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INTRODUCERE 
 

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

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

Intensivizarea gestionării agricole a pajiştilor dar şi producţia de bunuri şi servicii 
de mediu a acestora sunt puternic afectate de pieţele globale, de evoluţiile internaţionale 
rezultate prin schimbul de informaţii la nivel mondial dar în egală măsură, de schimbările 
climatice. Aceşti factori sunt o provocare serioasă în funcţionarea pajiştilor şi există o 
incertitudine mare cu privire la modul cum se vor menţine în viitor. Astfel, în 2010 
organizatorii Conferinţei Europene a Pajiştilor (European Grasslands Federation, EGF) 
au stabilit ca subiect general al conferinţei "Pajiştile într-o lume în schimbare". Este 
prima dată când acest subiect a fost abordat ca temă majoră pentru o conferinţă EGF. 
Congresul a făcut o interesantă analiză a relaţiei animal-pajişte, evidenţiindu-se o paletă 
largă de situaţii de la cele cu inputuri reduse până la cele intensive. Studiul sistemelor cu 
inputuri reduse este din ce în ce mai important în Europa deoarece acoperă largi 
posibilităţi pentru obţinerea de produse alimentare sănătoase dintr-un peisaj semi-natural 
armonios în egală măsură important agricol şi cultural. 

Dincolo de contribuţiile lor la producţia de carne şi lapte, pajiştile permanente 
oferă un număr de prestaţii sociale şi de mediu. Comparativ cu terenul arabil, pajiştea 
ajută la o mai bună conservare a solului împotriva eroziunii, reduce levigarea de nutrienţi 
în apele subterane şi de suprafaţă (BRIEMLE, 1997) şi contribuie la controlul 
inundaţiilor. În cadrul dezbaterilor privind schimbările climatice cauzate de efectul de 
seră, pajiştile au fost clasificate ca un depozit de carbon important, prin stocarea acestuia 
în cantitate mai mare în comparaţie cu terenurile arabile (IPCC, 2000). Mai mult, pajiştile 
constituie un element caracteristic al peisajelor cultural europene, având un rol important 
în întreţinerea semi-habitatelor naturale, prin utilizarea practicilor agricole tradiţionale 
vitale pentru protecţia biodiversităţii (BRIEMLE şi colab., 1999, ZDANOWICZ, 2005). 
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Capitolul 1 
CONCEPTUL DE LOW-INPUT ÎN SISTEMELE AGRICOLE 

 
Primul capitol face referire la contextul în care acest concept de low-input  a 

apărut şi la ceea ce acesta semnifică. Aşadar, sunt prezentate atât problemele 
premergătoare apariţiei conceptului de low-input cât şi problemele actuale printre care 
pierderea biodiversităţii care se pare că merge “într-un ritm de 100 până la 1000 de ori 
mai rapid faţă de cel natural”. Sistemele cu low-input au apărut ca răspuns la ceea ce a 
însemnat “evoluţia agriculturii”, a ceea ce a fost şi este intensivizarea suprafeţelor 
agricole, şi în special suprafeţele de pajişti naturale, precum şi, a ceea ce va însemna 
abandonul acestor suprafeţe. 

Deşi sistemele cu low-input au fost definite încă din anul 1990 nici astăzi nu se 
poate spune cu exactitate ce inputuri presupun aceste sisteme. În România sunt oare 
sistemele tradiţionale aceleaşi cu sistemele cu low-input? Pentru a răspunde, în acelaşi 
capitol 1, am descris şi unele forme de management ale acestor sisteme cu low-input şi 
componenta de bază a pajiştilor cu low-input, adică biodiversitatea. 

 
Capitolul 2 

OBIECTIVELE CERCET ĂRII ŞI CADRUL NATURAL 
 

În al doilea capitol am încercat să ne justificăm cercetarea şi am redat, cu câteva 
caracteristici, zona de studiu, areal deja bine definit şi cunoscut în Munţii Apuseni 
(Comuna Gârda de Sus).Am observat că se impune găsirea unui sistem de management 
chiar în condiţiile în care zona se va confrunta cu un exod populaţional major. 

Scopul lucrării noastre de doctorat este de a identifica un tip de management 
sustenabil de menţinere a pajiştilor oligotrofe la un nivel ridicat al fitodiversităţii. 

Obiectivul general este de a concepe noi modalităţi de abordare a pajiştilor 
naturale în sisteme low-input. 

Obiectivele specifice sunt următoarele: 
1. Studiul efectului aplicării fertilizanţilor organici pe pajiști, în cantităţi mici şi 

la diferite intervale de timp asupra recoltei SU (substanţă uscată); 
2. Studiul efectului aplicării fertilizanţilor organici în cantităţi mici şi la diferite 

intervale de timp asupra fitodiversităţii pajiștilor; 
3. Studiul efectului mulcirii şi a mulcirii combinate cu fertilizarea minerală 

asupra recoltei de SU (substanţă uscată) a pajiștilor; 
4. Studiul efectului mulcirii şi a mulcirii combinate cu fertilizarea minerală 

asupra compoziției floristice și fitodiversităţii pajiștilor; 
5. Studiul frecvenței cosirilor și efectul pășunatului asupra fitodiversității 

pajiștilor cu low-input. 
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Capitolul 3 
MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE 

 
În capitolul 3 sunt descrise experienţele întreprinse, metodologia de lucru şi 

programele statistice folosite. Am folosit un program destul de nou în România, 
programul PC-ORD, însă este cel mai bun în prelucrarea datelor de vegetaţie, date care 
nu sunt metrice şi am folosit de altfel o scalare multi-dimensională, (NMDS), care este o 
metodă de coordonare bine adaptată la date care nu sunt normale sau sunt pe scări 
arbitrare, discontinue, sau altfel discutabile, care se recomandă pentru experienţe de genul 
nostru. Pentru efectuarea analizei varianței și evaluarea efectului tratamentelor aplicate 
asupra covorului ierbos s-a utilizat programul STATISTICA creat de firma StatSoft.În 
urma unor teste este elaborată o serie variată de statistici descriptivepentru variabilele 
dependente, defalcate de către una sau mai multe variabile categorice, apoi este calculată 
pentru acestea o analiză a varianței (Testul F).La nivelul fiecărui an experimental a fost 
efectuată o analiză a varianței de tip Breakdown şiOne-Way ANOVA. Pe baza valorilor F 
și p s-au putut stabili speciile asupra cărora tratamentele efectuate au avut cel mai ridicat 
efect, aceste valori indicând existența unor diferențe mari la nivelul variantelor 
experimentale în ceea ce privește abundența dominanța medie a respectivelor specii. 

Pentru analizarea în amănunt a efectului tratamentelor asupra abundenței 
dominanțe medii a speciilor cu reacție semnificativă s-a folosit o analiză comparativă 
Post-hoc de tipul Fisher LSD. Alegerea acestui test s-a făcut pe baza capacității de 
evidențiere a diferențelor semnificative dintre grupurile de variante experimentale. 

 
 

Capitolul 4 
STUDIUL EFECTULUI APLIC ĂRII FERTILIZAN ȚILOR ORGANICI ÎN 

CANTIT ĂȚI MICI ȘI LA DIFERITE INTERVALE DE TIMP ASUPRA 
RECOLTEI DE SUBSTANŢĂ USCATĂ ȘI A FITODIVERSIT ĂȚII 

 
4.1. INFLUENȚA FERTILIZĂRII ORGANICE COMBINATE CU MULCIREA ÎN 
CANTITĂȚI MICI ȘI LA DIFERITE INTERVALE DE TIMP ASUPRA PRODUCȚIEI 
PAJIȘTILOR 

 
În capitolul 4 sunt prezentate rezultatele cu privire la experienţa cu mulcire şi 

fertilizare organică în diferite doze şi la diferite intervale de timp asupra productivităţii 
pajiştilor semi-naturale.  

După trei ani de aplicare a tratamentelor mai sus amintite nu există diferenţieri 
majore în ceea ce priveşte producţia. Deşi se observă sporuri de producţie, la unele 
variante, nu se înregistrează diferenţe asigurate statistic în primii doi ani experimentali 
(tabel 4.1). Doar în anul 2011 varianta V5, mulcire o dată pe an + 10 t / ha gunoi de 
grajd, aplicat o dată la doi ani, înregistrează o diferenţă de + 0.19 % şi este asigurată 
statisticcomparativ cu martorul. 

Rezultatele experienţei noastre cu privire la fertilizarea organică asupra 
producţiei pajiştilor nu se înscriu în tiparul altor experienţe cu fertilizaţi organici, dar 
punem aceasta pe seama faptului că în experienţa noastră inputurile sunt reduse spre 
deosebire de celelalte experienţe. 
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Tabelul 4.1 
Influența mulcirii și a fertilizării organice asupra recoltei de SU (2011)  

Variante experimentale t/ha SU % Diferența Semnificația 

V1-Martor 0.47 100.0 0.00 Mt. 

V2-mulcire/an 0.35 76.0 -0.11 - 

V3-mulcire/an + 5t/ha gunoi, 
aplicat anual 

0.56 119.7 0.09 - 

V4-mulcire/an+5 t/ha gunoi, 
aplicat1x la 2 ani 0.48 103.4 0.02 - 

V5-mulcire/an+ 10 t/ha gunoi, 
aplicat 1x la 2 ani 

0.66 141.2 0.19 * 

V6-mulcire/an + 10 t/ha gunoi, 
aplicat 1x la 3 ani 

0.49 106.0 0.03 - 

DL (p 5%) - 0.18; DL (p 1%) - 0.24; DL (p 0.1%) - 0.33 

 

Analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan la nivelul anilor 2010 şi 2011 
cât şi suprapunerea tratamentelor experimentale peste condițiile climatice, au arătat 
efectul benefic al inputurilor de gunoi de grajd în combinație cu mulcirea (V3 - mulcire o 
dată pe an + 5 t / ha gunoi de grajd aplicat anual, V5) comparativ cu mulcirea fără 
fertilizare (V2), diferențele observate fiind semnificative din punct de vedere statistic. 

