
7. Descrierea parcelară

UAT Trupul de 
pajiște

Parcela 
descriptivă

Suprafața 
Ha

Categoria 
de folosință

Unitate de 
relief

Configurația

ALUNIȘ CRÂCIUNEȘTI T15, P307 0.3384 Pășune Deal Teren 
denivelat

Altitudine: 405-520 m expoziție: 0-5 înclinație: 1-30% sol: Regosol eutric , Regosol calcaric
epicalcaric , Aluviosol eutric , Aluviosol calcaric litic proxicalcaric , Faeoziom calcaric epicalcaric , 
Faeoziom calcaric proxicalcaric
Date staționate suplimentare - Etajul Nemoral
Tipul de pajiște Pajiștile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuș de silvostepă)
Graminee : Festuca rubra - (păiuș de silvostepă/- Agrostis stolonifera -(moleață); Bromus erectus - 
(obsigă aristată); Lolium perenne - (raigras peren); Dactylis glomerata - (golomăț); Festuca ovina - 
(păiușul oilor); Alopecurus pratensis - (coada vulpii); Sesleria coerulans -(coada iepurelui); Cynodon 
dactylon - ( pir gros); Agrostis capillaris -(iarba câmpului); Arrhenatherum elatius - (ovăscior); Festuca 
airoides- (părușcă); Nardus stricta -(țepoșică)
Leguminoase: Lotus corniculatus - (ghizdei); Trifolium repens -(trifoi alb); Medicago lupulina - 
(trifoi mărunt); Trifolium pratense -(trifoi roșu); Onobrychis viciifolia -(sparcetă); Coronilla varia - 
(coroniște); Galega officinalis - (ciumărea); Vicia cracca - (măzăriche)
Diverse plante: Achillea millefolium - (coada șoricelului); Cichorium intybus - (cicoare); Plantago 
lanceolata -(pătlagina); Thymus montanus -(cimbrișor); Taraxacum officinale -(păpădie)
Daucus carota -(morcov sălbatic); Ranunculus acer - (piciorul cocoșului); Verbena officinalisf urzicuțe) 
Juncus effusus -(pipirig); Convolvulus arvensis- (volbura); Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic); Rumex 
alpinum - (ștevia stânelor); Capsella bursapastoris - (traista ciobanului); Carex vulpina - (rogoz)
Plante dăunătoare și toxice: Eryngium campestre - (scaiul dracului); Euphorbia cyparissias -(laptele 
câinelui); Carduus acanthoides -(spini); Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc); Equisetumarvense - ( 
coada calului); Xanthium sp. - (cornuți);
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei - 85%
încărcarea cu animale - 0.36 UVM/ha în prezent / 0.55 UVM/ha după lucrări de ameliorare
Vegetația lemnoasă- măceș , porumbar, cătină
Lucrări executate: slabă fertilizare, curățire de gunoaie
Lucrări propuse: combaterea buruienilor și a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 
distrugerea mușuroaielor, curățarea pajiștei de pietre, cioate, gunoaie. Plantarea unor perdele de 
pomi, copaci, arbuști pentru protecție împotriva vânturilor și a zăpezii, construirea de umbrare 
pentru animale, fertilizarea pășunii, defrișarea vegetației lemnoase, amenajarea surselor de apă și 
supraînsămânțarea cu amestecul de ierburi recomandat în prezentul amenajament.
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UAT Trupul de pajiște Parcela 
descriptivă

