity and quality of the 

Fields. 

 

4.2. EXPERIMENTAL PROTOCOL, MATERIALS AND RESEARCH 

METHODS USED 

Experience is located atop Vălari, belonging Cindrel Mountains (Mountains 

Cibin), near the road linking the resort village Răşinari Păltiniş at an altitude of 1348 m, 

the land having exhibition south and a general slope of 5%. 

Organization of experience that the arrangement was subdivided parcels and the 

method included four separate blocks (repetitions) - each block is composed of 5 plots, in 

turn divided into two variants (amended version and version neamendată), each plot 

having area of 10 m2 (5 x 2 m), the last building plots were arranged systematically in 

the remaining three were placed randomized. 

He used the following experimental protocol: 
 

- Unemended block- 
V1- natural grassland; 

V2- fertilization with N100P22K83 kg/ha; 

V3- manured-one sheep/m2 over a three nights; 

V4- fertilization with P22K83kg/ha + oversowing with Trifolium repens (4 kg/ha); 

V5- fertilization with P22K83kg/ha; 
 

- Emended block (CaCO3-5,5 t/ha) - 
V’1- natural grassland; 

V’2- fertilization with N100P22K83 kg/ha; 
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Fig. 4.1 Sketch of location experience 



V’3- manured-one sheep/m2 over a three nights; 

V’4- fertilization with P22K83kg/ha + oversowing with Trifolium repens (4 kg/ha); 

V’5- fertilization with P22K83kg/ha; 

 

Materials: Fertilizers: - ammonium nitrate (33,5 % s.a. N); superphosphate (40 % 

s.a. P2O5) Potassium salt (50 % s.a.  K2O); Emendments: calcium carbonate 90% CaCO3; 

Seed:Trifolium repens - variety Dacia; Animals: sheep of breed Ţurcană- for  manured in 

version V3. 

 

The work and their time  

Emendment and oversowing - were applied once the location experience (May 

1998), early spring by scattering on the surface vegetation cover. Manured with sheep - 

was achieved in the previous autumn (1997) starting experience, and then during its 

second cycle after each harvest. Harvesting - the number of two per year, were made 

after a preliminary determination of existing vegetation, made in this case geobotany 

method, using flowers of reports, registering for each coverage choice of ground 

vegetation, presence and classification of existing species and indices such as abundance 

and dominance Floristics. Sampling necessary to determine the dry weight and chemical 

composition was performed immediately after harvest, on each variant (repetition). 

Determination of the production was done at each harvest by weighing individual 

green mass harvested from each variant (repetition), and its ratio to the hectare, and then 

following the determination of the content in DM was expressed throughout the crop dry 

matter production/ha, this work while plant samples were taken for laboratory 

determinations. 

Measurement Laboratory (soil-plant) were performed in specialized laboratories, 

and statistical processing of data obtained was performed with the methods established, 

ARDELEAN et al. (2002). Assessing the nutritional value of feed, was made by 

transformation with regression equations taken after BURLACU (1991), based on gross 

chemical analysis of feed produced. 

 

 



CHAPTER V 

RESEARCH ON THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL INPUTS ON 

PRODUCTIVITY OF FESTUCA RUBRA MEADOWS  

 
 

Productivity is measured directly through a pasture harvested, expressed either by 

the production of green mass / ha, either by production of dry matter / ha, the second way 

is used in this paper. 

Inputs as discussed in chapter III, is oral and chemical fertilizers containing 

moderate doses of N, P and K, but also environmentally friendly alternatives to enrich the 

soil with nutrients (oversowing with clover), or closer to local practices (organic 

fertilizer), their effects are analyzed both agrofond unemended, as well as emended. 

Outcomes during 2004-2008, are presented below. 

 

5.13. DRY MATTER HARVEST THROUGHOUT THE EXPERIMENTAL 
PERIOD - UNEMENDED BLOCK 
Average harvest obtained in the four years experiment (Table 5.21) varies between 

2.46 t/ha SU for version control and 4.54 t/ha for variant V2 (fertilization with 

N100P22K83), relative yield falling from 107.3% for variant V3 and 184,5 % for variant V2 

(fertilization with N100P22K83). 

Table 5.21 
Evolution of crop dry throughout the experimental period - unemended block 

 

D.M. Yields  (t/ha) 
Variants / 

year 
2004 2005 2007 2008 

Average 
harvest of 
DM(t/ha) 
2004-2008 

 Yield 
relative 

(%) 

Difference 
(t/ha) Significance

V1  1,97 2,65 3,16 2,08 2,46 100 - - 

V2 3,55 5,23 5,91 3,48 4,54 184,5 2,08 xxx 

V3 2,12 2,83 3,45 2,16 2,64 107,3 0,18 - 

V4 2,77 4,17 4,72 2,76 3,60 146,3 1,14 xxx 

V5 2,52 3,7 4,63 2,46 3,32 134,9 0,86 xx 

DL (P 5%) = + 0,45                   DL (P 1%) = + 0,64                  DL (P 0,1%) = + 0,90 

 



Hierarchy established during the four years experiment (Fig. 5.9) closes on the 

first production variant fertilized with N100P22K83 (V2), followed by the variant fertilized 

with P22K83  + oversowing with Trifolium repens  (V4) then the variant fertilized with 

P22K83  (V5).  

Lower yields are obtained in the variant V3, difference 0,18 t/ha DM not 

statistically ensured. Average gain of wine brought by N throughout the experience is 

12,20 kg DM/kg N, value is lower, but close to that obtained at emended block. 

Compared with the production version control, the differences obtained are very 

significant variations V2 şi V4, significant separate V5 and insignificant for V3. 