O diferenţă între ani nu se justifica datorită protocolului diferenţiat.  
 

4.2. INFLUENȚA FERTILIZĂRII ORGANICE COMBINATE CU MULCIREA ÎN 
CANTITĂȚI MICI ȘI LA DIFERITE INTERVALE DE TIMP ASUPRA 
FITODIVERSITĂȚII PAJIȘTILOR 
 

Este cunoscut faptul că fertilizarea organică influenţează compoziţia covorului 
vegetal,iar experienţele întreprinse, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, au 
demonstrat că intensivizarea sistemelor de pajişti reduce mult bogăţia specifică. 

În urma determinării compoziție floristice a pajiștilor din experiențele studiate, 
tipul determinat este Agrostis capillaris L.- Festuca rubra L., tip care face parte din seria 
Agrostis capillaris L. – Festuca rubra L., serie specifică etajului nemoral, subetajului 
pădurilor de fag şi amestec de fag cu răşinoase (ȚUCRA şi colab., 1987). Acest tip este 
întâlnit de obicei pe versanţi slab-moderat înclinaţi, semi-umbriţi până la umbriţi, pe 
soluri revene, oligomezobazice, moderat acide brune, rendzine cambice (ŢUCRA şi 
colab. 1987). 

În cazul Munților Apuseni tipul Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L. a 
fost descris de GÂRDA, 2010, în etajul boreal la altitudini cuprinse între 1077 şi 
1384, în general începând de pe expoziţiile estice până pe cele sudice (90o – 180o), 
pe terenuri cu o pantă medie de aproximativ 10o ajungând uneori până la o înclinaţie 
de maximum 40o. Tipul de pajiște se exploatează de cele mai multe ori prin cosit. 

Familia Poaceae îşi face simţită prezenţa în covorul ierbos cu o participare 
medie de 41.05 % (tabelul 4.1). Dintre Poaceae specia care are cea mai mare Adm 
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este Agrostis capillarisL., cu 22.25 %, urmată de Festuca rubra L.cu o ADm de 17.5 
% iar apoi de specia Anthoxanthum odoratum L.cu 1.3 %.  

Participarea medie a familiilor Cyperaceae şi Juncaceae la acest tip de 
pajişte este foarte redusă (0.1 %), se întâlneşte o singură specie şi anume, Luzula 
campestrisL. 

Familia Fabaceae participă în compoziţia floristică, în medie cu 0.75 %. 
Dintre Fabaceae cea mai bună participare o are Trifolium repensL.(0.65 %) urmată 
de specia Trifolium pratenseL.(0.1 %).  

Dintre plantele din alte familii botanice, în varianta martor, se remarcă speciile: 
Arnica montana L. cu o abundenţă-dominanţă medie de 6.7 %, Hypericum maculatum 
Crantz. cu o acoperire medie de 2.2 %, Pimpinella major L. cu 3.2 % acoperire medie, 
Rhinanthus minor L. cu 4.45 % acoperire medie, Thymus pulegioides L. cu 6.5 % 
acoperire medie şi Trollius europaeus L. cu 5.8 % acoperire medie. Cu o acoperire mai 
însemnată sunt şi speciile: Alchemilla vulgaris L., Centaurea mollis Waldst et Kit., 
Centaurea pseudophrygia C.A.Mey , Hieracium aurantiacum L., Plantago lanceolata L., 
Veronica chamaedrys L. şi Viola canina L. 

Diversitatea floristică a acestui tip este evidenţiată de valoarea medie a indicelui 
Shannon - Wiener de 2.30, înregistrând de asemenea o valoare minimă de 2.20 şi una 
maximă de 2.34. Numărul mediu de specii este 22.80, cel minim 20.60, iar cel maxim 25. 

În ceea ce priveşte valoarea agronomică a pajiştii, tipul Agrostis capillaris L.-
Festuca rubra L. se încadrează în clasa a VI – a, categoria de pajişte este medie şi suportă 
o încărcătură de 0.81 – 1.00 UVM / ha. 

Astfel, în anul instalării experienţei, 2009, deşi apar mici modificări la nivelul 
compoziţiei floristice niciuna dintre variantele experimentale nu prezintă asigurare 
statistică (p<0.5), în fitocenoza tipului de pajişte Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L. 
Punem aceasta pe seama faptului că efectul gunoiului de grajd asupra fitodiversităţii este 
mai mare în al doilea an experimental. 

În anul 2010 se constată aceiaşi suprapunere a variantelor experimentale, fapt ce 
ne arată că inputurile reduse asupra unei pajişti nu determină modificări majore în 
compoziţia floristică a acesteia. În acest an fitocenozele se suprapun cel mai bine, ceea ce 
demonstrează aceiaşi similitudine ca şi în anul precedent. 

Efectul inputurilor organice combinate cu mulcirea asupra covorului ierbos în 
anul 2011 se face foarte puțin simțit (figura 4.1). Compoziția floristică a tratamentelor se 
suprapune şi nu prea în reprezentare grafică, ceea ce demonstrează asemănarea şi în 
acelaşi timp unele deosebiri a fitocenozelor.  
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Fig. 4.1 Ordonarea compoziţiei floristice în anul 2011, în funcţie de tratamentele organice 
combinate cu mulcirea (V-tratamente, V1- martor, V2- mulcire / an, V3- mulcire / an + 5 t 
/ ha gunoi, aplicat anual, V4- mulcire / an+5 t / ha gunoi, aplicat 1x la 2 ani, V5- mulcire / 
an+ 10 t / ha gunoi, aplicat 1x la 2 ani, V6- mulcire / an + 10 t / ha gunoi, aplicat 1x la 3 

ani, V7- pajiște abandonată, R-repetiții) 
 

În unele cazuri compoziția floristică diferă ușor, diferenţe distinct semnificative 
înregistrându-se atunci când se compară varianta martor (V1) cu varianta abandon, când 
se compară V2, mulcire o dată pe an cu V3, varianta mulcire o dată pe an + 5 t / ha gunoi 
aplicat anual şi cu V6 varianta mulcire o dată pe an + 10 t / ha gunoi aplicat la trei ani şi 
respectiv, atunci când se compară V6 cu varianta abandon (p<0.01, tabelul 4.2). Diferențe 
semnificative se înregistrează la alte comparații între fitocenoze, cum ar fi: varianta 
martor cu variantele V3 şi V6 (p<0.05); varianta mulcire o dată pe an (V2) comparativ cu 
variantele V4 - mulcire o dată pe an+5 t / ha gunoi, aplicat o dată la 2 ani, varianta V5-
mulcire o dată pe an + 10 t / ha gunoi aplicat la doi ani şi varianta V7-pajişte abandonată. 
Când se compară V3 mulcire o dată pe an + 5 t / ha gunoi, aplicat anual şi V5 mulcire o 
dată pe an + 10 t / ha gunoi, aplicat o dată la 2 ani, ambele cu varianta V6 mulcire o dată 
pe an + 10 t / ha gunoi, aplicat o dată la 3 ani, se înregistrează diferenţe semnificative 
asigurate statistic (p<0.05). 
  



10 
 

Tabelul 4.2 
Comparație între compoziția floristică în anul 2011 a variantelor experimentale 

(mulcire + fertilizare organică) cu MRPP (T – testul T, A – omogenitatea grupului, p – 
semnificația statistică) 

Comparaţie între 
variantele 

experimentale 
T A p Semnificaţia 

V1 vs. V2 -1.592392 0.050870 0.071355 ns 
V1 vs. V3 -2.662749 0.096604 0.014360 * 
V1 vs. V4 -1.631983 0.066479 0.069120 ns 
V1 vs. V5 -2.666154 0.100613 0.018954 * 
V1 vs. V6 -3.002197 0.130077 0.013094 * 
V1 vs. V7 -2.814424 0.112299 0.008238 ** 
V2 vs. V3 -3.320092 0.136618 0.010069 ** 
V2 vs. V4 -2.253512 0.090575 0.034401 * 
V2 vs. V5 -2.385047 0.078186 0.019194 * 
V2 vs. V6 -5.088556 0.226673 0.001883 ** 
V2 vs. V7 -2.480733 0.087106 0.018348 * 
V3 vs. V4 -0.641596 0.024809 0.222584 ns 
V3 vs. V5 0.584344 -0.018040 0.694856 ns 
V3 vs. V6 -2.826899 0.118244 0.018451 * 
V3 vs. V7 -1.033369 0.044771 0.145485 ns 
V4 vs. V5 0.388758 -0.012254 0.591035 ns 
V4 vs. V6 -0.477280 0.016477 0.302634 ns 
V4 vs. V7 -0.948754 0.040859 0.159733 ns 
V5 vs. V6 -3.061570 0.101808 0.011028 * 
V5 vs. V7 -1.681396 0.049733 0.058913 ns 
V6 vs. V7 -4.403735 0.170209 0.001881 ** 

 
Specia dominantă Agrostis capillaris L. își modifică ponderea sub acțiunea 

factorilor experimentali, ajungând până la 35.5 %, la varianta mulcire o dată pe an + 10 t 
/ ha gunoi aplicat la trei ani ( V6; p<0.01, tabelul 4.3). În cazul celorlalte tratamente își 
mărește ușor participarea, dar diferențele nu au asigurare statistică, în schimb, la varianta 
mulcire o dată pe an (V2) își reduce ușor ponderea, dar tot fără asigurare statistică 
(p>0.05). Specia codominantă Festuca rubra L. își sporește participarea comparativ cu 
martorul, până la 20.25 % la varianta cu mulcire o dată pe an + 5 t / ha gunoi aplicat la 
doi ani (V4; p<0.01). Și în cazul celorlalte tratamente se constată o sporire a ponderii 
comparativ cu martorul, dar fără asigurare statistică. 