Suprafața 
Ha

Categoria 
de 

folosință

Unitate 
de 

relief

Configurația

ALUNIȘ Dumbrăvioara TI P5,6,7; T2 
P21; T3 
P19B; T4 
P20, 27; T33 
P752

121.17ha Pășune Deal Teren 
denivelat

Altitudine: 430-520m expoziție: 5 înclinație: 30% sol: Regosol eutric
Date staționate suplimentare - Etajul Nemoral
Tipul de pajiște: Pajiștile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuș de silvostepă)
Graminee : Festuca rubra - (păiuș de silvostepă/- Agrostis stolonifera -(moleață); Bromus erectus - 
(obsigă ari stată); Lolium perenne - (raigras peren); Dactylis glomerata - (golomăț); Festuca ovina - 
(păiușul oilor); Alopecuruspratensis - (coada vulpii); Sesleria coerulans -(coada iepurelui); Cynodon 
dactylon - ( pir gros); Agrostis capillaris -(iarba câmpului); Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 
Festuca airoides- (părușcă); Nardus stricta -(țepoșică)
Leguminoase: Lotus corniculatus - (ghizdei); Trifolium repens -(trifoi alb); Medicago lupulina - 
(trifoi mărunt); Trifolium pratense -(trifoi roșu); Onobrychis viciifolia -(sparcetă); Coronilla varia - 
(coroniște); Galega officinalis - (ciumărea); Vicia cracca - (măzăriche)
Diverse plante: Achillea millefolium - (coada șoricelului); Cichorium intybus - (cicoare); Plantago 
lanceolata -(pătlagina); Thymus montanus -(cimbrișor); Taraxacum officinale -(păpădie); Daucus 
carota -(morcov sălbatic); Ranunculus acer - (piciorul cocoșului); Verbena officinalis-(urz\cu\e) 
Juncus effusus -(pipirig); ; Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic); Rumex alpinum - (ștevia stânelor); 
Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului); Equisetum arvense -(coada calului); Carex vulpina - (rogoz)
Plante dăunătoare și toxice: Eryngium campestre - (scaiul dracului); Convolvulus arvensis- (volbura) 
Euphorbia cyparissias -(laptele câinelui); Carduus acanthoides -(spini); Xanthium sp. - (comuți); 
Onopordon acanthium - (scaiul măgăresc)
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei - 85%
încărcarea cu animale - 0.34 UVM/ha în prezent / 0.51 UVM/ha după lucrări de ameliorare
Vegetația lemnoasă- măceș , porumbar, cătină
Lucrări executate: slabă fertilizare, curățire de gunoaie
Lucrări propuse: combaterea buruienilor și a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 
distrugerea mușuroaielor, curățarea pajiștei de pietre, cioate, gunoaie. Plantarea unor perdele de 
pomi, copaci, arbuști pentru protecție împotriva vânturilor și a zăpezii, construirea de umbrare 
pentru animale, fertilizarea pășunii, defrișarea vegetației lemnoase, amenajarea surselor de apă și 
supraînsămânțarea cu amestecul de ierburi recomandat în prezentul amenajament.

164 COMUNA ALUNIȘ



UAT Trupul de 
pajiște

Parcela 
descriptivă

Suprafaț
a 

Ha

Categoria 
de folosință

Unitate 
de relief

Configurația

ALUNIȘ MIȚUREA T5 P42, 45,
46,203, 204

110.64 
ha

Pășune Deal Teren 
denivelat

Altitudine:405-560m expoziție: 0-5 înclinație: 1-17% sol: Aluviosol eutric ; Aluvioso 
Antrosol erodic calcaric proxicalcaric

eutric coluvic;