 

1,
97

3,
55

2,
12

2,
77

2,
52 2,
65

5,
23

2,
83

4,
17

3,
7

3,
16

5,
91

3,
45

4,
72 4,
63

2,
08

3,
48

2,
16

2,
76

2,
46

0

1

2

3

4

5

6

S.U. / D.M. 
(t/ha)

V1 - martor / control
V2 - N100P22K83
V3 - târlit / manured w ith sheep
V4 - P22K83 + supraînsămânţare Trifolium repens / P22K83 + oversow ing Trifolium repens
V5 - P22K83

 

       2004                        2005                        2007                      2008 
       Anii / Years 

Fig. 5.9 Evolution of dry harvest throughout the experimental period – unemended block 
 
 

5.14. DRY MATTER HARVEST THROUGHOUT THE EXPERIMENTAL 

PERIOD - EMENDED BLOCK   

Average harvest obtained in the four years experimental (table 5.22) varies 

between 2,64 t/ha DM at version control and 4,79 t/ha DM for variant V’2 (fertilization 

with N100P22K83), relative yield ranging between 107,5 % in variant V’3 and 180,7 % for 

variant V’2 (fertilization with N100P22K83). 



Emended block kept the same hierarchy of productions obtained and unemended 

block, classifies the first variant fertilized with N100P22K83 (V’2), followed by the variant 

fertilized with P22K83 + oversowing with Trifolium repens  (V’4), then the variant 

fertilized with P22K83  (V’5). Lower yields are obtained in the variant slippers, difference 

of 0,2 t/ha DM, to control are not statistically ensured. 

Table 5.22 
Evolution of crop dry throughout the experimental period - emended block 

 

D.M. Yields  (t/ha) Variants / 
year 

2004 2005 2007 2008 

Average 
harvest of 
DM(t/ha) 
2004-
2008 

 Yield 
relative 

(%) 

 Difference 
(t/ha) Significance

V’1  2,22 2,87 3,31 2,22 2,64 100 - - 

V’2 3,72 5,36 6,13 3,97 4,79 180,7 2,15 xxx 

V’3 2,5 3,11 3,46 2,35 2,85 107,5 0,20 - 

V’4 2,9 4,41 4,91 2,83 3,76 141,8 1,11 xxx 

V’5 2,65 4,05 4,65 2,52 3,46 130,5 0,81 xx 

DL (P 5%) = + 0,48                     DL (P 1%) = + 0,68                   DL (P 0,1%) = + 0,96 
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Fig. 5.10 Evolution of dry harvest throughout the experimental period – emended block 



Average gain of wine brought by N throughout the experience is 13,30 kilograms 

DM/kg N, value falling within the range typical of this type of grassland and shows a 

good response of vegetation cover on mineral fertilization. Compared with the production 

version control, the differences obtained are very significant variations V’2 şi V’4, 

significant separate V’5 and insignificant for V’3. 

As can be seen from Figure 5.10 in 2007 was the year with the largest harvest of 

DM, yields similar, slightly lower recorded in 2005. Years 2004 and 2008, close in terms 

of weather, have production close to the harvest values between 2,22 t/ha DM and 3,97 

t/ha DM. 

 

5.15. INFLUENCE OF EXPERIMENTAL FACTORS ON HARVEST OF DM 

Cumulative effects of all inputs on average four years have been summarized in 

Table 5.23 are presented below. 

Table 5.23 
The influence of combined action of the emendment, fertilization and oversowing on the 

harvest dry matter (average four years) 
 

Variants 
D.M. 
Yields 
(t/ha) 

 Yield 
relative 

(%) 

Difference 
(t/ha) Significance

V1- natural grassland; 2,46 100,00 0,00 - 
V’1- natural grassland; 2,65 107,72 0,19 - 
V2- fertilization with N100P22K83 4,54 184,55 2,08 xxx 
V’2- fertilization with N100P22K83 4,79 194,71 2,33 xxx 
V3 - manured-one sheep/m2 over 
a three nights; 2,64 104,31 0,18 - 

V’3 - manured-one sheep/m2 
over a three nights; 2,85 115,85 0,39 - 

V4- fertilization with P22K83 + 
oversowing with Trifolium repens 3,60 146,31 1,14 xxx 

V’4- fertilization with P22K83 + 
oversowing with Trifolium repens 3,76 152,84 1,30 xxx 

V5- fertilization with P22K83 3,32 134,95 0,86 xx 
V’5- fertilization with P22K83 3,46 140,65 1,00 xxx 
DL (P 5%) = + 0,44                    DL (P 1%) = + 0,62                   DL (P 0,1%) = + 0,89 



Amendment at the single factor of production without an increase (0,19 t/ha DM), but 

without insurance statistics, this may be placed on reducing the effect of emendment, given 

that its administration was made in 1998.  

Fertilization with N100P22K83 bring the highest increases over the entire 

experimental period. On the average four years, the difference in production compared to 

the control is 2,08 t/ha DM, representing a 184.55% relative harvest, expressed 

statistically very significant.  

On emendment block fertilization with N100P22K83 bring the average four years, 

more substantial increases compared with unemended variant (2,33 t/ha DM from 2,08 t/ha 

DM), relative yield is at 194,71% of control. 

 Fertilization with P22K83 without differences in production 0,86 t/ha DM to the 

control (significant separate), emendment providing an additional 0,14 t/ha SU (5,7 %) 

associated with fertilizers P22K83 (very significant differences).  

Average gain of wine brought by N throughout the experience is 12,20 kilograms 

DM/kg N (unemended block), and 13,30 kilograms DM/kg N (emended block), values 

that fall within the range typical of this type of grassland and shows a good response of 

vegetation cover on mineral fertilization. 

Table 5.28 
Influence of year factor on yield of DM 

 

Year  D.M. Yields 
(t/ha) 

Yield relative 
(%) 

Difference 
(t/ha) Significance 

Average years 3,41 100,00 0,00 - 

2004 2,69 78,88 -0,72 000 

2005 3,83 112,31 0,42 ** 

2007 4,43 129,91 1,02 *** 

2008 2,68 78,59 -0,73 000 
DL (P 5%) = + 0,19                   DL (P 1%) = + 0,31                    DL (P 0,1%) = + 0,59 

 

Influence of harvest year on the DM factor (Table 5.28), relative to the average of 

years was very significant negative for the years 2004 and 2008, very significantly 

positive in 2007 and significantly distinct positive for 2007. These differences can be 



explained on the basis of weather conditions in terms pluviometric surplus but annual 

average temperatures for the years 2005 and 2007, and lower for 2004 and 2008. 

In terms of yield of dry matter to the nearest year was 2005 with an average 

difference of 0,42 t / ha SU. 

