
 
 
 
 

AMENJAMENTUL PASTORAL 
AL PAJIŞTILOR PROPRIETATE PRIVATĂ 

APARŢINÂND COMUNEI 
- COCIUBA MARE – 

 ȘI A PERSOANEI FIZICE  
ONIȚA AVRAM FLORIAN  

JUDEŢUL BIHOR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021



2 
 



3 
 

AMENJAMENTUL PASTORAL 
AL PAJIŞTILOR PROPRIETATE PRIVATĂ  

APARŢINÂND COMUNEI - COCIUBA MARE –  
ȘI A PERSOANEI FIZICE ONIȚA AVRAM FLOLIAN 

JUDEŢUL BIHOR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grupul de lucru cf. Ordinul Prefectului  
nr. 154 din 12.03.2021 

 

 
Coordonator Direcţia Agricolă: ing. Oniţa Avram Florian Florian ........................... 
  
Reprezentant UAT Cociuba Mare: Secretar Mândru Ionel ........................... 

 

REGISTRU DAJ BIHOR 

 



4 
 

 



5 
 

 

CUPRINS 
 
PARTEA a-I-a ...................................................................................................................................... 7  
PRINCIPII GENERALE ŞI CADRUL DE ORGANIZARE A LUCRĂRILOR ......................... 7 
PARTEA  a II a ..................................................................................................................................... 9  
SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ ................................................................................ 9 

1. AMPLASAREA TERITORIALĂ  A LOCATITĂŢII ............................................................. 9 
1.2. DENUMIREA DEŢINĂTORULUI LEGAL ŞI SEDIUL ACESTUIA ......................9 
1.3   DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE SAU  DEŢINERE 
LEGALĂ.  ISTORICUL PROPRIETĂŢII. ........................................................................9 
1.4. GOSPODĂRIREA  ANTERIOARĂ A PAJIŞTILOR DIN AMENAJAMENT. .. .....11 

2. ORGANIZAREA TERITORIULUI. .................................................................................... 13 
2.1. DENUMIREA  TRUPURILOR DE PAJIŞTE CARE FAC  OBIECTUL ACESTUI STUDIU.
 ...........................................................................................................................................13  
2.2. AMPLASAREA TERITORIALĂ A TRUPURILOR DE  PAJIȘTE .........................14 
VECINI ŞI HOTARELE  PAJIŞTII..............................................................................14 
2.3  CONSTITUIREA  ŞI  MATERIALIZAREA  PARCELARULUI  ŞI  SUBPARCELARULUI  
DESCRIPTIV. ...................................................................................................................15  
2.4 BAZA CARTOGRAFICĂ UTILIZATĂ. RIDICĂRI IN PLAN. ...............................16 
2.5. SUPRAFAŢA  PAJIŞTILOR . DETERMINAREA SUPRAFEŢELOR ...................16 
2.6. ENCLAVE ..................................................................................................................17 

3. CARACTERISTICI  GEOGRAFICE  ŞI  CLIMATICE. ..................................................... 18 
3.1. INDICAREA  ZONEI  GEOGRAFICE  ŞI  CARACTERISTICILE RELIEFULUI.18 
3.2. ALTITUDINE, EPOZIȚIE, PANTA. .........................................................................18 
3.3.  CARACTERISTICI  GEOLOGICE  ŞI  PEDOLOGICE ........................................19 
3.4.  REŢEAUA  HIDROGRAFICĂ. ...............................................................................19 
3.5. DATE  CLIMATICE. .................................................................................................19 

4.  VEGETAŢIA ................................................................................................................................ 22  
4.1. DATE  FITOCLIMATICE. ........................................................................................22 
4.2. DESCRIEREA  TIPURILOR  DE  STAȚIUNE. .......................................................22 
4.3. PRINCIPALELE  SPECII  DE  PLANTE DIN VEGETAȚIA  PAJIŞTILOR. .........22 
4.4. PRINCIPALELE  TIPURI  DE  PAJIŞTI  ŞI  RASPÂNDIREA  LOR. ....................23 
4.5. HABITATELE  DE  PAJIŞTI. ....................................................................................26 
4.6. DECRIEREA  VEGETAŢIEI  LEMNOASE. ............................................................26 

5. CADRUL  DE   AMENAJARE. ........................................................................................... 27 
5.1. PROCEDEE  DE  CULEGERE  A  DATELOR DE  TEREN. ..................................27 
5.2. OBIECTIVE  SOCIAL- ECONOMICE  ŞI  ECOLOGICE . ....................................27 
5.3. STABILIREA  MODULUI  DE  FOLOSINTA A  PAJIŞTILOR. .............................28 
5.4. FUNDAMENTAREA  AMENAJAMENTULUI  PASTORAL ................................29 

6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂŢIREA, DOTAREA  ŞI    FOLOSIREA  PAJIŞTILOR. .. 31 
6.1. ASPECTE  GENERALE  PRIVIND  STABILIREA  METODELOR  DE  ÎMBUNĂTĂȚITE 
A  COVORULUI  IERBOS. .............................................................................................31 
6.2. LUCRĂRI  PRELIMINARE OBLIGATORII  DE  PUNERE  ÎN  VALOARE A PAJIŞTILOR .
 ...........................................................................................................................................31  
6.3.  ÎMBUNĂTĂȚIREA COVORULUI  IERBOS PRIN FERTILIZARE. ....................36 
6.4.  FOLOSIREA  PAJIŞTILOR. ....................................................................................43 
6.5.  CONSTRUCȚII  ŞI  DOTĂRI  PASTORALE .........................................................46 
6.6. METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE PRIN SUPRAÎNSĂMÂNŢARE A PAJIŞTILOR 
DEGRADATE ...................................................................................................................47  

7.   DESCRIERE PARCELARĂ............................................................................................... 52 
8. DIVERSE. ........................................................................................................................... 131 



6 
 

8.1. DATA  ÎNTRARII  ÎN  VIGOARE  A  AMENAJAMENTULUI. DURATA  ACESTUIA
 .........................................................................................................................................131  
8.2. COLECTIVUL  DE ELABORARE  AL  PREZENTEI  LUCRĂRI. ......................131 
8.3. HĂRȚI   CE   SE  ATASEAZĂ  AMENAJAMENTULUI. .....................................131 
8.4. BIBLIOGRAFIE  SELECTIVĂ ..............................................................................132 
8.6. Imagini din cadru păşunilor aparţinătoare UAT-ului ................................................135 

9. EVIDENȚA  LUCRĂRILOR  DE  EXECUTAT  ÎN  URMĂTORII  10 ANI ................... 141 
10. ANEXE ............................................................................................................................. 149 

 



7 
 

 

PARTEA a-I-a 
PRINCIPII GENERALE ŞI CADRUL DE ORGANIZARE A 

LUCRĂRILOR 
        

Obiectul prezentului amenajament pastoral îl constituie amenajarea pajiştilor permanente 
deţinute de către Unitatea Teritorial Administrativă Cociuba Mare şi persoana fizică Oniţa Avram 
Florian Florian din judeţul Bihor, localizate în Câmpia Crişul Negru. 

Scopul amenajamentului pastoral constă în reglementarea şi organizarea în timp şi spaţiu a 
producţiei ierbacee din pajişti, potrivit condiţiilor staţionale locale şi incidenţei măsurilor de agromediu, 
astfel ca să se asigure o gospodărire raţională a acestora, având în acelaşi timp ca ţinta şi menţinerea 
biodiversităţii şi protejarea mediului înconjurator. 

Amenajamentul pastoral este o lucrăre cu caracter complex care are ca scop reglementarea 
procesului de producţie al pajiştilor, după care se conduce întreaga activitate pastorală. 

Obilgativitatea elaborării amenajamentului pastoral, este stipulată de Legea 86/2014 pentru 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 pentru organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, care precizează că ,modul de gestionare al pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale. 