Poaceaele își modifică ponderea comparativ cu martorul de la 40 % (martor) la 
55.30 % (varianta mulcire o dată pe an + 10 t / ha gunoi aplicat la trei ani (p<0.01, Anexa 
5). Tot o diferență semnificativă se înregistrează și la varianta cu mulcire o dată pe an + 5 
t / ha gunoi aplicat la doi ani (V4; p<0.05). În cazul celorlalte tratamente se constată o 
sporire ușoară a ponderii, dar fără asigurare statistică. La varianta mulcire o dată pe an 
(V2) se constată chiar o reducere a participării, însă diferența nu prezintă semnificații. 

Fabaceaele prezintă anumite modificări prin creșterea ponderii sau descreșterea 
ei în funcție de tratamentele aplicate, dar rezultatele trebuie luate în considerare cu 
rezervă deoarece nu prezintă asigurare statistică (p>0.05). Aceiași situație se înregistrează 
și în cazul Cyperaceaelor și Juncaceaelor. 
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Plantele din alte familii botanice au o tendință generală de descreștere a ponderii 
aproape la toate tratamentele aplicate, excepție făcând la varianta cu mulcire o dată pe an 
(V2) și la varianta cu pajişte abandonată (V7), unde sporesc ușor, dar diferențele nu sunt 
asigurate statistic (p>0.05). Cea mai mică pondere comparativ cu martorul a plantelor din 
alte familii botanice se înregistrează la varianta cu mulcire o dată pe an + 10 t / ha gunoi 
aplicat la trei ani (V6), de 29.45 % (p<0.01). Diferență semnificativă comparativ cu 
martorul se înregistrează la varianta mulcire o dată pe an + 5 t / ha gunoi aplicat anual 
(V3) și varianta mulcire o dată pe an + 5 t / ha gunoi aplicat la doi ani (V4), unde plantele 
din alte familii botanice au o pondere de 32 % (p<0.05). 

Fitodiversitatea se reduce de la 30 de specii în cazul martorului până la 26.8 
specii la varianta mulcire o dată pe an + 5 t / ha gunoi aplicat anual (V3), dar rezultatul 
obținut nu prezintă asigurare statistică. Aceiași evoluție se constată și când luăm în 
considerare indicele de diversitate Shannon. 

Tabelul 4.3 
Structura floristică a tipurilor de pajiști în 2011 sub influența inputurilor organice 

combinate cu mulcirea (A.c= Agrostis capillaris L.,F.r=Festuca rubra L., P= Poaceae, F= 
Fabaceae, CJ= Cyperacea și Juncaceae, AFB= Alte Familii Botanice, 

T=Tratamente,Semnif.=Semnificație, H= Indexul Shannon, S=numărul de specii, A.c-
F.r=Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L., Mt.=martor,*= p<0.05, ** = p<0.01, 

*** =p<0.001, 0= p<0.05, 00= p<0.01, 000=p<0.001, ns – nesemnificativ) 
 Specii 

dominante și 
codominante 

Grupe economice Fitodiversitatea 

T
ra

ta
m

en
t/S

em
ni

f. 

 Tipul 
de 

pajiște 

A.c. F.r. P F CJ AFB S H 

V1-Martor A.c-F.r 23.50 12.50 40.00 5.30 0.40 38.95 30.00 2.49 
Semnif. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. 

V2-mulcire/an A.c-F.r 17.00 12.50 33.15 4.10 0.60 40.65 30.60 2.60 
Semnif. ns ns ns ns ns ns ns ns 

V3-mulcire/an + 
5t/ha gunoi, 
aplicat anual 

A.c-F.r 25.50 16.25 45.40 8.70 0.20 32.15 26.80 2.41 

Semnif. ns ns ns ns ns 0 ns ns 
V4-

mulcire/an+5t/ha 
gunoi, aplicat1x 

la 2 ani 

A.c-F.r 31.50 20.25 50.95 8.25 0.50 32.07 29.80 2.32 

Semnif. ns ** * ns ns 0 ns ns 
V5-mulcire/an + 

10 t/ha gunoi, 
aplicat 1x la 2 

ani 

A.c-F.r 25.50 17.50 46.20 9.05 0.30 33.60 27.40 2.39 

Semnif. ns ns ns ns ns ns ns ns 
V6-mulcire/an + 

10 t/ha gunoi, 
aplicat 1x la 3 

ani 

A.c-F.r 35.50 17.50 55.30 8.00 0.30 29.45 28.80 2.30 

Semnif. ** ns *** ns ns 00 ns ns 
pajiște abandonată A.c-F.r 23.50 17.50 43.75 4.10 0.70 41.30 28.00 2.41 

Semnif. ns ns ns ns ns ns ns ns 
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În ceea ce priveşte frecvenţa speciilor în fitocenoza martorului Agrostis capillaris 
L.- Festuca rubra L. ca şi în anii precedenţi, apar unele specii cu o acoperire şi frecvenţa 
ridicată, cum sunt:Anthoxanthum odoratum L., Trifolium pratense L., Trifolium repens 
L., Trolius europeaeus L.; Thymus pulegiodes L., etc (figura 4.2). Cu o frecvenţă mai 
redusă se remarcă speciile: Hypericum maculatum Crantz, Veronica chamaedrys L., 
Ranunculus acris L., Rumex acetosa L., Centaurea mollis Waldst. et Kit. etc. Iar cu o 
frecvenţă mai redusă decât aceste specii o au: Alchemilla vulgaris L. Anthyllis vulneraria 
L.; Cirsium erisithales Jacq., Silene nutans D.C. etc.  

Cea mai mică dominanţă şi frecvenţă este întâlnită la speciile: Achillea distans 
Waldst et Kit., Prunella vulgaris L., Gymnadenia conopsea L., Colchicum autumnale L., 
Centaurea pseudophrygia C.A.Mey etc. 

 

 

Fig. 4.2 Curba frecvenţa-dominanţa în fitocenoza martorului tipului Agrostis capillaris 
L.-Festuca rubra L. în anul 2011 

 
Comparând compoziţia floristică a martorului cu compoziţia floristică a celorlalte 

variante constatăm că anumite specii sub influenţa inputurilor tehnologice reduse îşi 
modifică, la fel ca şi anii precedenţi, dominanţa şi frecvenţa. Astfel, unele specii care în 
cazul martorului prezentau o acoperire mare cum este cazul specieiRhinanthus minor L. 
îşi reduce foarte mult acoperirea (figura 4.3), urmată de specia Arnica montana L.  
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Fig. 4.3 Curba frecvenţa-dominanţa în fitocenoza tratamentelor, fără martor în anul 2011  
 

În al treilea an experimental, după cum am văzut din datele de mai sus inputurile 
reduse încep să îşi facă simţită prezenţa. Prin urmare, în anul 2011 avem şapte specii care 
prezintă semnificaţie statistică. Analiza la nivelul întregii experienţe a varianţei 
abundenţei dominanţă mediei a speciei a arătat un efect semnificativ al tratamentelor la 
nivelul speciilor. 

Aplicarea unei mulciri anuale în combinaţie cu o fertilizare cu 10 t / ha gunoi de 
grajd o dată la trei ani creşte semnificativ abundenţa speciei Agrostis capillarisL. (tabelul 
4.4). În acelaşi timp, orice cantitate de gunoi de grajd aplicată, fie anual fie o dată la doi 
sau trei ani (V4, V5, V6) combinată cu mulcirea aduce sporuri semnificative (p< 0.001; 
p< 0.01 p< 0.05) comparativ cu varianta mulcită. Aplicarea cantităţii de 10 t / ha gunoi de 
grajd o dată la trei ani (V6) comparativ cu aceiaşi cantitate, dar aplicată o dată la doi ani 
(V5) a rezultat într-o creştere semnificativă a abundenţei acestei specii (p< 0.05). 
Abandonul a influenţat negativ (p< 0.01) gradul de acoperire al acestei specii doar 
comparativ cu varianta V6 mulcire o dată pe an + 10 t / ha gunoi de grajd o dată la trei 
ani.  

Tabelul 4.4 
Reacţia specieiAgrostis capillarisL. la tratamentele aplicate 

LSD  Agrostis capillaris L .     
Var 

ADM 

V1 
 

23,5 

V2 
 

17,0 

V3 
 

25,5 

V4 
 

31,5 

V5 
 

25,5 

V6 
 

35,5 

V7 
 

23,5 
V1 
23,5 

 
0,124 
ns. 

0,630 
ns. 

0,061 
ns. 

0,630 
ns. 

0,007 
**  

1,000 
ns. 

V2 
17,0 

  
0,047 

*  
0,0014 

**  
0,047 

*  
p < 0.001 

***  
0,124 
ns. 

V3 
25,5 

   
0,155 
ns. 

1,000 
ns. 

0,021 
*  

0,630 
ns. 

V4 
31,5 

    
0,155 
ns. 

0,338 
ns. 

0,061 
ns. 

V5 
25,5 

     
0,021 

*  
0,630 
ns. 

V6 
35,5 

      
0,007 

°° 
V7 
23,5 

       

p < 0.05 * ° p < 0.01 ** °° p < 0.001 *** °°°    ns. – nesemnificativ/without significance 
V 1 – martor/witness (cosit/mowed 1/an/year);V 2 – mulcire/mulch 1/an/year;V 3 – mulcire/mulch 1/an/year + 5 t/ha gunoi/manure /an/year;V 4 

–mulcire/mulch 1/an/year + 5 t/ha gunoi/manure / 2 ani/years;V 5 - mulcire/mulch 1/an/year + 10 t/ha gunoi/manure / 2 ani/years;V 6 - 
mulcire/mulch 1/an/year + 10 t/ha gunoi/manure / 3 ani/years; V 7 –abandon/abandonment. 
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La fel se întâmplă şi în cazul celorlalte specii, dar din lipsă de spaţiu nu le vom 
prezenta în rezumat. 