 

CHAPTER VI 

RESEARCH ON THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL INPUTS ON 

THE QUALITY OF FESTUCA RUBRA MEADOWS  

 
  6.1 INPUTS EFFECT ON FATE VEGETAL CARPET 

6.1.5. Floristic composition evolution throughout the experimental period 

To observe the evolution during the four years of research on species from 

different botanical families and to determine the quality of grasslands in the calculation 

from the various inputs used in framing the pastoral bonitare classes, we used the 

summary of the development indices Adm., and ecological and environmental indicators 

participating species, the blocks and variants, as well as graphs that exhibit the evolution 

of families and relevant species. On the basis of reports flora, we used the calculation of 

the pastoral with the percentage of participation of each species separately and specific 

quality index (after KOVACS, 1979), then the award classification notes of classification 

and fields in class and category of grassland, thus establishing the cargo of animal borne 

expressed by LU/ha (after ROTAR and CHIRCĂ, 1995). 

 

Floristic composition evolution throughout the experimental period in 

unemended block 

In the variant V1 (Fig. 6.9), poaceele own weight in grassy structure showing 

values of 70 % between 2004 and 2008 and 65 % between 2005 and 2007, related to the 

coverage of ground vegetation, more reduced in 2005 and 2007 (75 %) and highest in 

2004 and 2008 (80 %). Legumes have a constant presence representing 1,5 % - 2 % of 

the grassy carpet, are also underrepresented cyperacee-juncaceele, up to 0,5% 

participation, and group plants in other botanical families has a constant evolution of the 

weight, it reaching up to 9 %. 



Average of four years in terms of indices of Adm, has a vegetation coverage of 

77,50 % and ranking of participating botanical families located in descending order 

grasses (67,50 %), followed by the plants of other botanical families (8 %), legumes 

(1,63 %) and cyperacee-juncacee (0,38 %).  

Following calculations had determine a value of 2,12 pastoral units that 

classificating using the coefficients given a notice of classification of 50 points, which 

fall meadow in class VI - the category average and bear a load of 0,81 to LU/ha, or the 

equivalent of 5,7 to 7,1 sheep/ha.  
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Fig. 6.9 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008, V1, the 
unemended block 

 
The version fertilized with N100P22K83 is notable high degrees of vegetation cover 

(Figure 6.13), 90 - 95%, of which grasses have 80 to 85 % of the surface and inside the 

family is emphasized weight species Agrostis capillaris, which becomes dominant. 

Legumes have 0,5 % - 2 % of the grassy carpet, cyperacee-juncaceaele are also 

represented, as reported in 2008 only 0,5 % of weight.  



 Group plants in other botanical families has developed steadily over the 

experimental period, representing 8 % and 9,5 % of the area. Average of four years in 

terms of indices Adm. (Table 6.12), has a vegetation coverage of 91,25 % and ranking of 

participating botanical families located in descending order grasses (81,25 %), followed 

by the plant from other botanical families (8,75%), legumes (1,13 %) and cyperacee-

juncaceele (0,13 %). 
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Fig. 6.13 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008, 
 V2, the unemended block 

 
Pastoral value of this variation is 2,63 units, which equals a grade of 60 points 

classification, which falls meadow in class V -  good class and supports a load of 1,01 to 

1.20 LU/ha, or the equivalent of 7,2 to 8,5 sheep/ha.  

Variant V3 are most experimental variability over the years, both in terms of 

vegetation coverage and floristic composition. The coverage of the soil (Figure 6.17) 

show lower values compared with other variants of 70 – 80 %, grasses dominated by 55 – 

70 % of the surface, with Adm. of 65 %, followed by the plant from other botanical 

families occupying 6 % - 10,5 % of the area, with a 8,75 % Adm. being noted as the 



greatest version with weeds degree compared with other variants. Legumes have good 

representation in 2005 and amended in 2007 specifically for Trifolium pratense and 

Trifolium repens. 

Cyperacee-Juncaceele are present in three of the four years experimental in small 

proportion (less than 1%). Following calculations to determine a value of 2,09 pastoral 

units that classification using the coefficients given a notice of classification of 50 points, 

which fall meadow in class VI - the category average and bear a load of 0,81 to 1 LU/ ha, 

or the equivalent of 5,7 to 7,1 sheep/ha. 
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Fig. 6.17 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008, 
 V3, the unemended block 

 
In the variant fertilized with P22K83 + oversowing with Trifolium  repens(V4)                  

vegetation coverage is 80 to 95 % (Figure 6.21). It is noteworthy developments in 

particular the following inputs to the grassy carpet, especially following oversowing with 

Trifolium repens.  



From grasses, it is notable species Festuca rubra, with an attendance of between 

15 and 63 %, and Agrostis capillaris, arriving in 2007 to occupy 44 % of the area. Other 

grasses represents less than 1 % of the area. 

Legumes, as mentioned above, presents a great evolution in development (Adm 

10,75 %), by increasing their participation in carpet plant. Greater weight in these variants 

is made on behalf of particular species that was done (Trifolium repens) with high 

attendance in all years (5 – 14 %) and Adm. of 8 %, exceeding the group share of plants in 

other botanical families. Trifolium pratense participate more actively in 2005 and 2007, 

with an of 4 % Adm., the species Lotus corniculatus is present, but with low participation. 

Cyperacee-juncaceele are well represented in 2008 with a coverage of 0,5 %. 
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Fig. 6.21 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008, 
 V4, the unemended block 

 
Group plants and other botanical families is a constant evolution, their share 

ranging between 7,5% and 9%, the presence of particular stands Achillea millefolium and 

Veronica chamaedris with Adm. 2,75 %, other species with less than 1%. 



Pastoral value of this variation is 2,55 units, which equals a grade of 60 points 

classification, which falls meadow in class V - A good class and supports a load of 1,01 

to 1.20 LU/ha, or the equivalent of 7,2 to 8,5 sheep/ha.  

In the variant fertilized with P22K83 (fig. 6.25) grasses shows that are majority in 

grassy carpet structure with a coverage of 70 % between experiments. Legumes are 

present in 2004 (Adm. 5 %) and 2005 (Adm. 4,5 %), in other years holding from 0,5 to 2 

% of the grassy carpet, under-represented are cyperacee-juncaceele, holding less than 0,5 

% of the grassy carpet. Group plants in other botanical families has a fluctuating trend, 

their share ranging between 4,5 % and 10,5 %. 