Obiectivele majore ale amaenajamentului pastoral au fost: 
- inventarierea pajiştilor de pe teritoriul uniăţii administrativ teritoriale (UAT), 
- studierea caracteristicilor  fodului pastoral ce se amenajază care cuprinde, pajiştile propriu zise 

afectate direct producţiei, celelalte categorii de terenuri din perimetrul pastoral existente sau care se vor 
crea şi care prin prezenţa lor influentează condiţiile economiei pastorale, instalaţiile şi construcţiile 
existente sau care se vor realiza, drumurile speciale de acces la păşune ; 

- furnizarea materialului documentar necesar pentru planificarea lucrărilor de ameliorare a 
pajiştilor şi pentru gospodărirea fondului pastoral. 

 Întocmirea amenajamentului pastoral a comportat următoarele etape : 
- faza pregatitoare care a cuprins ; constituirea grupului de lucru prin decizie a Primarului UAT, 

documentarea asupra zonei care va fi amenajată, stabilirea situaţiei juridice a pajiştilor, studierea bazei 
cartografice existente, studierea materialelor elaborate anterior, întocmirea şi aprobarea temei de 
proiectare în conferinţa I-a de amenajare ; 

- faza de teren care a cuprins; organizarea teritoriului, recunoaşterea terenului şi delimitarea 
fondului parcelar, amplasarea şi materializarea bornelor, aplicarea şi materializarea pe teren a 
parcelarului,constituirea subparcelarului, descrierea parcelară, recepţia lucrărilor, prelucrarea datelor şi 
conferinţa a II-a de amenajare; 

- faza de editare, redactarea amenajamentului, prelucrarea şi editarea hartilor. 
La anexe sunt ataşate procesele verbale întocmite pentru etapele parcurse. 
Amenajamentul pastoral (studiu de amenajare pastoral), cuprinde elemente referitoare la situatia 

teritorial-administrativa,o prezentare sinteza a  caracteristicilor geografice, climatice şi pedologice ale 
teritoriului, descrierea parcelara a paşunilor, încadrarea lor în raport cu tipurile de statiune  
identificate,soluri,tipuri de pajişti şi măsuri minime de gospodărire în raport cu starea lor actuala, 
respectând normele în vigoare. 

Amenajamentul pastoral  stabileşte în raport cu condiţile reale din fiecare parcelă  planul decenal 
al lucrărilor de executat în vederea gospodăririi lor raţionale şi propune măsuri prin care  sa se 
îmbunătăţeasca calitatea şi productivitatea pajiştilor. 

Amenajamentul pastoral tratează  paşunile şi paşunile cu arbori (celele cu consistenţa sub 0,4) 
care  nu sunt cuprinse în fondul forestier, oferindu-i o evidenţă unitară a teritoriului silvo-pastoral pe 
care acesta îl deţine, respectiv evidenţierea corectă a suprafeţelor, prin constituirea lor în subparcele cât 
şi stabilirea unor măsuri eficiente de gospodărire având în vedere ca acestea nu au mai fost amenajate 
anterior. Se menţioneaza faptul că pajiştile care fac obiectul acestui amenajament pastoral sunt teritorial 
cuprinse în ansamblul proprietăţii de pajişti şi paşuni împădurite deţinute  de catre UAT Cociuba Mare, 
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urmând ca toate suprafeţele de paşuni cu vegetaţie forestieră a căror consistenţa este mai mare decat 0,4 
sa fie cuprinse în fond forestier, conform cu prevederile codului silvic, urmând ca pentru acestea să se  
întocmească un studiu de amenajare separat, şi tratate similar fondului forestier naţional conform 
cerinţelor actuale, în regim silvic, aplicând normele de amenajare în vigoare. 

Amenajamentul pastoral de faţă tratează pajiştile în conformitate cu prevederile normelor 
pastorale prevăzute în legislaţia emisă de Ministerul Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale şi respectă 
întocmai metodologia recomandată de Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale, elaborat de 
Institutul de Cercetare-dezvoltare Pajişti –Braşov, editat în anul 2014. 
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PARTEA  a II a 
SITUAŢIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ 

 
1. AMPLASAREA TERITORIALĂ  A LOCATITĂŢII   

 
Pajiştea permanentă care face obiectul amenajamentului pastoral se află în Euroregiunea  Nord  

Vest,  judeţul Bihor, comuna Cociuba Mare ca Unitate Teritorial Administrativă, în raza teritorială a 
localităţilor: Cărăsău, Cheşa, Petid şi Cociuba Mare. Amenajamentul pastoral cuprinde suprafeţele cu 
pajişti  pe care le deţin Consiliu local al comunei şi persoana fizică Oniţa Avram Florian. Suprafaţa de 
Pajişte de amenajat pastoral solicitată şi indicată de conducerea Primăriei Cociuba Mare  este de 
1622,81 ha. 
         

1.2. DENUMIREA DEŢINĂTORULUI LEGAL ŞI SEDIUL ACESTUIA 
 
Deţinatorul legal al pajiştilor pentru care s-a întocmit prezentul amenajament pastoral este 

Comuna Cociuba Mare, judeţul Bihor,  reprezentată de primăria locală, cu sediul în comuna Cociuba 
Mare. Administrarea se face de către Consiliul local al comunei Cociuba Mare şi persoana fizică Oniţa 
Avram Florian. Suprafeţele de pajişti care fac obiectul amenajamentului pastoral, sunt concesionate sau 
închiriate, de regulă, asociaţiilor de crescatori de animale constituite în cadrul localităţilor aparţinătoare 
de comuna Cociuba Mare, dar şi solicitanţilor individuali. Aceste asociaţii iau în concesiune sau 
închiriază suprafeţele de pajişti în baza unor contracte ferme pe durate de regula, 10 ani, în funcţie de 
numărul de animale şi specii pe care le deţin. La cotractare se impune ca suprafeţele concesionate să fie 
în limitele unei încărcări normale cu animale, respectându-se asigurarea cu un minim de 0,3 UVM /HA.  

 
1.3   DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE SAU  DEŢINERE 

LEGALĂ.  ISTORICUL PROPRIETĂŢII. 
 
Dreptul de proprietate asupra paşunilor şi paşunilor împădurite pe care le deţine în proprietate 

privată Comuna Cociuba Mare şi persoana fizică Oniţa Avram Florian din judeţul Bihor este atestat de 
prin inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cociuba Mare secţiunea 1 - Bunuri 
imobile, privind trecerea în proprietatea publică a comunei Cociuba Mare şi administrarea consiliului 
local a asuprafeţei de 1622,81 ha din care 1554,15  păşune şi 68,66 ha alte categorii (3,0 ha păşune 
vândută, păşune împădurită, teren scos pentru amenajarea unei pieţe şi unui teren de sport), amplasată pe 
teritoriul comunei Cociuba Mare, pentru reîntregirea islazului comunal, Extras CF Nr. 30348 și Extras 
CF nr. 50290, persoană fizică Oniţa Avram Florian. În continuare se detaliază la nivel de localitate (sat) 
suprafeţele trecute în propritate pe parcela şi blocuri fizice, astfel (tabel 1.3.1). 

Tabelul 1.3.1 

Nr.  
crt. 

Teritoriul 
administrativ 

Comuna Cociuba 
Mare, 

Localitate (sat) 
Toponimie 

Parcela 
descriptivă 

Blocuri fizice 
Supr. 

totală ha. 

1 

UAT Cociuba 
Mare 

Carasani Cecănesti 25A 1120; 27; 28 97,32 

2 Carasani 
Cecănesti, 

Butuci 
25B 1120 91,50 

3 Chepertani Holde 11 200 14,58 

4 Chepertani Holde 12 1157; 153; 155 18,01 

5 Chepertani Saivan 26A 1085 65,96 

6 Chepertani Saivan 26B 1085 61,72 

7 Chepertani Saivan 17 2523; 2520 33,01 
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Nr.  
crt. 

Teritoriul 
administrativ 

Comuna Cociuba 
Mare, 

Localitate (sat) 
Toponimie 

Parcela 
descriptivă 

Blocuri fizice 
Supr. 

totală ha. 