 
4.3 INFLUENȚA FERTILIZĂRII ORGANICE COMBINATE CU MULCIREA ÎN 
CANTITĂȚI MICI ȘI LA DIFERITE INTERVALE DE TIMP ASUPRA CALITĂŢII 
PAJIȘTILOR 
 

Analizând datele obţinute în laborator constatăm că un conţinut relativ scăzut în 
proteină brută (PB) de 7.27 % se întâlneşte la varianta martor, pe când cel mai ridicat 
conţinut în PB este întâlnit la varianta fără mulcire şi fertilizare 11.34 % la varianta cu 
mulcire anuală şi aplicarea a 5 tone gunoi de grajd anual (tabelul 4.4). Această variantă se 
dovedeşte superioară celorlalte şi în ceea ce priveşte conţinutul redus de celuloză (26.3 
%), dar şi un procent bun de glucide solubile de 53.21 %. Aplicarea a 5 t / ha gunoi de 
grajd o dată la doi ani contribuie la obţinerea unui furaj cu un conţinut în proteină brută 
de 10.01 % şi de 49.27 % glucide solubile. 

În ceea ce priveşte conţinutul de celuloză observăm că în toate variantele mulcite 
şi fertilizate cu gunoi de grajd conţinutul scade comparativ cu martorul, excepţie făcând 
doar V4 (mulcire o dată pe an + 5 t / ha gunoi, aplicat o dată la 2 ani), în timp ce 
glucidele solubile înregistrează o sporire la inputurile organice. 
 

Tabelul 4.4 
Calitatea furajului obţinut pe pajiştile fertilizate organic şi combinate cu mulcirea 

în anul 2011 

Variante Proteină Celuloză Cenuşă Extractive 
neazotate Digestibilitate Proteina 

digestibila 
V1-Martor 7.27 31.15 14.72 46.86 55.8 35.59 

V2-mulcire/an 9.32 26.45 8.70 55.54 70.77 52.855 
V3-mulcire/an + 5 t/ha 

gunoi, aplicat / an 
11.34 26.38 9.08 53.21 67.515 72.375 

V4-mulcire/an+5t/ha 
gunoi, aplicat 1x la 2 

ani 
10.01 31.18 9.55 49.27 58.65 59.845 

V5-mulcire/an+ 10 
t/ha gunoi, aplicat 1x 

la 2 ani 
8.51 28.89 8.31 54.29 65.01 44.915 

V6-mulcire/an + 10 
t/ha gunoi, aplicat 1x 

la 3 ani 
8.115 30.225 7.45 54.22 58.99 40.83 
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Capitolul 5 
STUDIUL EFECTULUI MULCIRII ȘI A MULCIRII COMBINATE CU 

FERTILIZAREA MINERAL Ă ASUPRA RECOLTEI DE SUBSTANŢĂ USCATĂ 
ȘI A FITODIVERSIT ĂȚII 

 
5.1.INFLUENȚA FERTILIZĂRII MINERALE COMBINATE CU MULCIREA ÎN 
CANTITĂȚI MICI ȘI LA DIFERITE INTERVALE DE TIMP ASUPRA PRODUCȚIEI 
PAJIȘTILOR 
 

În capitolul 5 sunt prezentate rezultatele cu privire la experienţa cu mulcire şi 
fertilizare minerală în diferite doze şi la diferite intervale de timp.Astfel, primul 
subcapitol prezintă rezultatele influenţei mulcirii şi a fertilizării mineraleîn diferite doze 
şi la diferite intervale de timp asupra productivităţii pajiştilor semi-naturale. După trei ani 
de aplicare a tratamentelor mai sus amintite nu există diferenţieri majore în ceea ce 
priveşte producţia. Deşi se observă sporuri de producţie, la unele variante, nu se 
înregistrează diferenţe asigurate statistic în primii doi ani experimentali. În al treilea an 
experimental, 2011, aplicarea inputurilor tehnologice în cantităţi reduse a determinat 
schimbări minore la nivelul recoltei de substanță uscată (tabelul 5.1). Cea mai mare 
recoltă se înregistrează la varianta cu mulcire o dată pe an + N25:P25:K25 aplicat anual, 
de 1.84 %, cu o diferență de 0.66 t / ha, comparativ cu martorul (p<0.05). La celelalte 
tratamente chiar dacă se constată o sporire a recoltei de SU aceasta nu prezintă asigurare 
statistică (p>0.0.5). 

Tabelul 5.1 
Variante experimentale t/ha SU % Diferența Semnificația 

V1-Martor 0.47 100 0.00 Mt. 
V2-mulcire/an 0.62 131.6 +0.15 - 

V3-mulcire 2x/an 0.52 110.1 +0.05 - 
V4-mulcire/an + N25P25K25 

aplicat anual 
0.68 142.6 +0.20 * 

V5-mulcire/an + N25P25K25 
aplicat 1x la 2ani 

0.50 105.9 +0.03 - 

V6-mulcire/an + P25K25 aplicat 
anual 

0.57 121.1 +0.10 - 

V7-mulcire/an+P25K25 aplicat 
1x la 2 ani 

0.55 116.5 +0.08 - 

DL(p 5%) - 0.16; DL(p 1%) - 0.21; DL(p 0.1%) - 0.29 

Influența fertilizării minerale asupra recoltei de substanță uscată (2011) 
 

Analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan la nivelul anului 2011 dintre 
variantele experimentale de tratament suprapusă peste condițiile climatice ale anului 2011 
a arătat efectul pozitiv al mulcirii combinate cu fertilizarea anuală cu N25:P25K25 (V4) 
comparativ cu varianta cosită (V1), diferența dintre aceste două variante fiind 
semnificativă. În ce privește celelalte variante, nu s-au constatat diferențe semnificative 
(tabelul 5.2 şi tabelul 5.3). 
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Tabelul 5.2 
Diferenţele de recoltă dintre variante şi semnificaţia acestora (2011) 

Varianta  V5 V3 V7 V6 V2 V4 

 SU (t/ha) 0,502 0,522 0,552 0,574 0,624 0,676 

V1 0,474 0,028 0,048 0,078 0,100 0,150 0,202* 

V5 0,502  0,020 0,050 0,072 0,122 0,174 

V3 0,522   0,030 0,052 0,102 0,154 

V7 0,552    0,022 0,072 0,124 

V6 0,574     0,050 0,102 

V2 0,624      0,052 

V4 0,676       

 
Tabelul 5.3 

Valorile DS 5 % pentru diferitele limite ale comparaţiei dintre variante 
Eroarea mediilor SX = 0.05(t/ha) 
Depărtarea in clasificare V5 V3 V7 V6 V2 V4 
Valori q   2.92 3.07 3.16 3.23 3.28 3.32 
Valori DS teoretice 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 
 
 
5.2 INFLUENȚA FERTILIZĂRII MINERALE COMBINATE CU MULCIREA ÎN 
CANTITĂȚI MICI ȘI LA DIFERITE INTERVALE DE TIMP ASUPRA FITODIVERSITĂȚII 
PAJIȘTILOR 
 

Aplicarea inputurilor tehnologice nu au determinat schimbări majore la nivelul 
covorului ierbos în 2009, în primul an experimental. Compoziția floristică a tratamentelor 
este foarte asemănătoare și se suprapune oarecum când se reprezintă grafic.  

În anul 2010 se constată aceiaşi suprapunere a variantelor experimentale, fapt ce 
ne arată că inputurile minerale reduse asupra unei pajişti nu determină modificări majore 
în compoziţia floristică a acesteia. În acest an fitocenozele se suprapun destul de bine, 
ceea ce demonstrează aceiaşi similitudine ca şi în anul precedent. 

Şi în anul 2011 aplicarea inputurilor tehnologice nu a determinat schimbări 
majore la nivelul covorului ierbos. Compoziția floristică a tratamentelor este foarte 
asemănătoare și se suprapune oarecum când se reprezintă grafic (figura 5.1). 
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Fig. 5.1 Ordonarea compoziţiei floristice, în anul 2011 în funcţie de tratamente cu 

mulcire și îngrășăminte minerale (V-tratamente, V1- martor, V2- mulcire/an, V3- mulcire 
2x/an, V4- mulcire/an+ N25P25K25 aplicat anual,V5- mulcire/an+ N25P25K25 1x la 2 
ani, V6- mulcire/an + P25K25 aplicat anual, V7- mulcire/an + P25K25 1x la 2 ani, R-

repetiții) 
 

Cele mai mari diferențe între tratamente se înregistrează între varianta cu mulcire 
o dată pe an (V2) comparativ cu varianta cu mulcire + P25:K25 aplicat anual (V6; T = -
2.771; p<0.05), compoziția floristică a acestor fitocenoze fiind foarte heterogenă (A = 
0.1323, tabelul 5.3). Astfel de diferențe se mai înregistrează între varianta cu mulcire de 
două ori pe an (V3) comparativ cu varianta V7, cu mulcire + P25:K25 aplicat o dată la 
doi ani (p<0.05) și varianta cu mulcire + P25:K25 aplicat anual (V6) comparativ cu V7; 
p<0.05), fitocenozele fiind foarte heterogene (A=0.0091). Diferențe mai mici se 
înregistrează între fitocenozele următoarele tratamente: varianta martor cosită o dată pe 
an şi fără inputuri tehnologice (V1) comparativ cu varianta mulcire o dată pe an (V2); 
varianta martor cosită o dată pe an şi fără inputuri tehnologice (V1) cu varianta cu 
mulcire o dată pe an + N25:P25:K25 aplicat anual (V4); varianta martor cosită o dată pe 
an şi fără inputuri tehnologice (V1) cu varianta mulcire + P25:K25 aplicat anual (V6); 
varianta martor cosită o dată pe an şi fără inputuri tehnologice (V1) cu varianta mulcire + 
P25:K25 aplicat o dată la doi ani (V7) etc; dar diferențele nu prezintă asigurare statistică 
și datele le putem accepta doar orientativ.  
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Tabelul 5.3 
Comparație între compoziția floristică în anul 2011 a variantelor experimentale 