Date staționate suplimentare - Etajul Nemoral
Tipul de pajiște: Pajiștile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuș de silvostepâ)
Graminee : Festuca rubra - (păiuș de silvostepă/- Agrostis stolonifera -(moleață); Bromus erectus - 
(obsigă ari stată)/ Lolium perenne - (raigras peren); Dactylis glomerata - (golomăț); Festuca ovina - 
(păiușul oilor); Alopecuruspratensis - (coada vulpii); Sesleria coerulans -(coada iepurelui) 
Cynodon dactylon - ( pir gros); Agrostis capillaris -(iarba câmpului); Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 
Festuca airoides- (părușcă); Nardus stricta -(țepoșică)
Leguminoase: Lotus corniculatus - (ghizdei); Trifolium repens -(trifoi alb); Medicago lupulina - 
(trifoi mărunt); Trifolium pratense -(trifoi roșu); Onobrychis viciifolia -(sparcetă); Coronilla varia - 
(coroniște); Galega officinalis - (ciumărea); Vicia cracca - (măzăriche)
Diverse plante: Achillea millefolium - (coada șoricelului); Cichorium intvbus - (cicoare); Plantago 
lanceolata -(pătlagina); Thymus montanus -(cimbrișor); Taraxacum officinale -(păpădie) 
Daucus carota -(morcov sălbatic); Ranunculus acer - (piciorul cocoșului); Verbena officinalis 
Juncus effusus -(pipirig); Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic); Rumex alpinum - (ștevia stânelor); 
Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului); Carex vulpina - (rogoz); Mentha piperita - (menta)
Plante dăunătoare și toxice: Eryngium campestre - (scaiul dracului); Euphorbia cyparissias -(laptele 
câinelui); Carduus acanthoides -(spini); Convolvulus arvensis- (volbura); Onopordon acanthium - 
(scaiul măgăresc); Equisetum arvense -(coada calului); Xanthium sp. - (cornuți);
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei - 85%
încărcarea cu animale: 0.34 UVM/ha în prezent / 0.51 UVM/ha după lucrări de ameliorare
Vegetația lemnoasă- măceș , porumbar, cătină
Lucrări executate: slabă fertilizare, curățire de gunoaie
Lucrări propuse: combaterea buruienilor și a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 
distrugerea mușuroaielor, curățarea pajiștei de pietre, cioate, gunoaie. Plantarea unor perdele de 
pomi, copaci, arbuști pentru protecție împotriva vânturilor și a zăpezii, construirea de umbrare 
pentru animale, fertilizarea pășunii, defrișarea vegetației lemnoase, amenajarea surselor de apă și 
supraînsămânțarea cu amestecul de ierburi recomandat în prezentul amenajament.
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UAT Trupul de 
pajiște

Parcela 
descriptivă

Suprafața 
Ha

Categoria 
de 

folosință

Unitate 
de relief

Configurația

ALUNIȘ PĂDUREA
OPRITĂ

T34 P 754; 
756; 757;
758

20.11 ha Pășune Deal Teren 
denivelat

Altitudine:430-520m expoziție: 0-5 înclinației-17% sol: Faeoziom calcaric epicalcaric ; Faeoziom 
calcaric proxicalcaric ; Antrosol erodic calcaric proxicalcaric
Date staționale suplimentare - Etajul Nemoral
Tipul de pajiște: Pajiștile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuș de silvostepă)
Graminee : Festuca rubra - (păiuș de silvostepă^; Agrostis stolonifera -(moleață); Bromus erectus - 
(obsigă aristată); Lolium perenne - (raigras peren); Dactylis glomerata - (golomăț); Festuca ovina - 
(păiușul oilor); Alopecuruspratensis - (coada vulpii); Sesleria coerulans -(coada iepurelui) 
Cynodon dactylon - ( pir gros); Agrostis capillaris -(iarba câmpului); Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 
Festuca airoides- (părușcă); Nardus stricta -(țepoșică)
Leguminoase: Lotus corniculatus - (ghizdei); Trifolium repens -(trifoi alb); Medicago lupulina - 
(trifoi mărunt); Trifolium pratense -(trifoi roșu); Onobrychis viciifolia -(sparcetă); Coronilla varia - 
(coroniște); Galega offîcinalis - (ciumărea); Vicia cracca - (măzăriche)
Diverse plante: Achillea millefolium - (coada șoricelului); Cichorium intybus - (cicoare); Plantago 
lanceolata -(pătlagina); Thymus montanus -(cimbrișor); Taraxacum officinale -(păpădie)
Daucus carota -(morcov sălbatic); Ranunculus acer - (piciorul cocoșului); Verbena officinalisf\xrzXc\x\o) 
Juncus effusus -(pipirig); Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic); Rumex alpinum - (ștevia stânelor); 
Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului); Carex vulpina - (rogoz); Mentha piperita - (menta)
Plante dăunătoare și toxice: Eryngium campestre - (scaiul dracului); Euphorbia cyparissias -(laptele 
câinelui); Carduus acanthoides -(spini); Convolvulus arvensis- (volbura); Onopordon acanthium - 
(scaiul măgăresc); Equisetum arvense -(coada calului); Xanthium sp. - (comuți);
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei - 85%
încărcarea cu animale: 0.31 UVM/ha în prezent / 0.47 UVM/ha după lucrări de ameliorare
Vegetația lemnoasă- măceș , porumbar, cătină
Lucrări executate: slabă fertilizare, curățire de gunoaie
Lucrări propuse: combaterea buruienilor și a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 
distrugerea mușuroaielor, curățarea pajiștei de pietre, cioate, gunoaie. Plantarea unor perdele de 
pomi, copaci, arbuști pentru protecție împotriva vânturilor și a zăpezii, construirea de umbrare 
pentru animale, fertilizarea pășunii, defrișarea vegetației lemnoase, amenajarea surselor de apă și 
supraînsămânțarea cu amestecul de ierburi recomandat în prezentul amenajament.
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UAT Trupul de 
pajiște