8 Chesa Arsa II 7 1154; 1155 84,26 

9 Chesa Teren Moara 8A 
1219; 1222; 

1233 
83,22 

10 Chesa Bîdea 8B 1233 51,14 

11 Chesa Bîdea 8C 1233 32,00 

12 Chesa Bîdea 8D 1233 68,97 

13 Chesa Arsa I 10 201 68,58 

14 Chesa Boroaia 13 606 13,37 

15 Chesa Boroaia 14 
1238; 1241; 

1246 
33,81 

16 Chesa Cap 15 681 2,15 

17 Chesa Cap 16 1025; 1019 13,44 

18 Chesa Arsa II 6 1146 35,52 

19 

UAT Tinca 

Cociuba Buzaşu 1 549; 529 83,28 

20 Cociuba Buzaşu 2 545; 3833 54,84 

21 Cociuba Buzaşu 3 550 44,18 

22 Cociuba Buzaşu 4 2150 38,70 

23 

UAT Cociuba 
Mare  

Cociuba Buzaşu 5 203 9,00 

24 Cociuba Ograda 9A 1223 89,40 

25 Cociuba Ograda 9B 1223 74,08 

26 Petid Iliar 18 1189 22,25 

27 Petid Fântână 19 1193 20,43 

28 Petid 

Galbena, 
Vale, Zori, 

Pusta 
dreaptă, 
Moaca 

20A 
1195;1198; 

529;530;1276;3
306;520 

67,87 

29 Petid Galbena 20B 527 14,03 

30 Petid Câmp 21 
387; 400; 103; 

3039 
14,69 

31 Petid Câmp 22 340 2,56 

32 Petid Inimaş 23A 1088 14,00 

33 Petid Inimaş 23B 1088 72,87 

34 Petid 
Butuci 
Lavadă 

24 45 54,01 

35 Petid Ginta 27 1336 9,40 

TOTAL 1554,15   

 
Din documentele pe care le deţine în prezent Primăria Cociuba Mare ca Unitate Administrativ 

Teritorială, destul de recentă, istoricul proprietăţii este greu de reconstituit în baza unor acte oficiale, 
urmare a deselor schimbări administrative care au avut loc în decursul ultimilor ani, începând cu anul 
1948, când de foarte multe ori au fost înfiinţate şi apoi desfiinţate comunele care au avut în componenţă 
diferite sate aparţinătoare. Actualul amenajament pastoral s-a întocmit pentru suprafaţa de 1554,15  ha 
de pajişte din totalul de 1622,81 ha, cât deţine în proprietate UAT Cociuba Mare şi persoana fizică Oniţa 
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Avram Florian, urmând ca în etapele următoare să se întocmească şi pentru restul suprafeţelor, 
amenajament pastoral sau amenajament silvic, în raport cu folosinţa şi legislaţia în vigoare. În anul 
2015, UAT Cociuba Mare era înregistrată la A.P.I.A prin ascociaţii de crescători de animale şi anume 
Asociaţia Crescătorilor de Animale loc. Cociuba Mare, Asociaţia Crescătorilor de Animale loc. Cheşa, 
Asociaţia Crescătorilor de Vaci și Oi Agrozoo Cociuba Mare, Asociaţia Crescătorilor de Animale Lunca 
Petid, Asociaţia Crescătorilor de Bovine Cărăşanii din Cărăşău şi Asociaţia Crescătorilor de Bovine 
Cheperţani din Cărăsău cu suprafaţa de 1512,82 ha, localizate în teritoriu prin blocurile fizice cu nr: 549, 
529, 545, 3833, 550, 2150, 203, 1146, 1154, 1157, 1233, 1219, 1222, 1233, 1223, 201, 200, 1157, 153, 
155, 606, 1238, 1241, 1246, 681, 1025, 1019, 1109, 1201, 1189, 1193, 1195, 1198, 529, 530, 1276, 
3306, 520, 527, 387, 400, 103, 3039, 340, 1088, 45, 1120, 27, 28, 1120, 1085, 2523, 2520. 

                               
1.4. GOSPODĂRIREA  ANTERIOARĂ A PAJIŞTILOR DIN AMENAJAMENT. 
 
Pajiştile care fac obiectul studiului în  prezentul amenajament pastoral, în suprafaţa de 1554,15  

ha, ce reprezintă numai o parte din paşunile şi deţinute în proprietate de UAT Cociuba Mare şi persoana 
fizică Oniţa Avram Florian, nu au mai fost amenajate din perioada 1973-1985 când s-au întocmit 
primele amenajamente silvopastorale la nivel de ocoale silvice, care au facut o înventariere a 
suprafeţelor pe deţinători şi au propus măsuri cu caracter silvic şi de îmbunătăţire a calităţii pajiştilor. În 
perioada de aplicare a lor, fără a deţine documente doveditoare, se poate afirma văzând starea actuală a 
acestora, ca au existat preocupări susţinute de aplicare a măsurilor de gospodărire propuse. Prioritar au 
fost executate lucrările de transformare a paşunilor împădurite în paşuni apte pentru paşunat, s-a curăţit 
vegetaţia forestieră tânară în vederea redării paşunatului a suprafeţelor ocupate de aceasta, au fost 
organizate acţiuni de strângere a pietrelor, de distrugere a cioatelor şi combatere a buruienilor. Se 
constată o slabă preocupare în ceea ce priveşte dotarea cu instalaţii pentru adăpostirea animalelor, 
hrănirea şi adăparea lor, cât şi adăpostirea îngrijitorilor, în continuare fiind utilizate instalaţiile provizorii 
tradiţionale. Au existat preocupări şi în ceea ce priveşte eroziunea şi degradarea solului prin nivelări şi 
însămânţări cu iarbă. Proprietarii erau învoiţi pentru paşunat dacă achitau o taxa de paşunat. În această 
suprafaţa nu s-au folosit paşuni ca fâneţe. Se poate afirma că păşunile în studiu au starea generală 
actuală bună, la nivelul producţivităţii lor, având în vedere condiţiile climatice locale, ele fiind localizate 
la altitudini destul de ridicate şi cu condiţii pedologice destul de reduse. Se mai poat aminti ca factori 
limitativi ai producţiei actuale; excesul temporal de umiditate şi perioadele de seceta, erodarea 
superficială a solului în urma râmăturilor mistreţilor, invazia de diferiţe buruieni şi tufarisuri, lipsa 
lucrărilor minime de întreţinere, staţionarea îndelungată în tarle, circulaţia haotică a animalelor. 

În aceste suprafeţe nu au existat preocupări privind  determinarea  consecutivă în decursul a mai 
multor ani a producţiei medii de masă verde la ha. Încărcarea cu animale a fost făcută în baza unor 
coeficienţi minim obligatorii, impuşi prin legislaţia de gospodărire a pajiştilor şi în baza experienţei 
locale. S-a constatat, în decursul anilor, că procedura a fost corectă şi că în decursul unui sezon pastoral 
nu au fost practicate supraîncarcări cu animale şi nici nu a existat excedent de masă verde. Se 
menţioneaza că UAT nu deţine alte documente şi înscrisuri pentru a putea face o analiza concretă a 
modului cum au fost organizate şi gospodărite anterior aceste pajişti. 
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2. ORGANIZAREA TERITORIULUI. 
 
2.1. DENUMIREA  TRUPURILOR DE PAJIŞTE CARE FAC  OBIECTUL ACESTUI 

STUDIU.  
 
Amenajamentul pastoral s-a întocmit pentru următoarele trupuri de Pajişte. 
                                                                                                                                Tabelul 2.1.1 

Nr. crt. 
Denumirea 

Trupului de pajişte 
Parcele 

componente 
Suprafaţa 

ha 
Observaţii 

1. Arsa I 10 68,58  
Total 68,58  

2. 
Arsa II 

7 84,26  
3. 6 35,52  

Total 119,78  
4. 

Bîdea 
8B 51,14  

5. 8C 32,00  
6. 8D 68,97  

Total 152,11  
7. 