(mulcire + fertilizare minerală) cu MRPP (T – testul T, A – omogenitatea grupului, p – 
semnificația statistică) 

Comparatie între variantele 
experimentale 

T A p 

V1 vs. V2 -1.181927 0.050872 0.121887 

V1 vs. V3 -0.623945 0.017670 0.242170 

V1 vs. V4 -1.576855 0.059866 0.074047 

V1 vs. V5 -0.676743 0.019980 0.226500 

V1 vs. V6 -1.393553 0.042601 0.091921 

V1 vs. V7 -1.670144 0.071917 0.068354 

V2 vs. V3 0.143654 -0.006671 0.458733 

V2 vs. V4 0.249722 -0.013254 0.502788 

V2 vs. V5 -0.590622 0.023811 0.240384 

V2 vs. V6 0.081208 -0.003290 0.427995 

V2 vs. V7 -2.771943 0.132322 0.013957 

V3 vs. V4 -0.180278 0.007457 0.342225 

V3 vs. V5 0.640439 -0.018792 0.710137 

V3 vs. V6 0.036907 -0.001063 0.448898 

V3 vs. V7 -2.338420 0.091371 0.030272 

V4 vs. V5 0.342273 -0.014588 0.553022 

V4 vs. V6 -0.113769 0.004644 0.372396 

V4 vs. V7 -1.717372 0.072568 0.061094 

V5 vs. V6 0.669726 -0.019756 0.736479 

V5 vs. V7 -1.155481 0.045688 0.121826 

V6 vs. V7 -2.262784 0.094465 0.032302 

 

Schimbările la nivelul covorului ierbos au loc în limita aceluiaşi tip de pajiște 
Agrostis capillaris L. -Festuca rubra L. În limitele acestui tip au loc modificări atât la 
nivelul speciilor cât și la nivelul grupelor economice și fitodiversității. Specia dominantă 
Agrostis capillaris L. cunoaște o sporire a ponderii la majoritatea tratamentelor aplicate 
comparativ cu varianta martor (tabelul 5.4). Cele mai mari participări le are în varianta cu 
mulcire o dată pe an (V2), unde atinge 35.5 % (p<0.01) și la varianta cu mulcire o dată pe 
an + N25:P25:K25 aplicat anual (V4), de 33.5 % (p<0.05). În cazul celorlate tratamente 
chiar dacă se constată o sporire a ponderii, acestea nu prezintă asigurare statistică 
(p>0.05). Tratamentul cu mulcire + P25:K25 aplicat o dată la doi ani (V7) nu determină 
modificarea participării speciei Agrostis capillaris L. comparativ cu varianta martor. În 
ceea ce privește specia codominantă Festuca rubra L. se constată modificări minime a 
ponderii, în urma aplicării inputurilor tehnologice , care nu prezintă asigurare statistică 
(p>0.05). 

Poaceaele își măresc participarea la toate tratamentele aplicate. Cea mai mare 
pondere se constată la varianta cu mulcire o dată pe an (V2; 55.60 %; p<0.01), iar cea 
mai mică la varianta cu mulcire de două ori pe an (V3; 49.45 %; p>0.05). Sporuri 
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semnificative a participării se întâlnesc la variantele mulcire o dată pe an + N25:P25:K25 
aplicat anual (V4), mulcire o dată pe an + N25:P25:K25 o dată la doi ani (V5) și varianta 
cu mulcire + P25:K25 aplicat anual (V6; p<0.05). 

Fabaceaele își modifică acoperirea sub influența inputurilor ajungând până la 
10.6 % la varianta cu mulcire + P25:K25 o dată la doi ani (V7), dar diferența nu prezintă 
asigurare statistică (p>0.05). 

Aceiași evoluție o au și Cyperaceale și Juncaceaaele, când se constată modificări 
minime și fără asigurare statistică (p>0.05). 

În general, plantele din alte familii botanice își micșorează sub influența 
tratamentelor, dar aceste modificări nu prezintă asigurare statistică (p>0.05). 

Fitodiversitatea la martor este determinată de 28.6 specii, iar sub acțiunea 
factorilor experimentali se restrânge ușor, dar fără asigurare statistică (p>0.05). Aceiași 
situație se înregistrează și când luăm în considerare indicele de diversitate Shannon. 

 
Tabelul 5.4 

Structura floristică a tipurilor de pajiști în 2011 sub influența inputurilor mineral 
combinate cu mulcirea (A.c= Agrostis capillaris L.,F.r=Festuca rubra L., P= Poaceae, F= 

Fabaceae, CJ= Cyperacea și Juncaceae, AFB= Alte Familii Botanice, 
T=Tratamente,Semnif.=Semnificație, H= Indexul Shannon, S=numărul de specii, A.c-

F.r=Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L., Mt.=martor,*= p<0.05, ** = p<0.01, 
*** =p<0.001, 0= p<0.05, 00= p<0.01, 000=p<0.001, ns – nesemnificativ) 

 
Specii dominante 
și codominante 

Grupe economice Fitodiversitatea 

T
ra

ta
m

en
t/S

em
ni

f. 

 
Tipul 

de 
pajiște 

A.c. F.r. P F CJ AFB S H 

V1-Martor A.c-
F.r 

23.50 17.50 43.40 5.75 0.50 38.54 28.60 2.42 

Semnif. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. 

V2-mulcire/an A.c-
F.r 

35.50 17.50 55.60 5.20 0.20 34.65 24.80 2.10 

Semnif. ** ns ** ns ns ns ns 00 

V3-mulcire 2x/an A.c-
F.r 

29.50 16.25 49.45 6.80 0.20 31.65 26.20 2.24 

Semnif. ns ns ns ns ns ns ns ns 

V4-mulcire/an + 
N25P25K25 aplicat 

anual 
A.c-
F.r 

33.50 16.25 53.35 4.75 0.40 42.15 27.00 2.11 

Semnif. * ns * ns ns ns ns 00 

V5-mulcire/an + 
N25P25K25 aplicat 

1x la 2ani 
A.c-
F.r 

32.00 15.00 52.40 7.45 0.30 35.62 27.60 2.25 

Semnif. ns ns * ns ns ns ns ns 

V6-mulcire/an + 
P25K25 aplicat 

anual 
A.c-
F.r 

31.50 15.00 51.80 9.70 0.50 33.55 26.40 2.28 

Semnif. ns ns * ns ns ns ns ns 
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V7-
mulcire/an+P25K25 
aplicat 1x la 2 ani 

A.c-
F.r 

23.50 17.50 50.05 10.60 0.50 36.15 24.40 2.34 

Semnif. ns ns ns ns ns ns ns ns 

 

În ceea ce priveşte frecvenţa speciilor în fitocenoza martorului Agrostis capillaris 
L.- Festuca rubra L. în acest an se pot observa că sunt mult mai multe specii cu o 
frecvenţă însemnată (figura 5.2). Specii cu o prezenţă mai ridicată şi în majoritatea 
releveelor sunt următoarele: Agrostis capillaris L., Festuca rubra L., Thymus pulegiodes 
L.,Trolius europeaeus L., Trifolium pratense L., Trifolium repens L., Centaurea mollis 
Waldst et Kit., Astrantia major L., Stellaria graminea L. etc. Specii cu o frecvenţă medie 
sunt următoarele: Arnica montana L., Centaurea mollis Waldst et Kit., Hypericum 
maculatum Crantz, Polygala comosa Schkuhr, Lotus corniculatus L., Rumex acetosa L., 
Anthyllis vulneraria L., Alchemilla vulgaris L., Galium mollugo L. etc. Cu o dominanţă şi 
frecvenţă mai mică sunt întâlnite speciile: Cirsium erisithales Jacq., Silene nutans D.C. şi 
Gentianella lutescens Velen. Cea mai mică frecvenţă o au speciile: Centaurea 
pseudophrygia C.A.Mey, Campanula patula L., Achillea distans Waldst et Kit., Prunella 
vulgaris L., Colchicum autumnale L. etc. 

 

 
Fig. 5.2 Curba frecvenţa-dominanţa în fitocenoza martorului tipului Agrostis capillaris 

L.-Festuca rubra L. în anul 2011  
 
Când se compară toate variantele experimentale cu martorul se constată că 

speciile au o frecvenţă dominanţă mai asemănătoare şi nu fluctuează aşa mult. Astfel, 
specii care în cazul martorului prezentau o acoperire mare cum este cazul speciilor: 
Trifolium repens L. şi Pimpinella major L.îşi reduc frecvenţa atunci când se compară 
toate variantele experimentale cu martorul. (figura 5.3). Alte specii, cum sunt: Centaurea 
pseudophrygia C.A.Mey şi Gymnadenia conopsea L. înregistrează o creştere a frecvenţei 
lor. 
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 Fig. 5.3 Curba frecvenţa-dominanţa în fitocenoza tratamentelor, fără martor în anul 2011 

(Freq=Frecvența speciilor, Logsum = Log în baza 10 a frecvenței speciilor, pentru 
denumirea speciilor vezi legenda de la fig 4.2) 

 
 

Spre deosebire de anii anteriori (2009 și 2010), în anul 2011 a fost înregistrat un 
efect semnificativ (p<0,05) la nivelul abundenței speciei Agrostis capillaris L., definitorie 
pentru tipul de pajiște identificat în câmpul experimental. Alături de această specie, au 
fost observate efectele variantelor de tratament și asupra plantelor de Anthoxathum 
odoratum L.și Trifolium repens L.(p<0,05). 