Parcela 
descriptivă

Suprafa 
ța 
Ha

Categoria 
de folosință

Unitate 
de relief

Configurația

ALUNIȘ PLAIUL
COȘARULUI

T4P21B, 22, 
26; T29 P617

62.58 ha Pășune Deal Teren 
denivelat

Altitudine:430-560m expoziție: 5 înclinație: 17-30% sol: Regosol eutric; Eutricambosol tipic
Date staționate suplimentare - Etajul Nemoral
Tipul de pajiște: Pajiștile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuș de silvostepă)
Graminee : Festuca rubra - (păiuș de silvostepă); Lolium perenne - (raigras peren); Dactylis 
glomerata - (golomăț); Festuca ovina - (păiușul oilor); Alopecuruspratensis - (coada vulpii); Sesleria 
coerulans -(coada iepurelui); Cynodon dactylon - ( pir gros); Agrostis capillaris -(iarba câmpului); 
Arrhenatherum elatius - (ovăscior); Festuca airoides- (părușcă)
Leguminoase: Lotus corniculatus - (ghizdei); Trifolium repens -(trifoi alb); Medicago lupulina - 
(trifoi mărunt); Trifolium pratense -(trifoi roșu); Onobrychis viciifolia -(sparcetă); Coronilla varia - 
(coroniște); Galega officinalis - (ciumărea); Vicia cracca - (măzăriche)
Diverse plante: Achillea millefolium - (coada șoricelului); Cichorium intybus - (cicoare); Plantago 
lanceolata -(pătlagina); Thymus montanus -(cimbrișor); Taraxacum officinale -(păpădie)
Daucus carota -(morcov sălbatic); Ranunculus acer - (piciorul cocoșului); Verbena officinalis-(urzicu\e) 
Juncus effusus -(pipirig); Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic); Rumex alpinum - (ștevia stânelor); 
Capsella bursapastoris - (traista ciobanului); Carex vulpina - (rogoz); Mentha piperita - (menta)
Plante dăunătoare și toxice: Eryngium campestre - (scaiul dracului); Euphorbia cyparissias -(laptele 
câinelui); Carduus acanthoides -(spini); Convolvulus arvensis- (volbura); Onopordon acanthium - 
(scaiul măgăresc); Equisetum arvense - (coada calului); Xanthium sp. - (comuți);
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei - 86%
încărcarea cu animale: 0.28 UVM/ha în prezent / 0.44 UVM/ha după lucrări de ameliorare
Vegetația lemnoasă- măceș , porumbar
Lucrări executate: slabă fertilizare, curățire de gunoaie
Lucrări propuse: combaterea buruienilor și a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 
distrugerea mușuroaielor, curățarea pajiștei de pietre, cioate, gunoaie. Plantarea unor perdele de 
pomi, copaci, arbuști pentru protecție împotriva vânturilor și a zăpezii, construirea de umbrare 
pentru animale, fertilizarea pășunii, defrișarea vegetației lemnoase, amenajarea surselor de apă și 
supraînsămânțarea cu amestecul de ierburi recomandat în prezentul amenajament.
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UAT Trupul de 
pajiște