Boroaia 
13 13,37  

8 14 33,81  
Total 47,18  

9 Butuci livadă 24 54,01  
Total 54,01  

10 

Buzaşu 

1 83,28  
11 2 54,84  
12 3 44,18  
13 4 38,7  
14 5 9,00  

Total 230,00  
15 

Cap 
16 13,44  

16 15 2,15  
Total 15,59  

17 
Câmp 

21 14,69  
18 22 2,56  

Total 17,25  
19 Cecănesti 25A 97,32  

Total 97,32  
20 Cecănesti, Butuci 25B 91,50  

Total 91,50  

21 Fântână 19 20,43 
5,81 ha P.F. Oniţa 

Avram Florian 
Total 20,43  

22 
Galbena 

20B 14,03  
23 20A 67,87  

Total 81,90  
24 Ginta 27 9,40  

Total 9,40  
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Nr. crt. 
Denumirea 

Trupului de pajişte 
Parcele 

componente 
Suprafaţa 

ha 
Observaţii 

25 
Holde 

11 14,58  
26 12 18,01  

Total 41,99  
27 Iliar 18 22,25  

Total 22,25  
28 

Inimaş 
23A 14,00  

29 23B 72,87  
Total 86,87  

30 
Ograda 

9A 89,4  
31 9B 74,08  

Total 163,48  
32 

Saivan 
26A 65,96  

33 26B 61,72  
34 17 33,10  

Total 160,69  
35 Teren Moară 8A 83,22  

Total 83,22  
Total General 1554,15   

 
2.2. AMPLASAREA TERITORIALĂ A TRUPURILOR DE  PAJIȘTE 

                   VECINI ŞI HOTARELE  PAJIŞTII. 
                
Din punct de vedere teritorial administrativ suprafeţele de Pajişte înregistrate în studiu de faţă se 

află pe teritoriul cadastral al comunei Cociuba Mare, de unde prin inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Cociuba Mare secţiunea 1 - Bunuri imobile au fost trecute în proprietatea 
comunei Cociuba Mare şi persoana fizică Oniţa Avram Florian, Extras CF Nr.30348 și Extras CF nr. 
50290, persoană fizică Oniţa Avram Florian Florian, ambele din judeţul Bihor. Din punct de vedere 
geografic sunt localizate pe versantul nord-vestic al Munților Apuseni în platoul Crişul Negru. 

În tabelul 2.1.1 sunt evidențiate trupurile de păşune componente, cu denumirile lor, preluate de la 
localităţile (satele) cărora le-au fost trecute în proprietate ,şi cu suprafeţele aferente. Se remarcă faptul ca 
aceste paşuni sunt situate, în totalitate, în raza Ocol Silvic Tinca.  

Trupurile de pajişti aparținând comunei Cociuba Mare şi persoana fizică Oniţa Avram Florian, au 
de regulă ca vecinatăţi paşuni împădurite, alte pajişti ce aparțin tot comunei care nu fac obiectul 
amenajării, sau pajişti şi păşuni împădurite sau păduri aparţinând altor localităţi, tot din judeţul Bihor. 
Limitele trupurilor de păşune sunt naturale (pâraie ,culmi) sau convenționale (liziere de păduri, căi de 
acces  permanente sau hotare marcate prin movile de pamânt sau din pietre, ce delimitează proprietăţile 
de pajişti şi păşuni între ele.  

Hotarele pajiştilor cu vecinii au fost materializate în teren cu vopsea galbenă pe arbori de limită 
sau pietre mari. Semnele sunt verticale de o parte şi de alte a unor arbori de limită sau în cazul când 
acestia nu au existat pe stânci sau bolovani imobili. 

Acolo unde trupurile de păşuni se învecinează cu păduri, sau păşuni ale altor proprietari sau 
făcut şi semne de hotar H. 

Urmează ca hotarele cu vecinii să fie marcate, în zonele fară vegetaţie forestieră cu movile de 
pământ sau pietre pe care să se planteze borne de hotar din piatră naturală, având în vedere că cele 
existente sunt degradate şi abia ce se mai disting, dar pe care îngrijitorii de animale le cunosc.   

 Vecinatăţile fiecărui trup de pajişte cu parcelele componente se redau în continuare în tabelul 
2.2.1. 
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Tabelul 2.2.1 

Localitate 
(sat) 

Trup de 
Pajişte-nr. 

Parcela 
nr. 

Vecinătăţi 

N S E V 

Chesa 

Arsa I 10 Parcela 8 Terenuri agricole 
Terenuri agricole, 

Parcela 8 
Parcela 7,12 

Arsa II 
7 Parcela 8,9 Terenuri agricole Parcela 10,12 Parcela 6 

6 Pădure Terenuri agricole Parcela 7 Pădure 

Bîdea 8 Terenuri agricole, 
Parcela 13 

Terenuri agricole, 
Parcela 10 

Terenuri agricole Parcela 9 

Boroaia 
13 Parcela 14 Parcela 8 Terenuri agricole Terenuri agricole 

14 Terenuri agricole 
Parcela 13, 

Terenuri agricole 
Terenuri agricole Terenuri agricole 

Cap 
16 Terenuri agricole 

Terenuri agricole, 
Parcela 17 

Parcela 17 Terenuri agricole 

15 Terenuri agricole Terenuri agricole Terenuri agricole Terenuri agricole 

Cociuba 
Buzaşu 

1 Pădure Pădure Pădure Parcela 2,3 

2 Terenuri agricole, 
pădure 

Parcela 3 Pășune Parcela 1 

3 Parcela 2 Pădure Parcela 1 Parcela 4 

4 Pășune Pădure Parcela 3 
Terenuri agricole, 

Pășune 

5 Pădure, Terenuri 
agricole 

Pădure Terenuri agricole Pădure 

Ograda 9 Terenuri agricole Parcela 7 Terenuri agricole 
Terenuri agricole, 

Parcela 8 

Carasani Cecănesti 25 Terenuri agricole Terenuri agricole Parcela 24 
Terenuri agricole, 

parcela 26 

Chepertani 

Holde 
11 Parcela 10 Terenuri agricole Parcela 10 Parcela 12 

12 Parcela 7,10 Parcela 26 
Parcela 11,  

Terenuri agricole 
Parcela 7,  

Terenuri agricole 

Saivan 
26 Parcela 12 Terenuri agricole 

Terenuri agricole, 
Parcela 25 

Terenuri agricole 

17 Terenuri agricole Pădure Parcela 26 Pădure 

Petid 

Butuci 
livadă 

24 Terenuri agricole Terenuri agricole 
Terenuri agricole, 

Parcela 23 
Parcela 25 

Câmp 
21 Terenuri agricole Parcela 22 Terenuri agricole Terenuri agricole 

22 Parcela 21 Terenuri agricole Terenuri agricole Terenuri agricole 

Fântână 19 Parcela 20 Parcela 18 Terenuri agricole Terenuri agricole 

Galbena, 20 Parcela 27 Parcela 19 Terenuri agricole Terenuri agricole 

Ginta 27 Terenuri agricole Parcela 20 Terenuri agricole Terenuri agricole 

Iliar 18 Terenuri agricole, 
Parcela 19 

Terenuri agricole Terenuri agricole Terenuri agricole 

Inimaş 23 Terenuri agricole Terenuri agricole Terenuri agricole 
Terenuri agricole, 

Parcela 24 

Se constată că vecini ai trupurilor de Pajişte studiate sunt; alte păşuni, terenuri agricole, păşuni 
din cadrul studiului. 

 
2.3  CONSTITUIREA  ŞI  MATERIALIZAREA  PARCELARULUI  ŞI  

SUBPARCELARULUI  DESCRIPTIV. 
 
Suprafaţa care s-a amenajat nu a mai fost impărțită până acum în parcele şi subparcele 

descriptive. Pentru o organizare şi o conducere  judicioasă a lucrărilor de imbunătățire a pajiştilor din  
proprietatea UAT Cociuba Mare s-a impus împărţirea suprafeţelor trupurilor de Pajişte în parcele şi 
subparcele descriptive, numită şi constituirea parcelarului şi subparcelarului descriptiv. Constituirea 
parcelarului s-a făcut pe baza proiectului de parcelar  întocmit  pe  materialul cartografic existent, 
ortofotoplanuri şi schițele cadastrale, prin împărțirea trupurilor în suprafeţe convenabile ca mărime ,de 
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regulă  în jurul a 50 de hectare, în funcție de detaliile de teren naturale existente în teritoriu (culmi, 
văi,etc.) ,sau în lipsa acestora pe limite de teren cu caracter permanent (drumuri, etc.) 