Average of four years in terms of indices Adm., has a vegetation coverage of 

81,25 % and ranking of the participating groups of species range in descending order 

grasses (70 %), followed by group plants from other botanical families (7,88 %), legumes 

(3 %) and cyperacee-juncaceele (0,38%). 
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Fig. 6.25 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008 
 V5, the unemended block 



Analysis of main plant species evolution during the experiment, points out in the 

presence of high species Festuca rubra (60  %) with participating at Agrostis capillaris  

with a weight between 8 - 9 %, other species representing less than 1 % of the area. 

From legumes, Trifolium repens is more representative, particularly in 2004 and 

2005 when 5 % of share holding in other years occupying less than 1% of the area. Plants 

from other botanical families are represented as quality forage plants (Achillea 

millefolium – 1,75 %, Taraxacum officinale – 0,38 %), ballast plants (Veronica 

chamaedrys – 2,25 %) or indicator plants of soil acidity (Campanula abietina, Rumex 

acetosella). 

Following calculations to determine a value of 2,20 pastoral units that 

classification using the coefficients given a notice of classification of 50 points, which 

fall meadow in class VI - the category average and bear a load of 0,81 to LU/ha, or the 

equivalent of 5,7 to 7,1 sheep/ha. 

 
Floristic composition evolution throughout the experimental period in  

emended block 

In the variant V’1 (Fig. 6.11), bare ground present at between 15 and 20 % of the 

surface and in terms of floristic composition evolution, grasses hold the majority share in 

grassy carpet structure, showing values of 70 % in the first three years and 75 % in 2008. 

Legumes are present in 2004 (Adm. 6 %), in other years with a reduced presence, not 

more than 2,5 % of the grassy carpet, are also underrepresented cyperacee-juncaceele, up 

to 0,5%. Group plants and other botanical families is a constant evolution, their share 

ranging between 7 % and 8,5 %. 

Average of four years in terms of indices of Adm, has a vegetation coverage of  82,50 

% and ranking of participating botanical families located in descending order grasses (71,25 

%), followed by the plants of other botanical families (7,88 %), legumes (3 %) and 

cyperacee-juncaceele (0,38 %). Following calculations to determine a value of 2,11 

pastoral units that classification using the coefficients given a notice of classification of 

50 points, which fall meadow in class VI - the category average and bear a load of 0,81 to 

1 LU/ha, or the equivalent of 5,7 to 7,1 sheep/ha. 
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Fig. 6.11 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008, 
 V’1, the emended block 

 
The version V’2 recorded highest vegetation coverage of 95 % between 2004 and 

2005 and 100 % in 2007 and 2008 (Figure 6.15). Also correlated with coverage, grasses 

recorded the highest participation of the entire experimental period, 85 – 90 %. Species 

from other botanical families were showing a downward trend Adm. indices with values 

between 7 % (2008) and 9 % (2004). 

 Legumes are present in 2005 with (3 %), and cyperacee-juncaceele are not 

present. Average of four years in terms of indices of Adm, has a vegetation coverage of  

97,50 % and ranking of participating botanical families located in descending order grasses 

(88,50 %), followed by the plants of other botanical families (7,88 %) and legumes (2,13 

%).  

Pastoral value of this variation is 2,80 units, which equals a grade of 60 points 

classification, which falls meadow in class V - A good class and supports a load of 1,01 

to 1.20 LU/ha, or the equivalent of 7,2 to 8,5 sheep/ha. 
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Fig. 6.15 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008, 
 V’2, the emended block 

 
In variant V’3 have a low vegetation cover, particularly in 2005 and 2007, which is 

70 % and 80 % of the surface (Figure 6.19). Average of four years of Adm. indices, is 80 

% and ranking of participating botanical families located in descending order grasses 

(66,25 %), followed by the plants of other botanical families (9 %), legumes ( 4,5 %) and 

cyperacee-juncaceele (0,25 %). 

Grasses share is 55 % for 2005 and 70 % for other years, a situation encountered 

in block neamendat and attributed the low level of coverage of the land. A similar 

situation is seen also within the family, if species Festuca rubra, holding a share of 65 % 

during 2004, 2007 and 2008 and in 2005 recorded a decrease to 40 % by weight. Other 

grasses are present in higher proportion in 2005, but no more than 5 % of the area. 

Legumes are well represented in 2004, 2005 and 2008, amounting to cover up to 5 % of 

the area. Of these, Trifolium repens stands in 2004 and 2005 the share of 5 %, the share 

of 6 % seen in 2008 and species Medicago lupulina  cover 4 %. 



Group plants from other botanical families have a constant evolution during the 

experiment, with values between 8,5 % and 9,5 %, and cyperacee-juncaceele are present 

in two of the experimental four years in very low weight (less than 1%). 
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Fig. 6.19 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008 
 V’3, the emended block 

 
Following calculations to determine a value of 2,21 pastoral units that 

classification using the coefficients given a notice of classification of 50 points, which 

fall meadow in class VI - the category average and bear a load of 0,81 to 1 LU/ha, or the 

equivalent of 5,7 to 7,1 sheep/ha.  

In V’4 coverage of ground vegetation is variable (Figure 6.23), being between 85 

and 95 % of the surface.  And the block is the same feature once fined by the ratio of 

grasses and legumes encountered in unemended block thus the former family share is 60 

% in the first three years and 80 % in 2008, while legumes have a greater coverage in the 

fwo years from (20 %) and lower in 2008 (8 %).  

It is also notable for the high percentage poaceelor that species Agrostis capillaris 

present in all years at between 14 and 30 %, but Festuca rubra remains dominant (40 – 50 



%). Among other poacee only Phleum pratense stands in 2005 with a share of 5 %, in 

other years represent less than 1 %. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

%

Teren neacoperit / Land uncovered
Poacee / Grasses
Fabacee / Legumes
Cyperaceae-juncaceae / Cyperaceae-juncaceae
Alte familii botanice / Other botanical families

 

   2004               2005                  2007                 2008 
                                  Anii / Years

Fig. 6.23 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008, 
 V’4, the emended block 

 
In the family Fabaceae, the main contribution is made by species Trifolium repens 

showing a downward trend from 19 % in 2004 to 6 % in 2008, the species Trifolium 

pratense holding in 2005 5%. 