Parcela 
descriptivă

Suprafa 
ța 

Ha

Categoria 
de folosință

Unitate de 
relief

Configurația

ALUNIȘ STRÂMBA - 
LA 

PETRACHE

T13 P241 3.5 HA Pășune Deal Teren 
denivelat

Altitudine:430-505m expoziție: 5 înclinație: 
calcaric epicalcaric; Faeoziom calcaric proxicalc

2-30% sol: Regosol calcaric proxicalcaric ; Regosol 
arie ; Preluvosol tipic

Date staționate suplimentare - Etajul Nemoral
Tipul de pajiște: Pajiștile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuș de silvostepâ)
Graminee : Festuca rubra - /păiuș de silvostepâ); Lolium perenne - (raigras peren); Dactylis 
glomerata - (golomăț); Festuca ovina - (păiușul oilor); Alopecuruspratensis - (coada vulpii); Cynodon 
dactylon - ( pir gros); Agrostis capillaris -(iarba câmpului); Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 
Nardus stricta -(țepoșică)
Leguminoase: Lotus corniculatus - (ghizdei); Trifolium repens -(trifoi alb); Medicago lupulina - 
(trifoi mărunt); Trifolium pratense -(trifoi roșu); Onobrychis viciifolia -(sparcetâ); Coronilla varia - 
(coroniște); Galega officinalis - (ciumărea); Vicia cracca - (măzăriche)
Diverse plante: Achillea millefolium - (coada șoricelului); Cichorium intybus - (cicoare); Plantago 
lanceolata -(pătlagina); Thymus montanus -(cimbrișor); Taraxacum officinale -(păpădie)
Daucus carota -(morcov sălbatic); Ranunculus acer - (piciorul cocoșului); Verbena officinalis-(urz\cu\e) 
Juncus effusus -(pipirig); Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic); Rumex alpinum - (ștevia stânelor); 
Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului); Carex vulpina - (rogoz); Mentha piperita - (menta)
Plante dăunătoare și toxice: Eryngium campestre - (scaiul dracului); Euphorbia cyparissias -(laptele 
câinelui); Carduus acanthoides -(spini); Convolvulus arvensis- (volbura); Onopordon acanthium - 
(scaiul măgăresc); Equisetum arvense -(coada calului); Xanthium sp. - (cornuți);
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei - 85%
încărcarea cu animale: 0.3 UVM/ha în prezent / 0.47 UVM/ha după lucrări de ameliorare
Vegetația lemnoasă- măceș , porumbar
Lucrări executate: slabă fertilizare, curățire de gunoaie
Lucrări propuse: combaterea buruienilor și a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 
distrugerea mușuroaielor, curățarea pajiștei de pietre, cioate, gunoaie. Plantarea unor perdele de 
pomi, copaci, arbuști pentru protecție împotriva vânturilor și a zăpezii, construirea de umbrare 
pentru animale, fertilizarea pășunii, defrișarea vegetației lemnoase, amenajarea surselor de apă și 
supraînsămânțarea cu amestecul de ierburi recomandat în prezentul amenajament.
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UAT Trupul de 
pajiște