După schiţarea parcelarului pe planuri, şi numerotarea lor s-a făcut recunoașterea terenului 
individual pentru fiecare parcelă în parte ,după care s-a trecut la materializarea lui parcurgând fiecare 
limită de parcelă în parte şi pichetând , cu vopsea galbenă, folosind semnul standard (o bandă verticală 
de 5 cm lațime şi 20 lungime), pe arborii sau pietrele de pe limită ,în sensul de mers al limitei, în așa fel 
ca acestea să fie vazute de la unul la altul. Tot odată la intersecția limitelor de parcele au fost amplasate 
şi scrise (un chenar pătrat în care s-a înscris Ps/nr.), pe arbori apropiați sau pietre mai mari, bornele 
parcelare. Concomitent acestor operații în timpul deplasărilor  pe limite din distanță în distanță şi la 
borne cu GPS –ul au fost facute măsuratorile necesare ridicării în plan a traseului limitelor. Urmează ca 
în continuare, prin grija administrației UAT, sa se planteze borne din piatră pe care să se înscrie aceleaşi 
indicative marcate de proiectanți. Bornele se vor executa din beton ,piatră cioplită ,sau piatră naturală, 
având ca dimensiuni înalțimea 60 cm, din care 40 în pământ, grosimea şi lățimea fețelor 16 cm. 

Subparcela descriptivă este unitatea teritorială elementară  de amenajare a pajiştilor  constituind 
unitatea de bază pentru planificarea şi executarea  măsurilor de gospodărire. Criteriile de constituire a 
subparcelarului descriptiv sunt cele din Normele tehnice pentru  elaborarea studiilor de amenajare a 
pajiştilor, elaborate de către minister; suprafaţa, unitatea de relief, categoria de folosință, panta, grupa 
functională (de producţie sau protecție), solul, tipul de Pajişte, existeța vegetaţiei forestiere, fenomenele 
de degradare, măsuri de gospodărire. Subparcelele s-au notat cu litere majuscule înscrise după numărul 
parcelei. Suprafeţele medii, minime şi maxime pentru parcelele şi subparcele descriptive  sunt redate în 
tabelul 2.3.1                                      

                         
          Tabelul  2.3.1 

 
 

Nr. 
Suprafaţa  ha. 

Medie Minimă Maximă 

Parcele 27 57,56 2,15 235,33 

Subparcele 35 44,40 2,15 97,32 
Se constată că suprafeţele parcelelor şi subparcelelor descriptive constituite se încadreaza în 

limite acceptabile ca marime.  
  

2.4 BAZA CARTOGRAFICĂ UTILIZATĂ. RIDICĂRI IN PLAN. 
 
Pentru identificarea suprafeţelor, determinarea lor şi întocmirea hărţilor care însoţesc prezentul 

amenajament  pastoral, s-au folosit materialele cartografice deţinute de Oficiu de cadastru funciar 
(OCPI) din teritoriul respectiv, cel care a  executat lucrările de cadastru şi cărţile funciare pentru UAT 
Cociuba Mare. Baza cartografică utilizată a constat în ortofotoplanuri şi planurile cadastrale care sunt 
întocmite în baza de referinţă a Sistemului de Proiecţie Stereografică 70. După marcarea şi 
materializarea limitelor parcelelor şi subparcelelor descriptive, cu ajutorul aparatului GPS, acestea,  au 
fost ridicate integral în plan, marcând în acelaşi timp şi alte detalii necesare (borne, drumuri, instalațiile 
de adăpostire a animalelor şi îngrijitorilor, izvoarele, adăpătorile, etc.) şi au fost transpuse pe baza 
cartografică utilizată la scara respectivă. Ridicările în plan executate totalizează  43,6 km, cu măsurători 
executate în 231 de stații. 
  

2.5. SUPRAFAŢA  PAJIŞTILOR . DETERMINAREA SUPRAFEŢELOR   
 
Măsuratorile  şi  ridicările  în plan executate integral pe toate limitele parcelare şi subparcelare 

ale parcelelor şi subparcelelor descriptive, cu  aparatul GPS, au fost transpuse la scară,  pe materialele 
cartografice utilizate, după care prin procedeele oferite de programele digitale GIS, sistemele  
computerizate Cad - Computer, au fost  determinate suprafeţele, trupurilor, parcelelor şi subparcelelor 
descriptive (tabelul 2.1.1). Suprafaţa totală determinată a pajiştilor cuprinse în  amenajamentul pastoral 
al UAT Cociuba Mare este de 1554,15  ha. Suprafeţele de pajişte luate în studiu cuprinde numai 
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suprafeţele cu păşune şi pe cele cu pădure cu consistenţă redusă, sub 0,4 apte pentru păşunat. 
Repartizarea lor  pe categorii de folosinţă este redată în continure în tabelul 2.5.1. 

Tabelul 2.5.1. 
Trupul de Pajişte 

Paşuni 
Ha. 

Fâneţe 
Ha. 

Din care  
cu arbori 
(0,2-0,4 

Ha) 

Fără scop 
productiv 

Ha. 

Total 
supr. 
Ha. 

Din care 
la 

Cons. local Nr. denumire 

1. Arsa I 68.58    68.58 68,58 

2. Arsa II 119.78    119.78 119,78 

3. Bîdea 152.11    152.11 152,97 

4. Boroaia 47.18    47.18 47,18 

5. Cap 15.59    15.59 52,38 

6 Teren Moară 83.22    83.22 83,22 

7 Buzașu 230    230 224,65 

8 Ograda 163.48    163.48 163,48 

9 Cecănești 97.32    97.32 97,32 

10 Cecănești, Butuci 91.5    91.5 91,5 

11 Holde 41.99    41.99 32,59 

12 Saivan 160.69    160.69 127,68 

13 Butuci livadă 54.01    54.01 54,01 

14 Câmp 17.25    17.25 17,25 

15 Fântână 20.43    20.43 14,62 

16 Galbena 81.9    81.9 81,9 

17 Ginta 9.4    9.4 10,11 

18 Iliar 22.25    22.25 22,25 

19 Inimaș 86.87    86.87 86,87 
TOTAL 1554,15     1554,15  1548,34 

 
Se precizează că toate pajiştile cuprinse în actualul amenajament pastoral sunt pașunabile. De 

regulă pe teritoriul acestora se găsesc arbuşti şi arbori, care sunt folosiți ca umbrare pentru animale a 
caror consistenţă este maxim 0,1. Se mai poate afirma, ca în general, aceste pajişti, oferă condiţii medii 
bune de păşunat pentru animale așa cum se găsesc în starea actulă, şi ca, făcând niște propuneri de 
măsuri de gospodărire minime, adecvate, care să fie şi aplicate, acestea pot fi imbunătățite, şi se va putea 
oferi animalelor o hrană mai de calitate. 

 
2.6. ENCLAVE 
 
Enclavele sunt suprafeţe în cadrul trupurilor - parcelelor descriptive de pajişti care au altă 

categorie de folosință sau un alt deținator. În teritoriul studiat nu s-au evidențiat astfel de suprafeţe. 
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3. CARACTERISTICI  GEOGRAFICE  ŞI  CLIMATICE. 
 
3.1. INDICAREA  ZONEI  GEOGRAFICE  ŞI  CARACTERISTICILE RELIEFULUI. 
 
Din punct de vedere al regionării geomorfologice teritoriul este situat în Provincia Carpatică, 

Subprovincia Depresiunea Panonică, Regiunea Câmpia Banato-Crişană, Subregiunea Câmpiile înalte, 
districtul Miersig-Cermei în cea mai mare parte şi în Regiunea Piemonturilor Vestice, districtul Colinele 
Tăşad-Cued 

 
3.2. ALTITUDINE, EPOZIȚIE, PANTA. 
 
Elementele de caracterizare a reliefului, altitudine, expoziție, pantă, măsurate în teren şi înscrise 

în fișele de descriere parcelară, centralizate pe trupurile de Pajişte şi parcelele componente cu limitele 
lor minime şi maxime sunt redate în tabelul urmator, tabelul 3.2.1 . 

 
Tabelul 3.2.1 

Localiate 
Trup de 
Pajişte 

Parcela 
nr. 