Plants from other botanical families have between 5 and 10 % by weight, is 

represented both species forage value (Achillea millefolium – 1,13 %, Taraxacum 

officinale – 0.75 %) and ballast species (Veronica chamaedrys – 2,75 %) or indicator of 

soil acidity (Campanula abietina, Rumex acetosella). 

Pastoral value of this variation is 2,59 units, which equals a note classification of 

60 points, which fall meadow in class V - A good class and supports a load of 1,01 to 

1,20 LU/ha, or the equivalent of 7,2 to 8,5 sheep/ha.  

In V’5 version, coverage of ground vegetation is 80 – 90 % of the surface in the 

evolution of botanical families (Figure 6.27), grasses hold the majority, that a vegetation 



cover of 70 – 80 %. Legumes are present in 2004 (Adm. 5 %) and 2005 (Adm. 10 %), in 

other years representing 2 % of the grassy carpet, cyperacee-juncaceele are well 

represented, with up to 0,5 % of coverage, or missing. Group plants in other botanical 

families is constantly evolving during the experiment, the weight ranging between 5 % 

and 9,5 %. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

%

Teren neacoperit / Land uncovered
Poacee / Grasses
Fabacee / Legumes
Cyperaceae-juncaceae / Cyperaceae-juncaceae
Alte familii botanice / Other botanical families

 

 2004                  2005                 2007                2008 
                                   Anii / Years 

Fig. 6.27 Dynamic of floristic composition (botanical family), 2004-2008, 
 V’5, the emended block 

 
Average of four years in terms of indices of Adm, has a vegetation coverage of  

86,25 % and ranking of participating botanical families located in descending order 

grasses (73,75 %), followed by the plants of other botanical families (7,38 %), legumes 

(4,75 %) and cyperacee-juncaceele (0,38 %). Regarding the dynamics of the main plant 

species during the experiment, it is noted the presence of particular species Festuca rubra 

(60 - 65 %) and Agrostis capillaris (5 – 14  %), other grasses representing less than 1 % 

of the area. 

From grasses, Trifolium repens is present in the carpet plant, especially in 2004 

and 2005 when it reached a share of 5 %. In other years are below 1 %, with the turnout 



with a good presence in the species Trifolium pratense, which in 2005 is 5 % of the area. 

Plants from other botanical families have between 5 and 9,5 % by weight, is represented 

as quality forage plants (Achillea millefolium – 1,75 %, Taraxacum officinale – 0,38 %, 

etc.) and ballast species (Veronica chamaedrys – 2,38 %) or indicator of soil acidity 

(Campanula abietina, Rumex acetosella); cyperacee-juncaceele are reported in three of 

those four experimental years, with low participation (less than 1 %). 

Following calculations to determine a value of 2,36 pastoral units that 

classification using the coefficients given a notice of classification of 50 points, which 

fall meadow in class VI - the category average and bear a load of 0,81 to 1 LU/ha, or the 

equivalent of 5,7 to 7,1 sheep/ha. 

 
6.2.2.5. Indices of fodder value of the degree of conversion of feed throughout 

the experimental period (2004 - 2008) 

Although in terms of weather, four years the trials were heterogeneous, with 

values in excess which is over 30 % of annual average, we considered useful presentation 

of summary tables for the entire period, which is the main indices of quality feed 

produced on five variations in both the block and the neamendat fined. Data on the block 

neamendat present level of digestibility coefficients of organic substance over 65 %, 

approaching the lower limit of the digestibility of green fodder (MIERLIŢĂ, 2008), 

showing values ranging from 66,11% for version control (V1) and 69,30 % if the variant 

fertilized with N100P22K83 (V’2). 

Links related to digestibility of organic substance and the quantities of feed 

ingested by cattle species, depending on the state of vegetation, are presented in table 6.36. 

Table 6.36 
DM quantities ingested by green grown feedstuffs by the dairy cows  

(DEMARQUILLY, 1971 ) 

Botanical 
species Condition of vegetation 

Digestibility of 
organic matter 

( % ) 

 Quantities 
ingested (kg D.M./ 

cow/day) 

beginning of vegetation ( 10 
cm ) 79,9 13,95 

early gleaned formation 73,9 13,30 
gleaned formation 70,2 12,00 

Festuca 

early flowering 65,2 9,40 



Digestible protein content of feed (Table 6.37) varies between the values of 64,47 

g/ kg DM and 85,94 g/kg DM, which, relative to the feed solids content (about 30 %), are 

content with values ranging from 19,34 g/kg feed and 25,78 g/kg feed. 

PDIN and PDIE keep the same reports as PD, registering the highest values in the 

variant fertilized with N100P22K83 (V2) and lowest in version control (V1). 

 

Table 6.37 
 Average index value of forage and level of feed conversion, unemended block, 2004-

2008 
 

SOD 
  

Var. 
g/kg 
DM 

% 
din 
DM 

UNL 
/kg 
DM 

UNC 
/kg 
DM 

PD 
g/kg 
DM 

PDIN
g/kg 
DM 

PDIE
g/kg 
DM 

EB 
kcal/kg 

DM 

EM 
kcal/kg 

DM 

ENL 
kcal/kg 

DM 

ENC 
kcal/kg 

DM 

V1 661,11 66,11 0,87 0,87 64,47 62,26 70,21 4273,45 2175,12 1273,24 1282,77

V2 693,08 69,30 0,92 0,91 85,94 74,98 78,79 4250,47 2267,91 1340,94 1351,38

V3 668,12 66,81 0,88 0,87 68,38 64,60 71,86 4269,53 2193,01 1286,15 1295,84

V4 689,05 68,90 0,91 0,91 82,46 72,77 77,36 4245,95 2255,38 1332,27 1342,60

V5 674,40 67,44 0,89 0,88 71,57 66,19 73,05 4251,31 2210,86 1300,01 1309,91

 
Nutritional value, expressed by UNL and UNC, have values linked to the protein 

content of feed, with limits between 0,87 UNL/kg DM - 0.92 UNL/kg DM respectively 

0.87 UNC/kg DM - 0.91 UNC/kg DM. By reporting these values to 1 kg feed, taking 

account of its dry matter to obtain values between 0,26 UNL/kg feed – 0,26 UNL/kg 

feed, 0,26 UNC/ kg feed – 0,27 UNC/kg feed, citing literature containing 0,15 to 0,25 

UNL(UNC)/kg feed raised on mountain pastures (ŞARA and MIERLIŢĂ, 2003). 