Mulcirea anuală (V2) a avut o influență benefică (p<0,01) asupra abundenței 
speciei Agrostis capillaris L. comparativ cu cosirea (V1, tabelul 5.5). În mod similar, s-a 
constatat efectul pozitiv al mulcirii combinate cu un input anual de N25:P:25K25 (V4) 
comparativ cu aceeași variantă. Analiza diferenței de abundență, observate la varianta 
mulcită anual și fertilizată cu P25:K25 o dată la doi ani (V7) comparativ cu mulcirea 
anuală (V2), au conturat efectul negativ al fertilizării (p<0,01). Comparând aceeași 
variantă (V7) cu o variantă mulcită dar fertilizată anual cu N25:P25:K25 se poate observa 
efectul defavorabil (p<0,05) al lipsei azotului și aplicarea o dată la doi ani a unui 
fertilizant doar cu P25:K25. 
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Tabelul 5.5 
Reacţia speciei Agrostis capillaris L. la tratamentele aplicate 

LSD 
 Agrostis capillaris L.     

Var 
ADM 

V1 
23,5 

V2 
35,5 

V3 
29,5 

V4 
33,5 

V5 
32,0 

V6 
31,5 

V7 
23,5 

V1 
23,5 

 
0,008 

**  
0,166 
ns. 

0,025 
*  

0,054 
ns. 

0,068 
ns. 

1,000 
ns. 

V2 
35,5 

  
0,166 
ns. 

0,639 
ns. 

0,414 
ns. 

0,351 
ns. 

0,008 
°° 

V3 
29,5 

   
0,351 
ns. 

0,558 
ns. 

0,639 
ns. 

0,166 
ns. 

V4 
33,5 

    
0,725 
ns. 

0,639 
ns. 

0,025 
° 

V5 
32,0 

     
0,906 
ns. 

0,054 
ns. 

V6 
31,5 

      
0,068 
ns. 

V7 
23,5 

       

p< 0.05 * ° p < 0.01 ** °° p < 0.001 *** °°°      ns. – nesemnificativ/without significance 
V 1 – martor/witness (cosit/mowed 1/an/year); V 2 – mulcire/mulch 1/an/year; V 3 – mulcire/mulch 2/an/year; V 4 – mulcire/mulch 1/an/year + 
N:P:K 25:25:25/an/year; V 5 - mulcire/mulch 1/an/year + N:P:K 25:25:25/ 2 ani/years; V 6 – mulcire/mulch 1/an/year + P:K 25:25/an/year; V 7 – 
mulcire/mulch 1/an/year + P:K 25:25/ 2 ani/years. 

La fel se întâmplă şi în cazul celorlalte specii. 
 
5.3 INFLUENȚA FERTILIZĂRII MINERALE COMBINATE CU MULCIREA ÎN 

CANTITĂȚI MICI ȘI LA DIFERITE INTERVALE DE TIMP ASUPRA CALITĂŢII 
PAJIȘTILOR 

 
Calitatea furajului obţinut de pe pajiştea fertilizată mineral şi mulcită după 

protocolul experimental prezintă diferenţieri ca urmare a tehnologiei aplicate 
caracteristice fiecărei variante (tabelul 5.6). Astfel, cantitatea cea mai mică de proteină 
brută de 7.32 % o întâlnim în varianta nefertilizată şi nemulcită, adică varianta fără 
inputuri tehnologice, iar maximum de proteină brută obţinut o întâlnim la varianta 
mulcire o dată pe an + P25:K25 aplicat anual. Celuloza are valori cuprinse între 28.31 în 
cazul variantei V3 mulcire de două ori pe an şi 32.91 % la varianta cu mulcire o dată pe 
an + N25:P25:K25 aplicate o dată la doi ani (V5).  

Din punct de vedere al extractivelor neazotate valorile oscilează în jurul a 50 % 
cu un maxim de 54.8 % la varianta cu mulcire de două ori pe an (V3) şi un minim de 
50.56 % la varianta mulcire o dată pe an + P25:K25 aplicat anual (V6). Structura 
floristică susţine o digestibilitate destul de redusă cuprinsă între 51.39 % la varianta 
mulcire o dată pe an + N25:P25:K25 aplicate o dată la doi ani (V5) şi 63.12 % la varianta 
cu mulcire de două ori pe an (V3). 
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Tabelul 5.6 
Calitatea furajului obţinut pe pajiştile fertilizate mineral şi combinate cu mulcirea în anul 

2011 
Variante 

 
Proteină Celuloză Cenuşă 

Extractive 
neazotate 

Digestibili
tate 

Proteina 
digestibila 

V 1 – varianta martor cosită o dată 
pe an şi fără inputuri tehnologice 

7.32 31.93 7.01 53.74 55.52 32.975 

V 2 – mulcire o dată pe an (iarba 
se coseşte şi se lasă pe sol); 

8.75 31.64 6.78 52.84 55.73 46.555 

V 3 – mulcire de două ori pe an; 9.52 28.31 7.32 54.86 63.125 54.17 

V 4 – mulcire o dată pe an + N:P:K 
25:25:25 (anual); 

8.37 30.51 8.2 52.93 59.31 43.5 

V 5 – mulcire o dată pe an + N:P:K 
25:25:25 (o dată la doi ani); 

8.13 32.91 7.46 51.51 51.395 40.965 

V 6 – mulcire + P:K 25:25 (anual); 10.54 28.90 10.01 50.56 63.07 65.07 

V 7 – mulcire + P:K 25:25 (o dată 
la doi ani). 

9.93 29.9 8.95 51.22 60.91 58.83 

 

Capitolul 6 

REZULTATE OB ȚINUTE CU PRIVIRE LA COSITUL PAJI ŞTILOR CU LOW-
INPUT 

 

6.1. INFLUENŢA COSITULUI ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII PAJIŞTILOR ÎN SISTEME 
LOW-INPUT 
 

În ceea ce priveşte anul experimental 2011, se observă o uşoară creştere a 
producţiei, ajungând la 5.22 t / ha SU în varianta cosită timpuriu şi la 3.70 t / ha SU în 
varianta cosită de două ori pe an (tabelul 6.1). După doi ani experimentalise constată că 
doar varianta cosită timpuriu (V3) este asigurată distinct semnificativ comparativ cu 
martorul, considerat în acest caz cositul tradiţional, adică varianta V2. 

Tabelul 6.1 
Influența cositului asupra recoltei de SU (2011) 

Varianta prod(t/ha) % Diferen ța Semnificația 
V1 - - - - 
V2 0.64 100.0 0.00 Mt. 
V3 1.04 162.6 0.40 ** 
V4 0.74 115.3 0.10 - 
V5 - - - - 

DL (p 5%) - 0.22; DL (p 1%) - 0.32; DL (p 0.1%) - 0.47 

 
Analiza comparativă cu ajutorul testului Duncan la nivelul anului 2011 ne arată 

diferenţe de recoltă în ceea ce priveşte cositul tradiţional (V2) şi cositul de două ori pe an 
(V4, tabelul 6.2 şi tabelul 6.3). 
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Tabelul 6.2 
Diferenţele de recoltă dintre variante şi semnificaţia acestora (2011) 

Varianta  V4 V3 

 SU (t/ha) 0.74 1.04 

V2 0.64 0.10 0.40 

V4 0.74  0.30 

V3 1.04   

 

Tabelul 6.3 
Valorile DS 5 % pentru diferitele limite ale comparaţiei dintre variante 

Depărtarea in clasificare V4 V3 
Valori q   3.26 3.40 
Valori DS teoretice 
 

0.22 0.23 

 

6.2. INFLUENŢA COSITULUI ASUPRA FITODIVERSITĂŢII PAJIŞTILOR CU LOW-
INPUT 

 

Cositul diferenţiat asupra fitocenozei de Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L. 
după trei ani experimentali a determinat modificări la nivelul covorului ierbos. În urma 
prelucrării statistice se diferențiază 2 grupe floristice (figura 6.1). Din prima grupă fac 
parte variantele V1 (pajişte abandonată), V2 (cosit tradițional) şi V4 (cosit de două ori pe 
an). Cealaltă grupă este formată din varianta cosită timpuriu (V3) şi varianta care imită 
păşunatul, V5. 

 
Fig. 6.1 Ordonarea compoziţiei floristice, în anul 2011, în funcţie de managementul 

aplicat (V-tratamente, V1- abandon, V2-cosit tradițional, V3- cosit timpuriu, V4-cosit de 
două ori pe an, V5- imitarea pășunatului prin cosiri repetate) 

 

În urma cositului se constată unele modificări minore la nivelul covorului ierbos 
în limita aceluiași tip de pajiște ca și în cazul martorului. 

Specia dominantă Agrostis capillaris L. cunoaște o sporire a ponderii la 
variantele abandon şi cosit timpuriu (V1, respectiv V3) comparativ cu varianta martor . În 
schimb, la variantele cosit de două ori pe an (V4) şi cosit repetat (V5) îşi reduce ponderea 
semnificativ (p<0.05, tabelul 6.4). 
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În ceea ce privește specia codominantă Festuca rubra L. se constată modificări a 
ponderii, în urma cositului diferenţiat comparativ cu varianta martor. Astfel în aproape 
toate variantele îşi reduce ponderea de la 17.50 în cazul martorului la 11.25 % în 
variantele cosit de două ori pe an (V4) şi la 12.25 % în varianta cosită repetat (V5), în 
ambele cazuri prezentând asigurare statistică (p<0.05). 