Altitudine 
(m) 

Expoziţie 
Panta  
(%) 

Chesa 

Arsa I 10 170 - 3,79 

Arsa II 
7 160 - 4,68 
6 155 NE 6,49 

Bîdea 
8B 163 - - 
8C 160 S 4,06 
8D 160 N 4,06 

Boroaia 
13 130 - 1,28 
14 125 - 0,86 

Cap 
16 127 - 0,99 
15 127 - 1,38 

Teren Moara 8A 135 N, NE 4,06 

Cociuba 
Buzaşu 

1 155 - 2,34 
2 150 - 3,13 
3 155 - 1,62 
4 150  5,49 
5 135 NV 6,4 

Ograda 
9A 130 N 3,26 
9B 155 S 3,26 

Carasani 
Cecănesti 25A 195 - - 

Cecănesti, Butuci 25B 210 N 8,1 

Chepertani 

Holde 
11 170 - 5,33 
12 175 E 6,39 

Saivan 
26A 190 - - 
26B 205 N 4,33 
17 190 - 4,55 

Petid 

Butuci livadă 24 200 N 7,62 

Câmp 
21 138 - 1,26 
22 136 - 1,54 

Fântână 19 139 - 1,01 

Galbena 
20B 125 - 0,88 
20A 130 - 0,84 

Ginta 27 130 - 0,78 
Iliar 18 135 - 0,92 

Inimaş 
23A 150 - - 
23B 170 N, NV 5,47 

 
Se constată că pajiştile  organizate în  parcelele care fac obiectul acestui studiu, sunt dispersate, 

individualizate pe trupuri,  localizate pe platouri (100%), la altitudini ce variază între 125 m şi 210 m,  
pe toate categoriile de expoziții, predominant parțial umbrite, cu pante cuprinse între 0,78 şi 8,1 %, 



19 
 

ușoare. Aceste caracteristici determinate de configurația terenului au favorizat formarea unor staţiuni 
apte  dezvoltării vegetaţiei forestiere cât şi a celei de Pajişte.  
 

3.3.  CARACTERISTICI  GEOLOGICE  ŞI  PEDOLOGICE 
 
Din punct de vedere geologic teritoriul studiat este ocupat de formaţiuni sedimentare din 

cuaternar şi anume din pleistocenul superior formate din argile, pietrişuri şi nisipuri în alternanţă cu 
argile nisipoase din neogen respectiv pliocenul etajul panonian.  

Având în vedere că, pentru teritoriul din Câmpia Crişul Negru, au existat în decursul timpului 
intense preocupări de studiere a caracteristicilor geologice şi pedologice, şi s-au elaborat lucrări 
stiințifice pe tema identificării  şi a caracterizării substratului litologic şi a tipurilor de sol existente, s-a 
apreciat că nu mai este necesră încă o cartare pedologică pentru determinarea tipurilor de sol ale 
pajiştilor în studiu, prin executarea de profile principale, şi că elementele necesare  se pot prelua din  
studiile anterioare, în special din amenajametele silvice şi pastorale executate pentru pădurile şi pajiştile 
din teritoriul platoului. Pentru a avea garanția identificării corecte a tipurilor de sol, în fiecare parcela şi 
subparcela constituita în vederea amenajării pastorale au fost săpate, odată cu descrierea parcelară, 
profile de control,  au fost analizate solurile, comparativ cu cele identificate anterior, şi s-au preluat 
elementele necesare, denumirea tipului de sol şi caracterizarea lui. Sub forma tabelară solurile 
determinate  se prezintă în tabelul 3.3.1.. 

 
Tabelul 3.3.1 

Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

Tip  de 
sol 

Succesine 
de 

rizonturi. 

Tip de 
stațiune 

Supr. 
ha 

 
% 

1. 
24, 25A, 

25B 
Luvosol 

tipic 
Am-

Bv(AR)-Rrz 
1.8.3.3.7. 54,01 3,48 
2.8.3.3.7. 188,82 12,15 

2. 
1 – 23, 26 - 

27 
Luvosol 

albic 
Aou-Es-
Bhs-R 

1.8.3.3.7. 718,37 46,22 
2.8.3.3.7. 592,95 38,15 

Total 1554,15   100 
        
A fost identificat un tip de sol principal şi anume Luvosol cu două subtipuri tipic şi albic. 

Luvosolul tipic se găseşte pe 15,63 % cu suprafaţa de 242,83 ha iar cel albic fiind cel mai răspândit cu 
ponderea de 84,37 % având suprafaţa de 1311,33 ha. 

Luvosolul se caracterizează având orizont A ocric (Ao) urmat de orizont eluvial E (El sau Ea) şi 
orizont B argic (Bt) cu grad de saturaţie în baze (V) peste 53% în cea mai mare parte a orizontului.  

Nu prezintă schimbare texturală bruscă (între E şi Bt pe < 7,5cm).  
Pot să prezinte, pe lângă orizonturile menţionate, orizont O, orizont cu proprietăţi contractilo-

gonflante sub orizontul E, proprietăţi stagnice intense (W) sub 50 cm, proprietăţi gleice (Gr) sub 50 cm, 
schimbare texturală semibruscă (pe 7,5-15 cm) sau trecere glosică (albeglosică)  
 

3.4.  REŢEAUA  HIDROGRAFICĂ. 
               
Reţeaua hidrografică din cadrul teritoriului luat în studiu este foarte săracă, principalele cursuri 

de apă fiind: Crişul Negru, Olcea-Călacea, Valea de Izvoare. Afluenţii Crişului în cea mai mare parte a 
anului sunt seci, doar primăvara având puţină apă. 

Apa freatică se găseşte de regulă la peste 8 m adâncime, foarte rar iese la suprafaţă unde 
stagnează datorită drenajului slab şi provoacă fenomene de pseudogleizare.  

 
3.5. DATE  CLIMATICE. 
 
Teritoriul în care este situată pajiştea este proprietate a UAT Cociuba Mare și a persoanei fizice 

Onița Avram Florian, pentru care s-a întocmit acest amenajament pastoral, este situat într-o zonă 
caracterizată printr-un temperat continental moderat. 
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Elementele climati au fost obţinute de la staţiile meteorologice şin Oradea li Arad. 
 
3.5.1. Regimul termic. 

Datele referitoare la regimul termic sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Specificări în ceea ce priveşte 
elementul meteorologic 

Valori 
Staţia 
Meteo 

1 
Temperatura aerului, medii lunare, 

anuale în (grade Celsius). 

I=-1,5; II=+0,1; III=+5,7; IV=+10,9; V=+16,1; 
VI=+19,3; VII=+21,2; VIII=+20,6; IX=+16,5; 
X=+11,1; XI=+5,3; XII=+0,9; Anual=+10,5. 

Oradea 

2 
Amplitudinea temperaturii medii 

anuale 
22,70C Oradea 

3 Temperatura maximă absolută +39,60C (aug. 1952) Inand 

4 Temperatura minimă absolută -29,00C (ian. 1951) Inand 

5 
Temperatura medie pe anotimpuri 

şi perioadă de vegetaţie 

Iarna (-0,20C), primăvara (+10,90C), vara 
(+20,40C), toamna (+11,00C), per. de veg. 

(+13,70C) 
Oradea 

6 
Începutul, sfârşitul, durata medie 
şi suma temp. medii diurne>=00C 

(per. bioactive) 

14 - 20 februarie, 11 - 23 decembrie, 313 zile, 
39340C 

Oradea 

7 
Începutul, sfârşitul, durata medie 

şi suma temp. medii 
diurne>=100C (per. veg) 

10 - 15 aprilie, 21 - 25 septembrie, 195 zile, 
33380C 

Oradea 

8 Data med. a primului îngheţ 15 - 20 octombrie Arad 

9 Data med. a ultimului îngheţ 17 - 21 aprilie Arad 
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3.5.2. Regimul pluviometric. 

 
Nr. 
crt. 

Specificări în ceea ce priveşte 
elementul meteorologic 

Valori 
Staţia 
Meteo 

Regimul precipitaţiilor atmosferice, umezeala aerului 

1 
Precipitaţii atmosferice medii 

lunare şi anuale în mm 

I=33,6; II=35,2; III=42,6; IV=52,6; V=68,3; 
VI=82,8; VII=58,8; VIII=58,4; IX=51,7; 
X=55,5; XI=48,6; XII=47,5; Anual=635. 