In terms of gross and metabolizable energy values, the report recorded differences 

so that metabolizable energy is proportional to digestible protein content, the highest 

value being recorded for variant fertilized with N100P22K83 (V2), and lowest in version 

control (V1) for gross energy this proportionality is not met, the lowest value being 

recorded for variant fertilized with P22K83+oversowing with Trifolium  repens (V4), 

although the protein content and digestibility coefficient is high compared to other 

variants. 



This is explained on the basis that the gross energy value, just one part is found in 

metabolizable energy part which depends on the degree of conversion of feed. Thus, a 

feed with high net energy value but low conversion degree, may have a value less than 

metabolizable feed energy value lower, but high conversion degree. 

Analyzing the data in Table 6.38, we see the same hierarchy as in block 

neamendat regarding SOD, values very close, but slightly higher compared with 

unemended block. 

Table 6.38 
Average index value of forage and level of feed conversion, emended block, 2004-2008 

 
SOD 

  

Var. 
g/kg 
DM 

% 
din 
DM 

UNL 
/kg 
DM 

UNC 
/kg 
DM 

PD 
g/kg 
DM 

PDIN
g/kg 
DM 

PDIE
g/kg 
DM 

EB 
kcal/kg 

DM 

EM 
kcal/kg 

DM 

ENL 
kcal/kg 

DM 

ENC 
kcal/kg 

DM 

V’1 667,69 66,76 0,88 0,87 67,26 64,28 71,63 4288,35 2186,03 1280,04 1289,63 

V’2 693,30 69,33 0,93 0,92 88,54 76,10 79,43 4230,04 2279,15 1350,42 1361,02 

V’3 672,10 67,21 0,89 0,88 71,44 66,72 73,24 4281,68 2202,89 1292,39 1302,15 

V’4 691,56 69,15 0,92 0,91 84,95 74,34 78,35 4248,49 2264,15 1338,40 1348,81 

V’5 674,63 67,46 0,90 0,89 74,76 68,01 74,12 4245,30 2221,15 1307,75 1317,77 

 
Values digestible protein content of feed produced are higher than those of 

unemended block, being between 67,26 g/kg DM and 88,54 g/kg DM, retaining the same 

hierarchy. 

Depending on it and UNL values and UNC, have values linked to the protein 

content of feed, with limits between 0,88 UNL/kg DM – 0,93 UNL/kg DM respectively 

UNC 0,87/ kg DM - 0,92 UNC/kg DM. By reporting these values to 1 kg feed, taking 

account of its dry matter to obtain values between 0,26 UNL/kg feed and 0,28 UNL/kg 

feed, 0,26 UNC/kg feed – 0,27 UNC/kg feed, citing literature containing 0,15 to 0,25 

UNL (UNC)/kg feed raised on mountain pastures (ŞARA and MIERLIŢĂ, 2003). 

In terms of gross and metabolizable energy values, the report recorded the same 

differences observed in neamendat block so that metabolizable energy is proportional to 

the amount of digestible protein, the highest value being recorded for variant fertilized 

with N100P22K83 (V’2), and lowest in version control (V’1), if raw energy that 



proportionality is not met, the highest value being recorded for variant V’3, and lowest in 

the case of variant fertilized with P22K83 (V’5). 

Milk and the extra weight gain in animals, are indicators of quality feed and are 

influenced by fertilization. The calculation of milk and increased weight gain of 

ruminants, it was considered that, for 1 l milk with 4% fat, 0,7 UNL are necessary, and 

for 1 kg increase in weight is required 8 UNC (CĂLIN, 2009).  

Table 6.39 
Number of UNL, UNC and quantities of animal products that may be obtained from 1 ha 

of natural grassland  (average of years 2004-2008) 
Milk (4% fat) Increase meat 

Variant UNL / 
ha l/ha % 

UNC / 
ha kg/ha % 

V1- natural grassland 2149,73 3071,05 100,00 2130,73 266,34 100,00 
V2-fertilizer with 
N100P22K83 4178,35 5969,07 194,42 4142,64 517,83 194,42 

V3 - manured-one 
sheep/m2 over a three 
nights; 

2330,42 3329,17 108,41 2309,95 288,74 108,41 

V4- fertilizer with P22K83 
+ + oversowing with 
Trifolium  repens 

3291,82 4702,60 153,17 3263,59 407,95 153,17 

V5- fertilizer with P22K83 2962,27 4231,81 137,82 2936,47 367,06 137,82 

V’1- natural grassland 2319,35 3313,36 107,89 2298,86 287,36 107,89 
V’2- fertilizer with 
N100P22K83 4439,62 6342,32 206,59 4401,95 550,24 206,59 

V’3 - manured-one 
sheep/m2 over a three 
nights; 

2528,01 3611,45 117,60 2505,83 313,23 117,60 

V’4- fertilizer with P22K83 
+ oversowing with 
Trifolium  repens 

3453,95 4934,21 160,72 3424,40 428,05 160,72 

V’5- fertilizer with P22K83 3105,58 4436,54 144,49 3078,65 384,83 144,49 

 

In unemended block, increases production to control, expressed in milk liters /ha, 

were up to 94,44 % higher if the variant fertizate N100P22K83, and the block fine, they 

came to 106,59 % at the same doses of fertilization (Table 6.39). 



Production values are always higher potential control, when milk production 

increased from 3071,05 l/ha, to 5969,07 l/ha in (V2) and reached 6342,32 l/ha in (V’2), 

for meat production recorded similar increases, from 266,34 kg/ha, to 517,83 kg/ha in 

(V2) and reached 550,24 kg/ha in (V’2). 

Version control hierarchy ranks productions (V1) as the least productive, followed 

by version organic fertilized - one sheep/m2 over a three nights; (V3), variant fertilized 

with P22K83 (V5) , variant fertilized with P22K83 + oversowing with Trifolium  repens (V4), 

the most productive variant fertilized with N100P22K83 (V2), this classification is valid for 

both blocks. 