Parcela 
descriptivă

Suprafața 
Ha

Categoria 
de 

folosință

Unitate de 
relief

Configurația

ALUNIȘ VALEA 
FRASINULUI

T42 P 889; 
891; 894;
895; 895B, 
896; 897;
898; 899

40.95HA Pășune Deal Teren 
denivelat

Altitudine:405-520m expoziție: 0-5 înclinație: 1-30% sol: Regosol eutric ; Regosol ca 
proxicalcaric; Aluviosol eutric ; Preluvosol tipic ; Faeoziom calcaric epicalcaric ; Aluvios 
proxicalcaric

carie
ol calcaric litic

Date staționate suplimentare - Etajul Nemoral
Tipul de pajiște: Pajiștile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuș de silvostepă)
Graminee : Festuca rubra - (păiuș de silvostepă/- Lolium perenne - (raigras peren); Dactylis 
glomerata - (golomăț); Festuca ovina - (păiușul oilor); Alopecuruspratensis - (coada vulpii); Cynodon 
dactylon - ( pir gros); Agrostis capillaris -(iarba câmpului); Arrhenatherum elatius - (ovăscior) 
Nardus stricta -(țepoșică)
Leguminoase: Lotus corniculatus - (ghizdei); Trifolium repens -(trifoi alb); Medicago lupulina - 
(trifoi mărunt); Trifolium pratense -(trifoi roșu); Onobrychis viciifolia -(sparcetă); Coronilla varia - 
(coroniște); Galega officinalis - (ciumărea); Vicia cracca - (măzăriche)
Diverse plante: Achillea millefolium - (coada șoricelului); Cichorium intybus - (cicoare); Plantago 
lanceolata -(pătlagina); Thvmus montanus -(cimbrișor); Taraxacum officinale -(păpădie)
Daucus carota -(morcov sălbatic); Ranunculus acer - (piciorul cocoșului); Verbena officinalis-(urzicu\e) 
Juncus effusus -(pipirig); Prunella vulgaris- (busuioc sălbatic); Rumex alpinum - (ștevia stânelor); 
Capsella bursa pastoris - (traista ciobanului); Carex vulpina - (rogoz); Mentha piperita - (menta)
Plante dăunătoare și toxice: Eryngium campestre - (scaiul dracului); Euphorbia cyparissias -(laptele 
câinelui); Carduus acanthoides -(spini); Convolvulus arvensis- (volbura); Onopordon acanthium - 
(scaiul măgăresc); Equisetum arvense -(coada calului); Xanthium sp. - (cornuți);
Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei - 85%
încărcarea cu animale: 0.38 UVM/ha în prezent / 0.58 UVM/ha după lucrări de ameliorare
Vegetația lemnoasă- măceș , porumbar
Lucrări executate: slabă fertilizare, curățire de gunoaie
Lucrări propuse: combaterea buruienilor și a plantelor neconsumate prin cosiri repetate, 
distrugerea mușuroaielor, curățarea pajiștei de pietre, cioate, gunoaie. Plantarea unor perdele de 
pomi, copaci, arbuști pentru protecție împotriva vânturilor și a zăpezii, construirea de umbrare 
pentru animale, fertilizarea pășunii, defrișarea vegetației lemnoase, amenajarea surselor de apă și 
supraînsămânțarea cu amestecul de ierburi recomandat în prezentul amenajament.

Recomandări pe pășune:

Este bine să se practice unele variante de raționalizare a pășunatului:

• Pășunatul continuu: conducerea turmelor pe un anumit traseu care se poate, din când în 

când modifica. Animalele nu stau în același loc, ci pășunează pe locuri diferite în aceeași

zi și în zile diferite.

/£> % 
pR^ÎJ/p * 
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• Pășunatul în front: în acest caz animalele sunt dirijate în deplasarea lor pe pășune de către 

un pastor ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării sufieciente a plantelor.

Atunci când producția pajiștii se va îmbunătăți considerabil, se va putea trece la 

organizarea unui pășunat rațional.