Poaceaele își sporesc participarea la varianta abandon şi îşi reduc ponderea în 
toate celelalte variante experimentale, în ultimele două fiind chiar distinct semnificativ 
negative comparativ cu martorul (p<0.01). 

Fabaceaele își modifică acoperirea sub influența cositului. Astfel, îşi reduc 
acoperirea în toate variantele experimentale, însă fără o acoperire statistică.  

O evoluție asemănătoare o au și Cyperaceale și Juncaceaele, doar că ele îşi 
sporesc acoperirea, de la 0.10 % în cazul martorului până la 0.70 la variantele cosit 
timpuriu (V3) sau cosit de două ori pe an (V4), dar fără asigurare statistică (p>0.05) 

Plantele din alte familii botanice sub influența cositului îşi sporesc acoperirea în 
toate variantele experimentale, dar aceste modificări nu prezintă asigurare statistică 
(p>0.05). Astfel de la 37.40 % acoperire ajung până la 47.65 % la varianta abandon.  

În ceea ce priveşte fitodiversitatea fitocenozei se constată unele modificări 
minime fie că luăm în considerare numărul de specii (s), care de la 26.00 în cazul 
martorului scade doar în varianta cosită de mai multe ori pe an (V5), fie că luăm în 
considerare indicele Shannon (h), însă modificările nu prezintă asigurare statistică.  

Tabelul 6.4 
Structura floristică a tipurilor de pajiști în 2011 sub influența cositului (A.c= Agrostis 

capillaris L.,F.r=Festuca rubra L., P= Poaceae, F= Fabaceae, CJ= Cyperaceae și 
Juncaceae, AFB= Alte Familii Botanice, T=Tratamente,Semnif.=Semnificație, H= 

Indexul Shannon, S=numărul de specii, A.c-F.r=Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L., 
Mt.=martor,*= p<0.05, **= p<0.01, ***=p<0.001, 0= p<0.05, 00= p<0.01, 000=p<0.001, 

ns – nesemnificativ 

 
Specii dominante 
și codominante 

Grupe economice Fitodiversitatea 

T
ra

ta
m

en
t/S

em
ni

f. 

 
Tipul de 
pajiște 

A.c. F.r. P F CJ AFB S H 

V1-Abandon 
A.c-F.r 

29.5 17.50 48.85 4.65 0.30 47.65 26.40 2.36 

Semnif. ns ns ns 00 ns ns ns ns 

V2-cosit 
tradiţional A.c-F.r 

21.50 17.50 41.75 16.20 0.10 37.40 26.00 2.41 

Semnif. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. 

V3-cosit 
timpuriu A.c-F.r 

22.25 15.00 40.65 8.50 0.70 37.75 29.00 2.42 

Semnif. ns ns ns ns ns ns ns ns 

V4-cosit de 
două ori pe 

an A.c-F.r 
20.25 11.25 34.45 6.55 0.70 38.20 26.40 2.22 

Semnif. 0 0 00 ns ns ns ns ns 

V5- cosit 
repetat A.c-F.r 

21 12.50 34.45 7.95 0.60 40.80 25.40 2.34 

Semnif. Ns 0 00 ns ns ns ns ns 
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Deoarece între varianta abandon şi martor nu există difereneţe asigurate statistic 
punem aceasta pe seama faptului că suntem în primii ani experimentali. Pentru a ne 
apropia cât mai mult de realitate am încercat să comparăm fitodiversitatea pajiştilor semi-
naturale în condiţii de abandon. Pentru aceasta am luat în considerare abandonul unor 
suprafețelor de pajiști semi-naturale din zona studiată aflate în anumite abandon intervale 
de timp. S-au urmărit ca și condițiile staționale să fie oarecum asemănătoare, iar perioada 
abandonului s-a împărțit în trei categorii după cum urmează: abandon până la 5 ani (F1), 
abandon între 5 și 10 ani (F2), abandon peste 10 ani (F3). Perioada de timp de când au 
fost abandonate anumite pajiști s-a determinat subiectiv, cu ajutorul chestionarelor simple 
care au fost aplicate la proprietari și s-a apreciat după vârsta vegetației lemnoase prezența 
pe o anumită suprafață. După cum este cunoscut deja, abandonul suprafețelor de pajiști 
semi-naturale determină schimbări importante la nivelul covorului ierbos, astfel 
constatăm că analiza statistică a rezultatelor a scos în evidență separarea compoziției 
floristice în 3 tipuri de pajiști (figura 6.2.). 

 
Fig. 6.2. Ordonarea compoziţiei floristice, în funcţie de categoriile de abandon (P-relevee, 
F1- pajiști abandonate până la 5 ani, F2- pajiști abandonate între 5 ani și 10 ani, F3-pajiști 

abandonate peste 10 ani) 
 

Fitocenoza pajiștilor abandonate până la 5 ani (F1) se deosebește foarte mult de 
fitocenoza celorlalte categorii de pajiști abandonate (T = - 6,7861, p<0.001, respectiv T=-
6,5185, p< 0.001; tabelul 7). Grupurile analizate sunt destul de heterogene (A = 0,1218, 
respectiv A = 0,1431). Fitocenoza pajiștilor abandonate între 5 și 10 ani (F2) diferă de 
fitocenoza pajiștilor abandonate peste 10 ani (F3), dar se constată și o oarecare 
suprapunere, când se reprezintă grafic (T = - 4,9935, p<0.001; fig. 6.2, tabelul 6.5). 
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Tabelul 6.5 
Comparație între compoziția floristică a categoriilor de abandon cu MRPP (T – testul T, 

A – omogenitatea grupului, p – semnificația statistică) 
Comparatie între variantele 

experimentale 
T A p 

V1 vs. V2 -6,786198 0,121860 0,000044 

V1 vs. V3 -6,518563 0,143136 0,000229 

V2 vs. V3 -4,993546 0,098741 0,002312 

 

Fitocenoza pajiștilor abandonate până la 5 ani (F1) este reprezentată de tipul de 
pajiște Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L., care are în compoziția floristică 41.07 % 
Poaceae, 14.11 % Fabaceae, 0.14 % Cyperaceae și Juncaceae și 41.79 %, plante din alte 
familii botanice (AFB). Fitodiversitatea acestor fitocenoze este reprezentată de 31.71 
specii și corespunde unui indice Shanon de 2.30. Fitocenoza pajiștilor abandonate între 5 
și 10 ani (F2) este reprezentată de tipul de pajiște Festuca rubra L., care are în 
compoziția floristică 18.62 % Poaceae, 3.94 % Fabaceae, 1.11 % Cyperaceae și 
Juncaceae și 54.58 % plante din alte familii botanice. Compoziția floristică este 
reprezentată de 25.44 specii și corespunde unui indice Shannon de 2.30. Fitocenoza 
pajiștilor abandonate peste 10 ani (F3) este reprezentată de tipul de pajiște Nardus stricta 
L., care are în compoziția floristică 33.09 % Poaceae, 2.95 % Fabaceae, 5.73 % 
Cyperaceae și Juncaceae și 43.39 % plante din alte familii botanice. Fitodiversitatea 
cuprinde 23.09 specii și corespunde unui indice Shannon de 2.10 (tabelul 6.6). 

 
Tabelul 6.6 

Structura floristică a tipurilor de pajiști în funcție de categoriile de abandon (A.c= 
Agrostis capillaris L.,F.r=Festuca rubra L., N.s =Nardus stricta L., P= Poaceae, F= 

Fabaceae, CJ= Cyperaceae și Juncaceae, AFB= Alte Familii Botanice, 
T=Tratamente,Semnif.=Semnificație, H= Indexul Shannon, S=numărul de specii, A.c-

F.r=Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L., Mt.=martor,*= p<0.05, ** = p<0.01, 
*** =p<0.001, 0= p<0.05, 00= p<0.01, 000=p<0.001, ns – nesemnificativ) 

 
Specii dominante și 

codominante 
Grupe economice Fitodiversitate 

T
ra

ta
m

en
te

/S
em

ni
f. 

 
Tipul 

de 
pajiște 

A.c. F.r. N.s. P F CJ AFB S H 

F1-Pajiști 
abandonate 
până la 5 ani A.c-F.r 

21.39 11.01 4.64 41.07 14.11 0.14 41.79 31.71 2.30 

Semnif. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. Mt. 

F2-Pajiști 
abandonate 

între 5 ani și 10 
ani 

F.r 
1.47 12.53 1.94 18.62 3.94 1.11 54.58 25.44 2.30 

Semnif. 000 ns ns 00 000 ns ns 0 ns 

F3-Pajiști 
abandonate 
peste 10 ani N.s. 

1.95 4.93 21.36 33.09 2.95 5.73 43.39 23.09 2.10 

Semnif. 000 ns ** ns 000 ns ns 00 ns 
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Din punct de vedere agronomic, datorită abandonului fitocenozele se degradează 
prin instalarea unor tipuri de pajiște mai puțin productive și de o calitate mai slabă. 
Această degradare se poate constata prin reducerea participării speciei Agrostis capillaris 
L. de la 21.39 % (F1) la 1.47 % în cazul pajiștilor abandonate între 5 și 10 ani (F2) și la 
1.95 % în cazul pajiștilor abandonate peste 10 ani (F3; p<0.001). Tot o reducere se 
constată și la Festuca rubra L. mai ales la fitocenoza pajiștilor abandonate peste 10 ani 
(F3), dar rezultatele nu sunt asigurate statistic (p>0.05). Degradarea pajiștilor este scoasă 
în evidență și de sporirea speciei Nardus stricta L., de la 1.94% până la 21.36 % 
(p<0.01). Când urmărim evoluția compoziției floristice pe grupe economice constatăm 
aceeași degradare a covorului ierbos prin scăderea Poaceaelor (p<0.01), reducerea 
participării Fabaceaelor (p<0.001), iar plantele din alte familii botanice sporesc ușor, dar 
evoluția lor nu este asigurată statistic. Din punct de vedere conservativ constatăm tot o 
degradare a sistemului de pajiștii, deoarece fitodiversitatea se reduce de la 31.71 specii la 
pajiștea abandonată până la 5 ani (F1) la 23.09 specii la pajiștea abandonată peste 10 ani 
(F3; p<0.01). Dacă urmărim indicele Shannon se constată o restrângere a fitodiversității 
de la 2.30 (F1) la 2.10 (F3), dar fără asigurare statistică. 
 