Besides these indices are presented below and classification indices calculated in the 

grasslands of the grassy carpet evolution was determined during testing and with a 

complement of image effects work to improve the pastures. 

Table 6.40 
Indices ranking of variants in experimental unemended block, 2004 – 2008 

Variant 
Pastoral 

value 
(Vp) 

 Note 
ranking

 Class 
ranking

Category 
ranking 

Load 
borne 

(LU / ha) 

Load 
borne 

(Sheep/ha)

V1- natural 
grassland 2,12 50 VI Medium 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

V2- fertilization 
with N100P22K83 

2,63 60 V Good 1,01 – 1,2 7,2 – 8,5 

V3 – manured -one 
sheep/m2 over a 
three nights; 

2,09 50 VI Medium 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

V4- fertilization 
with with P22K83 + 
oversowing with 
Trifolium  repens 

2,55 60 V Good 1,01 – 1,2 7,2 – 8,5 

V5- fertilization 
with with P22K83 

2,20 50 VI Medium 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

 
As can be seen in Tables 6.40, 6.41, the 5-choice test indices have included 

pastoral value between 2.09 (V3) and 2,63 (V2) in unemended block, and between 2,11 

(V’1) and 2,8 (V’2) in emended block, is remarkable superiority of values in the emended 



block, except version control, where the block neamendat pastoral value determined is 

higher. 

Based on these values, types of grassland present and generally fall into two 

classes bonitare, the V and VI, which correspond to categories of average and good 

bonitare and bear a load of 0,81-1,2 LU/ha ( or the equivalent of 5,7 to 8,5 sheep/ha). 

Both the block and later fined neamendat, variants V1,V3 şi V5 fall into class VI of 

classification, and variations V2 and V4  fall in class V of the bonitare, good category. 

 
Table 6.41 

Indices ranking of variants in experimental emended block, 2004 – 2008 

Variant 

 
Pastoral 

value 
(Vp) 

 Note 
ranking

 Class 
ranking

Category 
ranking 

Load 
borne 

(LU / ha) 

Load 
borne 

(Sheep/ha)

V’1- natural grassland 2,11 50 VI Medium 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

V’2- fertilization with 
N100P22K83 

2,8 60 V Good 1,01 – 1,2 7,2 – 8,5 

V’3 – manured -one 
sheep/m2 over a three 
nights; 

2,21 50 VI Medium 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

V’4- fertilization with 
with P22K83 + 
oversowing with 
Trifolium  repens 

2,59 60 V Good 1,01 – 1,2 7,2 – 8,5 

V’5- fertilization with 
with P22K83 

2,36 50 VI Medium 0,81 - 1 5,7 – 7,1 

 
Based on work carried out in the mountains bonitare Cibin (BĂRBULESCU and 

MOTCĂ, 1983), Festuca rubra meadows fall into classes IV-VII of bonitare vegetation 

(good-poor). Pastoral value is 40 to 60, the grazing capacity of pastures being 0,9-1,2 

LU/ha. By applying the work to improve the complex, production of red fescue 

grasslands of high mountains can grow up to 15-25 t/ha green mass and grazing capacity 

in 1,4-1,6 LU /ha. 

 

 



CHAPTER VII 
AGROCHEMICALS INDICES OF SOIL IN EXPERIMENTAL PLOTS 

Following various inputs to follow their effect on soil, as in the past year there has 

been experimental soil samples from each experimental variant, evidence which would 

soil reaction (pH), the degree of saturation in the base (V%) and P and K mobile content 

and organic matter. Analysis of these indices agrochemical were made to the Office of 

Soil and Agrochemical Studies, Cluj-Napoca, the methods dedicated to these 

determinations. 

 
CONCLUSIONS 

Following the treatments applied are found the following effects on productivity 

change experimental variants: 

• meadow studied is a natural productivity of about 2.5 t/ha DM, which is 

very significantly improved by various energy inputs; 

• amendment as the single factor brings a higher increase compared with 

neamendată variant, but statistically uninsured. Also, fines associated with 

fertilization and supraînsămânţarea brings in all cases increases compared 

with neamendate variants, although the application has passed a period of 

6-10 years; 

• fertilizer with N100P22K83 is the energy, bringing the highest increases 

throughout the experimental period, both unemended block (2,08 t/ha DM) 

and emended block (2.33 t/ha DM) expressed statistically very significant; 

• fertilizer with P22K83 (V5) without significant increases in unemended block 

(0,86 t/ha DM) and very significant in emended block (1 t/ha DM), and 

associated with oversowing with Trifolium repens (V4), differences 

increase production to control up to 1,14 t/ha DM, ie 1,3 t/ha DM; 

• Fertilizer with N without special production increases, resulting in the crop 

increases up to 1,22 t/ha DM (unemended block) and 1,33 t/ha DM 

(emended block) which represents an average intake of nitrogen brought 



12,2 kg DM/1 kg N in the first case, namely 13,3 kg DM/1 kg N in the two-

century event; 

• oversowing without very significant increases crop, resulting in the 

differences in harvest of 0,28 t/ha DM (unemended block) and 0,44 t/ha 

DM (emended block); 

• organic fertilizer-one sheep/m2 over a three nights (V3) determined on both 

agrofonduri increases crop, but they are not provided statistics. 

Following the treatments applied are found the following effects on floristic 

composition changes: 

Emendmend (CaCO3–5,5 t/ha, from 6 -10 years of the administration): 

• lead to increased vegetation coverage by about five percent; 

• the Poacee family leads to a small fall in the share of the species Festuca 

rubra, increased the share exchange species Agrostis capillaris and Phleum 

pratense; 

• increasing the share grasses and in particular species Trifolium repens; 

• change the pH, but not strong enough to cause extinction of species 

indicator of acidic or very acidic soil (Rumex. acetosella, Stelaria  

gramineea , Campanula  abietina);   

Fertilizing with   N100P22K83: 

• if this variation is remarkable the high degree of vegetation coverage, 

reaching 90 to 100 % of the experimental area, also here grasses have 80 to 

85 % of coverage; 

• determine changes within the family hierarchy poacee thus species Agrostis 

capillaris became dominant, due to very vigorous reaction to this type of 

fertilization. Thus, from a participation rate of around 5 % in version 

control, come to occupy 63,5 % of the surface after this treatment; 

• do not bring significant changes in the share legumes, which are 

represented by species Trifolium pratense and Trifolium repens.  