Lucrările de întreținere a pajiștii și a clădirilor zoopastorale se vor efectua de către 

crescătorii de animale ce le folosesc.

Propuneri de lucrări anuale

Pentru efectuarea acestora trebuie să se respecte calendarul lucrărilor pe pajiște. Folosirea 

și exploatarea pajiștilor se face cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, 

responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiții agricole și de mediu revenind utilizatorilor 

de pășune. In timpul pășunatului, trebuie să execute o serie de lucrări care să ducă la 

îmbunătățirea compoziției floristice, la refacerea cât mai rapidă a plantelor, la sporirea producției 

de masă verde, la asigurarea zoo-igienei și anume:

• Cosirea resturilor nepășunate după ce animalele au părăsit tarlaua;

• Imprăștierea, săptămânal a dejecțiilor animaliere;

• Fertilizarea fracțională cu azot.

Propuneri pe termen lung:

• Se vor face plantarea unor perdele de pomi, copaci, arbuști, acolo unde nu sunt, pentru protecția 

împotriva vânturilor și a zăpezii și pentru adăpostirea animalelor;

• Se întocmesc studii agrochimice și pedologice periodice, conform legislației în vigoare, pentru 

elaborarea planului de fertilizare;

• Pentru menținerea în covorul vegetal al plantelor valoaroase, în special al leguminoaselor este 

nevoie ca măcar o dată la 4-5 ani să se fertilizeze cu îngrășăminte organice.

Târlirea este un sistem eficace pentru ameliorarea și fertilizarea pajiștilor ( se încadrează în 

agricultura ecologică, nepoluantă, cu conservarea biodiversității). Se practică mutarea taberei de 

vară la 2-4 zile în scopul fertilizării uniforme pentru creșterea producției de biomasă și pentru a

nu distruge covorul vegetal existent.

De menționat faptul că prin lucrări de ameliorare se poate mări producția pajiștilor cu 30-40%.

Se recomandă supraînsămânțarea pajiștilor cu speciile de plante recomandate în acest 

amenajament pastoral.

Recomandări :

c

* ♦
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• Să se facă dezinfectarea grajdurilor și a taberelor de vară;

• Să se facă repararea anuală a stânelor, magaziilor și a adăposturilor pentru îngrijitori;

• Lucrările de întreținere a pajiștilor și a utilităților zoopastorale se vor efectua de către crescătorii 

de animale care le folosesc.

• A se respecta calendarul lucrărilor pe pajiște în accord cu legislația în vigoare;

• Folosirea și exploatarea pajiștilor se face cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu;

• Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condirilor pe pajiște în accord cu legislația în 

vigoare.

8. Descrierea vegetației forestiere - nu e cazul

9. Diverse

9.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului; durata acestuia

10 ani, de la data aprobării în Consiliul Local al Comunei Aluniș.

9.2. Colectivul de elaborare a prezentei lucrări

Este prezentat la începutul lucrării.

9.3. Hărțile ce se atașează amenajamentului

Sunt anexate.

9.4. Evidența lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă.

Se vor prezenta lucrările efectuate în fiecare an, pe fiecare parcelă, conform tabelului 9.
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9.4. Evidența lucrărilor exeeutate anual pe fiecare parcelă

—
5 i p r.
v v

Tabelul 9
T---------
r

Parcela Suprafața

Combaterea 

buruienilor și 

vegetației lemnoase

Strângerea cioatelor, 

pietrelor și nivelarea 

mușuroaielor

Grăpatul pajiștilor
Amendarea

pajiștilor

Supraînsămânțarea 

sau reînsămânțarea 

pajiștilor

Fertilizarea*) 

pajiștilor

Perioada/

Anul
Suprafața

Perioada/

Anul
Suprafața

Perioada/

Anul
Suprafața

Perioada/

Anul
Suprafața

Perioada/

Anul
Suprafața

Perioadei/

Anul
Suprafața
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