6.3 INFLUENŢA COSITULUI ASUPRA SPECIEI ARNICA MONTANA L. 
 

Cositul şi sau păşunatul sunt cei mai importanţi factori de mediu care conduc 
structura şi componenţa comunităţilor de plante (GIME, 1988; KLEYER, 1999). Astfel, 
se desprind noi ipoteze că această abordare ar putea fi o punte de legătură între practicile 
de gestionare a vegetaţiei şi structura lor, între productivitate şi calitate.  

Având în vedere cele expuse mai sus, în experienţa noastră, conform protocolului 
stabilit au fost cosite variantele: V2 (cosit tradițional, adică după 1 august, când specia 
Arnica montana L. are formate seminţele), V3 (varianta cosită timpuriu ce s-a realizat în 
faza de înflorire a Poaceaelor) și varianta V4 (varianta cosită de două ori pe an). Acest 
mod de recoltare a influențat prezența speciei Arnica montana L. în covorul vegetal. 

În varianta abandonată (V1), adică în varianta care nu se cosește niciodată, gradul 
de acoperire al speciei Arnica montana L. este de 4.8 %, mai mare decât în varianta 
cosită timpuriu, lucru explicabil prin faptul că prezentăm date doar din al treilea an 
experimental. 

Varianta V2 este varianta care se coseşte tradiţional, adică în luna august, iar în 
cazul acestei variante gradul de acoperire al speciei Arnica montana. L. a ajuns la 7.3 %, 
pe când în cazul variantei V3, cosit timpuriu, (23 iunie 2011), gradul de acoperire al 
speciei Arnica montana L. a fost de3.2 %. 

În cazul variantei V4 (varianta cosită de două ori) gradul de acoperire al speciei 
Arnica montana L. ajunge la 9.8 %, având astfel cel mai mare grad de acoperire, după 
cum era de așteptat, deoarece noi credem că acestei specii îi place cositul. 

În varianta cosită repetat, gradul de acoperire al speciei Arnica montana. L. este 
de 9.0 %, mai puțin decât în varianta cosită tradițional, dar ridicat spre deosebire de 
celelalte variante. 
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CONCLUZII 
 

Pajiştea de Festuca rubra L. – Agrostis capillaris L. de la Poienile Ursului este o 
fitocenoză foarte stabilă, aflată în echilibru climax, drept urmarare, reacţionează la 
diferite inputuri tehnologice slab. 

Structura vegetaţiei fitocenozei Festuca rubra L. – Agrostis capillaris L. cu 
44.55 % Poaceae; 9.75 % Fabaceae şi 38.8 % plante din alte familii botanice, la o 
acoperire generală de 91 %, în anul 2010, demonstrează faptul că ne aflăm în faţa unei 
fitocenoze bogate în specii, cu o capacitate de producţie furajeră, corespunzătoare zonei 
de multe şi altitudinii la care ne aflăm (1349 m). 

În experienţa cu fertilizare organică, productivitatea fitocenozei este slabă. În 
anul 2009 fiind cuprinsă între 0.23 t / ha SU, la varianta mulcire o dată pe an + 5 t / ha 
gunoi, aplicat o dată la 2 ani, (V4) şi 0.31 t / ha SU, la varianta mulcire o dată pe an + 5 t 
/ ha gunoi, aplicat anual (V3). Nu avem creşteri de recoltă de substanţă uscată, ca urmare 
a fertilizării organice şi mulcirii. 

Anul 2010 este mai favorabil creşterii plantelor, fitocenoza variantei nefertilizate 
producând 1.31 t / ha SU. Sporuri de recoltă avem la două variante V3 (varianta mulcire 
o dată pe an + 5 t / ha gunoi, aplicat anual) şi V5 (varianta mulcire o dată pe an + 10 t / ha 
gunoi, aplicat la doi ani), celelalte inputuri determinând reducerea recoltei. 

Anul 2011 se caracterizează prin recolte la fel, destul de reduse, cuprinse între 
0.47 t / ha SU la varianta martor şi 0.66 t / ha SU la V5 (varianta mulcire o dată pe an + 
10 t / ha gunoi, aplicat la doi ani). 

În experienţa cu îngrăşăminte minerale, nivelurile de recoltă sunt apropiate pe an 
şi variante cu cele ale experienţei cu îngrăşăminte organice. Constatăm că cei trei ani 
experimentali reacţiile şi la fertilizarea minerală sunt foarte slabe sau chiar negative, ceea 
ce demonstrează că perioada scurtă de vegetaţie, de 3-4 luni, face ca folosirea 
macroelementelor aplicate să fie extrem de redusă. 

În anul 2009, nu avem reacţii pozitive de luat în seamă, ca urmare a mulcirii şi 
fertilizării minerale aplicate: varianta martor produce 0.21 t / ha SU pe când V6 mulcire o 
dată pe an + P25:K25aplicat anual produce 0.11 t / ha SU. 

La fel, anul 2010, ca urmarea a unui regim de precipitaţii corespunzător, are în 
valori absolute, recolte de substanţă uscată mai mari decât ceilalţi doi ani experimentali. 
Astfel, varianta cosită o dată pe an produce 1.16 t / ha SU, pe când, V6 (mulcire o dată pe 
an + P25:K25 aplicat anual) produce 1.20 t / ha SU, un spor de 0.4 t / ha SU, neasigurat 
statistic. 

Anul 2011, secetos, influenţează nivelul general al recoltelor, acestea fiind în 
cifre absolute la mai puţin de jumătate din valoarea celor din 2010: 0.47 t / ha SU la 
varianta martor şi 0.57 t / ha SU la varianta V6 (mulcire o dată pe an + P25:K25 aplicat 
anual). 

La mulcire şi fertilizare organică, schimbările care se produc la nivelul grupelor 
economice de plante, ca urmare a aplicării factorilor experimentali sunt de mică 
anvergură, implicând o creştere a procentului de participare a Fabaceaelor de la0.75 % în 
anul 2009, la 5.30 % în anul 2010, la varianta martor, ca urmarea a schimbării 
managementului pajiştilor. Folosirea gunoiului de grajd, ca fertilizant, determină creşteri 
procentuale ale Fabaceaelor în structura covorului ierbos. 
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În anul 2010 este mai vizibilă acţiunea factorilor experimentali, ca urmare a 
regimului de precipitaţii corespunzător. Astfel, Poaceaele prezintă creşteri ca urmare a 
inputurilor tehnologice la toate variantele experimentale. În acelaşi an, Fabaceaele au 
aceiaşi direcţie de evoluţie, în creştere, de la 9.75 % la varianta martor, la 11.80 % la 
varianta mulcire o dată pe an + 10 t / ha gunoi de grajd o dată la trei ani. Plantele din alte 
familii botanice au, de asemenea, scăderi de la 38.80 % la varianta martor la 31.90 % la 
varianta mulcire o dată pe an + 10 t / ha gunoi de grajd o dată la trei ani (V6). 

Anul 2011 este caracterizat, de asemenea, prin evoluţii ale gupelor economice de 
plante furajere din pajişti asemănătoare anului 2010, cresc Poaceaele şi scad plantele din 
alte familii botanice. 

La experienţa cu îngrăşăminte minerale evoluţiile floristice sunt mai energetic 
decât cele de la experienţa cu îngrăşăminte organice. Încă din primul an ponderea 
Poaceaelor are unele fluctuaţii ca urmare a inputurilor aplicate, menţinându-se în jurul 
valorii de 45 %, Fabaceaele în jurul valorii de 2 %, iar plantele din alte familii botanice 
cresc de la 36.10 % la varianta martor până la 46.35 % la varianta mulcire o dată pe an + 
P25:K25 aplicat anual (V6). În anul 2010, Poaceaele au evoluţii pozitive, crescând de la 
49.90 % (varianta martor) la 58.35 % la varianta mulcire o dată pe an + P25:K25 aplicat 
anual (V6). Fabaceaele au o uşoară creştere de la 6.15 % la varianta martor la 7.40 la V6 
(mulcire o dată pe an + P25:K25 aplicat anual), iar plantele din alte familii botanice la 
aceleaşi variante au scăderi de la 41.90 % la 32.70 %. Aceleaşi direcţii de evoluţie le 
întâlnim şi în anul 2011. 

Din analiza evoluției vegetației pe cele cinci repetiții, constatăm că sunt diferențe 
importante între diferitele grupe de plante ca urmare a managementului aplicat. Se pare 
că abandonul și cositul timpuriu au influențe nefavorabile asupra prezenței speciei Arnica 
montana L., 4.8 %.Arnica montanaL. la varianta 1, varianta abandon și 3.2 % Arnica 
montanaL. la varianta 3 (cosit timpuriu). Influențe benefice sunt la variantele cosite de 
două ori pe an (V4, 9.8 %)Arnica montanaL. și la varianta pășunată (V5, 9.0 % Arnica 
montana L.).Și cositul tradițional, în luna august, favorizează specia, Arnica montanaL. 
având o participare de 7.3 % la V2, varianta cosită tradiţional. 
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