• lead to an increase in the number of species in the group other botanical 

families, were reported a total of 12 species, with relatively constant level 

of participation; 



• the emendmend, leading to increased vegetation coverage while increasing 

the share of Families Poaceae and Fabaceae, Juncaceae no longer reported, 

and the plants of other botanical families decreased slightly grassy carpet 

participation in training; 

Organic fertilizer-one sheep/m2 over a three nights: 

• does not affect growth in the employment of herbaceous vegetation, may 

have even a repressive effect; 

• bring a slight increase in the share legumes due to the species present in 

version control, and species Genista sagittalis and Medicago lupulina;  

• no substantial change in the share of plants in other botanical families, 

which are represented mainly by species acidofile (only Stellaria 

gramineea and Viola declinata is in block neamendat 4 % of total 8,75 %).  

Fertilizing with  P22K83 : 

• increase the vegetation coverage, superior version control; 

• bring a slight increase in participation species Agrostis capillaris, poaceelor 

development and within the dominant species, being close to that of version 

control; 

• increasing the share of legumes (2-3 %), both unemended and emended 

block;  

• is without major modifications to the participation of botanical plants of 

other families that have the same formation of species, with reports varying 

slightly depending on the block and a slightly lower percentage compared 

to the control. 

Fertilizing with  P22K83  + oversowing with the Trifolium  repens: 

• bring an increase in vegetation cover, which is 80 to 95 % of the 

experiment, being superior version control (75  - 80 %).  

• of special note is the evolution of vegetation cover from the inputs to, 

especially after Trifolium repens. Thus, there is a reduction grasses share 

holding from 60 to 80 % of the area, but compensated by increasing the 

share legumes which reaches up to 15 % of the area (2005, emended 

block); 



• as a result of this treatment Festuca rubra reduce its participation in the 

exchange species Agrostis capillaris growing, reaching 44 % of the surface 

in both blocks; 

• lead to a special development of legumes (10,75 % share in block 

neamendat and 15 % in the fine) once so high presence of the species that 

was used to supraînsămânţare (Trifolium repens) and the presence of the 

species Trifolium pratense, known as plant indicators of soil content in 

mobile P; 

• based on amendment shall modify the report Festuca rubra-Agrostis 

capillaris by falling share of the former (from 49,5 % to 44,75 %) over the 

other (up from 17,75 % to 19,25 %).  
Following the treatments applied are found the following effects on the quality of 

feed produced: 

• chemical analysis results are not dependent factor year, but especially the 

date of collection, the more it is earlier, the feed to get richer in protein and 

low in fiber, thus leading to an increase in the digestibility; 

• fat content of feed is influenced by factors year, however there is generally 

a higher percentage of ash content in variants fertilized; 

• soil pH affects both protein content and nutritional value, which is higher in 

emended versions; 

• the variations, the highest values of protein content are recorded version V2 

(fertilized with N100P22K83), followed by version V’4 (fertilized with P22K83 

+ oversowing with Trifolium  repens) it is remarkable the high percentage 

of legumes; V5 (fertilized with P22K83), V3 (organic fertilizer-one sheep/m2 

over a three nights) and the final version control; 

• digestibility of feed present value over 65 %, the lowest values being 

recorded in V1 (control) and highest in V2 (fertilized with N100P22K83), very 

small differences between the two blocks; 

• variations within the degree of digestibility of organic substance is 

influenced slightly by the treatments applied, differences were recorded 

around 3 %; 



• the nutritional value of feed produced is 0,88 UNL/kg DM – 0,93 UNL/kg 

DM respectively UNC 0,87/kg DM – 0,92 UNC/kg DM, being within the 

limits of literature values reported specialized; 

• metabolizable energy keeps the same hierarchy as the protein content of 

feed, being influenced by the treatments applied, its values being comprised 

between 2175,12 kcal/kg DM (V1) and 2279,15 kcal/kg DM (V2);  

• Net energy, differentiated enl and ENC, have values ranging from 1273,24 

kcal/kg DM and 1350,42 kcal/kg DM for ENL and between 1282,77 

kcal/kg DM and 1361,02 kcal/kg DM for ENC, as ranked by the same order 

as the content of the EM; 

• animal production that can be obtained from the exploitation of grassland 

are 3071,75 liters milk/ha, respectively meat 266,34 kilograms per hectare 

for version control, which can go from fertilization to N100P22K83 (V’2) to 

increase with 106,59 % and the production of 6342,32 liters milk/ha and 

550,24 kg meat/ha; 

• pastoral value determined on the basis of reports flora, within experimental 

variations in two classes as such, both block and later fined neamendat, 

variants V1 (control), V3 (organic fertilizer-one sheep/m2 over a three 

nights) and V5 (fertilized with P22K83) fall into class VI of bonitare, 

category average, and variations V2 (fertilized with N100P22K83) and V4 

(fertilized with P22K83 + oversowing with Trifolium  repens) fall in class V 

of the bonitare, good category; 

• experimental variants bear a load of 0,81-1,2 LU/ha (or the equivalent of 

5,7 to 8,5 sheep/ha). 

Following the treatments applied are found the following effects on the 

composition of surface soil horizon: 

• long-term amendment is effective both in maintaining a slightly higher pH 

compared with the control, but especially by the effects of support inputs 

applied, both in terms of increased production and feed quality and by 

neutralizing the effect of some Acid fertilizers; 



• mobile P content of soil recorded higher values in the variants which was 

made taking this item, but without leading to a class ranking in top soil in 

terms of supply in this item, with one exception (V’5 – fertilized wizh 

P22K83), where the soil is classified as a well stocked in the P (compared 

with other variants with an average supply); 

• in terms of mobile soil K supply, they can be incorporated into all three 

classes: poor supplied, supplied and well stocked environment in K, 

according to the Treatment of; 

• organic matter content is within the range cited in the literature, is 

consistent with the altitude and type of grassland studied. 
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