Oradea 

2 
Precipitaţii atm. medii pe 

anotimpuri şi în per. de veg. În 
mm 

Iarna –113,6; primăvara –162,9; vara -200,0; 
toamna –155,8; per. de veg. –518,7 

Oradea 

3 
Data medie a primei şi a ultimei 

ninsori 
prima – 15 noiembrie 

ultima – 5 aprilie 
Arad 

4 
Data medie a primului şi 
ultimului strat de zăpadă 

prima – 28 - 30 noiembrie 
ultima – 20 - 30 martie 

Arad 

5 Umezeala relativă a aerului între 74 – 82 % Atlas 

Evapotranspiraţia potenţială 

6 Valoare medie anuală  630 mm Oradea 

Indice de ariditate de Martone 

7 
Indice de ariditate de Martone 

annual, în perioada de veg 
Anual-31, Perioada de vegetaţie –43,8 Oradea 

  
3.5.3. Regimul  eolian. 

 
Teritoriul se caracterizează printr-un regim eolian moderat, direcţia vânturilor dominante fiind 

SE, S şi SV cu o frecvenţă de 21 %. Viteza medie anuală a vântului dominant este de 3,2 m/s. 
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4.  VEGETAŢIA 
 
4.1. DATE  FITOCLIMATICE. 
 
Pajiştile proprietate a UAT Cociuba Mare, care fac obiectul  prezentului amenajament pastoral, 

este situat intr-un etaj etaj de vegetaţie situată in Câmpia de Vest şi piemonturile vestice. Ca distribuție 
generală pajiştile studiate sunt înconjurate sau se întrepătrund cu pădurile de cvercinee situate la 
altitudini joase.  

 
4.2. DESCRIEREA  TIPURILOR  DE  STAȚIUNE. 
 
Având în vedere lucrarea- Principalele tipuri de pajişti din România, unde este prezentată 

zonarea şi regionarea ecologică a pajiştilor,  pajiştile în studiu, se încadrează în categoria  Pajişti din 
Lunci şi Depresiuni. 

În cadrul etajului de vegetaţie identificat, în care sunt situate pajiştile amenajate, având în vedere 
tipurile de stațiuni determinate pentru pădurile limitrofe lor, descrise de către amenajamentele sivice 
întocmite pentru fondul forestier, acestea au fost preluate complectând descrierea cu caracteristicile 
vegetaţiei de Pajişte. Au fost identificate, prin asimilare, tipul staţional Câmpie forestieră podzolit – 
pseudogleizat (luvic) P.m., în tabelul 4.2.1. se prezintă tipurile staţionale pe valori pastorale. 

                                                                                                                Tabelul  4.2.1 
Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptivă 

Tipul de stațiune- denumire 
Suprafaţa 

ha % 

1. 
2, 5, 6, 8A, 9A, 10, 13, 14, 

18, 19, 20A, 20B, 23B, 
25A, 25B, 26A, 26B 

1.8.3.3.7.- Câmpie forestieră podzolit – 
(luvic) pseudogleizat P.m. cu valoare 

pastorală bună 
895,73 57,52 

2. 
1, 3, 4, 7,  8B, 8C, 8D, 9B, 
11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 

23A, 24, 27 

2.8.3.3.7.- Câmpie forestieră podzolit – 
(luvic) pseudogleizat P.m. cu valoare 

pastorală mijlocie 
657,81 42,48 

Total 1554,15   100 
-Tipul de stațiune – Câmpie forestieră podzolit – (luvic) pseudogleizat P.m. Se găseşte pe câmpie 

medie şi înaltă de regulă fără înclinare sau cu înclinare de până la 5 grade. Tipul de sol brun luvic 
pseudogleizat, mijlociu profund, cu textură lutoasă, moderat compact, fără schelet. Vegetaţia forestieră 
este formată din cerete de productivitate mijlocie. 

Se observă că marea majoritatea a pajiştilor sunt de valoare pastorala bună cu suprafaţa de 
895,73 ha ocupând 57,52% din total faţă de cele cu valoare pastorală mijlocie cu 657,81 ha şi un procent 
de 42,48 %, se poate spune ca pajiştile sunt de bonitate superioară. 

 
4.3. PRINCIPALELE  SPECII  DE  PLANTE DIN VEGETAȚIA  PAJIŞTILOR. 
 
Principalele specii de plante din vegetaţia pajiştilor din cadrul UAT Cociuba Mare sunt 

gramineele. Dintre acestea cele mai frecvente în covorul ierbos sunt Agrostis capillaris (iarba câmpului), 
Festuca valesiaca (păiuş), Festuca rupicola (iarba calului), Agrostis stolonifera, Anthoxanthum 
odoratum (viţelar), Poa pratensis (firuţa), Festuca pratensis (păiuşul de livadă), Lolium perenne 
(raigras), Holcus lanatus (flocoşică), Cynosurus cristatus (pieptănăriţă), Arrhenatherum elatius 
(ovăscior), Festuca rubra (păiuş roşu), Cynodon dactylon (pir gros), Danthonia decumbens. O serie de 
graminee sunt întâlnite pe soluri cu exces temporar de umiditate cum sunt Agrostis stolonifera, Festuca 
arundinacea (păiuş înalt), Deschampsia caespitosa (târsă), Molinia caerulea (iarbă iarbă albastră), 
Agropyron repens (pir târâtor), Glyceria fluitans (rourică). 

Leguminoasele sunt reprezentate în special de speciile de trifoi, Trifolium repens (trifoi alb 
târâtor), Trifolium pratense (trifoi roşu), Trifolium campestre (trifoiaş), Trifolium arvense (papanaş), 
Trifolium hybridum, dar apar şi alte specii cum sunt Lotus corniculatus (ghizdei), Lathyrus pratensis 
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(lintea pratului), Medicago sativa (lucerna), Genista tinctoria (drobiţa), Ononis spinosa (osul iepurelui), 
Galega officinalis (ciumărea), Dorycnium pentaphyllum, Vicia cracca (măzăriche). 

În covorul vegetal al pajiştilor apar şi o serie de plante însoţitoare neconsumate sau cu grad redus 
de consumabilitate, dintre care menţionăm Juncus effusus, Juncus inflexus, Daucus carota, Centaurium 
erythraea, Verbena officinalis, Dianthus carthusianorum, Pulicaria vulgaris, Potentilla reptans, 
Lycopus europaeus, Prunella vulgaris, Mentha longifolia, Achillea millefolium, Centaurea phrygia, 
Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Inula britannica, Picris hieracioides, Mentha pulegium, 
Carex hirta, Cichorium intybus, Gypsophila muralis, Verbena officinalis, Lythrum salicaria, Cerastium 
holosteoides, Convolvulus arvensis, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Juncus tenuis, Juncus 
articulatus, Potentilla reptans, Galium verum, Daucus carota, Centaurea scabiosa, Lysimachia 
nummularia, Dipsacus laciniatus, Odontites vulgaris, Erigeron annuus, etc. 

Dintre plantele toxice şi vătămatoare, în aceste păşuni sunt întâlnite Euphorbia cyparissias 
(laptele câinelui), Carduus acanthoides (scaiete), Eryngium campestre (scaiul dracului), Hypericum 
perforatum (sunătoare), Polygonum hydropiper (piper de baltă), Sambucus ebulus (boz), Xanthium 
spinosum (ghimpe), Ranunculus sceleratus (boglari), Ranunculus acris, Ranunculus polyanthemos 
(gălbenele), Ranunculus repens (picorul cocoşului), Rumex obtusifolius (dragavei cu frunză netedă), 
Rumex conglomeratus (măcrişul calului), Equisetum arvense (coada calului), Bidens tripartita (dentiţă), 
Gratiola officinalis (veninariţă), Xanthium strumarium (cornet), Ambrosia artemisiifolia (ambrozie), 
Stellaria graminea (rocoţea), Urtica dioica (urzică), Lactuca serriola (lăptucă), Aristolochia clematitis 
(mărul lupului), Tanacetum corymbosum (năpraznic), Onopordum acanthium (scai măgăresc). 
 

4.4. PRINCIPALELE  TIPURI  DE  PAJIŞTI  ŞI  RASPÂNDIREA  LOR. 
 
Tipurile de pajişti reprezintă un element important în caracterizarea  pajiştilor din teritoriul 

amenajat. Definirea lor s-a facut prin analiza de detaliu a speciilor de plante identificate sub raportul 
participării lor în compoziția covorului ierbos din fiecare parcelă descriptivă în parte. S-a stabilit o 
ierarhizare a lor în funcție de procentul de participare  pe categorii (familii), gramineae, leguminoase, 
alte diverse specii şi plantele mai greu consumabile, dăunatoare sau toxice.  

În situaţia de mai jos sunt prezentate tipurile de pajişte identificate şi suprafaţa aferentă. Tipul de 
pajişte s-a indicat printr-o singură specie când aceasta a fost majoritară sau prin două specii când ele au 
avut participări < 50%. 

S-au identificat în teritoriul amenajat, la nivel de parcelă descriptivă, tipurile de Pajişte din 
tabelul 4.4.1.                                              

Tabelul 4.4.1. 

Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptiv

ă 

Tipul  de 
pajişte 

Suprafaţa 

ha % 

1. 1 4.4.3.1. Pajişti de Festuca valesiaca 83.28 5.42 
2. 2 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 54.84 5.35 
3. 3 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 44.18 3.29 
4. 4 4.4.3.1. Pajişti de Festuca valesiaca 38.7 2.06 
5. 5 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 9.00 4.44 
6 6 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 35.52 5.75 
7 7 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 84.26 4.77 
8 8A 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 83.22 4.41 
9 8B 4.4.4.1. Pajişti din lunci şi depresiuni 51.14 0.94 
10 8C 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 32 1.16 
11 8D 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 68.97 0.86 
12 9A 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 89.4 2.18 
13 9B 4.4.3.2. Pajişti de Festuca rupicola 74.08 0.14 
14 10 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 68.58 0.86 
15 11 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 14.58 2.12 
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Nr. 
crt. 

Parcela 
descriptiv

ă 

Tipul  de 
pajişte 

Suprafaţa 

ha % 

16 12 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 18.01 1.43 
17 13 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 13.37 1.31 
18 14 4.4.4.1. Pajişti din lunci şi depresiuni 33.81 4.37 
19 15 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 2.15 0.90 
20 16 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 13.44 0.95 
21 17 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 33.01 0.16 
22 18 4.4.4.1. Pajişti din lunci şi depresiuni 22.25 0.90 
23 19 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 20.43 4.69 
24 20A 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 67.87 3.48 
25 20B 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 14.03 6.26 
26 21 4.4.4.1. Pajişti din lunci şi depresiuni 14.69 5.89 
27 22 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 2.56 4.24 
28 23A 4.4.4.1. Pajişti din lunci şi depresiuni 14 3.97 
29 23B 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 72.87 0.60 
30 24 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 54.01 5.42 
31 25A 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 97.32 5.35 
32 25B 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 91.5 3.29 
33 26A 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 65.96 2.06 
34 26B 4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris 61.72 4.44 
35 27 4.4.4.1. Pajişti din lunci şi depresiuni 9.4 5.75 

Total 1554,15   100 
 
Pajiştile permanente care populează teritoriul amenajat sunt: 
- 4.4.2. Pajişti zonale premontane şi montane 

4.4.2.1. Pajişti de Agrostis capillaris -1212,8 ha (78,03%) 
             - Agrostis capillaris 
             - Agrostis capillaris-Festuca valesiaca (25%) 
  - Agrostis capillaris-Agrostis stolonifera (15%) 
             - Agrostis capillaris-Festuca pratensis (20%) 
             - Agrostis capillaris-Festuca rubra (30-35%) 

-    4.4.3. Pajişti zonale colinare şi de câmpie - 196,06 ha (12,62%) 
  4.4.3.1. Pajişti de Festuca valesiaca 
  4.4.3.2. Pajişti de Festuca rupicola 
-    4.4.4. Pajişti azonale 
  4.4.4.1. Pajişti din lunci şi depresiuni – 145,29 ha (9,35%) 
     - Agrostis stolonifera 
Pajiştile permanente cu ponderea ceea mai mare care populează teritoriul amenajat sunt Pajişti 

zonale premontane şi montane cu 78,03%, urmate de Pajiştile zonale colinare şi de câmpie cu 12,62%  
şi Pajiştile azonale cu 9,35 %. Vegetația acestor pajişti este diversificată, ca compoziție, urmare a 
condiţiilor de vegetaţie oferite de lunca Crişului Negru şi a localizării lor în zona etajului nemoral al 
pădurilor de stejari. 

 
Tipul I - 4.4.2.1. Pajiştile de Agrostis capillaris (A. tenuis) (iarba câmpului) ocupă 1212,8 ha. 

Acestea sunt formate din următoarele tipuri: 
             - Agrostis capillaris 
             - Agrostis capillaris-Festuca valesiaca (25%) 
  - Agrostis capillaris-Agrostis stolonifera (15%) 
             - Agrostis capillaris-Festuca pratensis (20%) 
             - Agrostis capillaris-Festuca rubra (30-35%) 
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Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Agrostis capillaris (Agrostis tenuis) ocupă cele mai mari 
suprafeţe în zona de deal şi montană inferioară, începând de la altitudinea de (200) 300 m până la peste 
1200 m, din subzona stejarilor şi gorunului până în subetajul fagului şi al amestecurilor de fag cu 
răşinoase.  

În teritoriu se disting pajişti de Agrostis capillaris de productivitate mijlocie şi bună pe terenuri 
plane sau uşor înclinate cu soluri mai bogate.  

Solurile de sub pajiştile de iarba vântului sunt brune argiloiluviale, brune luvice, luvisoluri 
albice, brune eumezobazice cu reacţie slab acidă până la neutre pentru pajiştile mai bune şi puternic 
acide pentru cele de productivitate mijlocie.  

Agrostis capillaris este o graminee valoroasă din punct de vedere furajer (IC=3), cu grad ridicat 
de consumabilitate.  

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, dar şi specii 
nevaloroase, dăunătoare şi toxice. Adesea aceste pajişti sunt invadate şi de vegetaţie lemnoasă 
dăunătoare ca păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul (Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina) 
şi murul (Rubus sulcatus).  

Valoarea pastorală a pajiştilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o producţie de 10-
15 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 1,0-1,2 UVM/ha.  

 
Tipul II - 4.4.3.1. Pajiştile de Festuca valesiaca (păiuş stepic) ocupă 121,98 ha. 
Răspândire şi ecologie. Aceste pajişti sunt reprezentative pentru zonele de stepă şi silvostepă 

din ţara noastră. Festuca valesiaca, specia ierboasă edificatoare este o specie xerofilă, cu mare 
plasticitate ecologică, care se întinde din zona de stepă până în zona nemorală şi anume în subzona 
pădurilor de stejar pedunculat (Quercus robur) din Podişul Sucevei şi subzona pădurilor de cer (Quercus 
cerris), gârniţă (Quercus frainetto) din Dealurile Vestice şi subetajul pădurilor de gorun (Quercus 
petraea) din Podişul Bârladului. Cele mai mari suprafeţe cu păiuş stepic sunt în Podişul Moldovei, 
sporadic în Piemontul Getic şi Câmpia Transilvaniei pe coaste însorite.  

Solurile, pe care se extind aceste pajişti sunt cernoziomurile, regosolurile, pseudorendzinele şi 
solurile cernoziomoide.  

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii ierboase nevaloroase, dăunătoare (scaieţi, pelin, 
etc.) şi toxice (alior, coronişte, etc.) sau vegetaţie lemnoasă dăunătoare ca: porumbar, păducel, măceş, 
verigariu şi altele.  

Valoarea pastorală este mediocră, cu potenţial de producţie scăzut de numai 3-5 t/ha MV şi o 
încărcare medie de 0,3-0,5 unităţi vită mare (UVM) la ha.  

 
Tipul III - 4.4.3.2. Pajiştile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuş de silvostepă) ocupă 74,08 

ha. 
Răspândire şi ecologie. Pajiştile de Festuca rupicola se întâlnesc în arealul pădurilor de stejar 

pedunculat din Podişul Transilvaniei în subzona pădurilor de cer şi gârniţă din Dealurile Vestice până la 
cca 600 m altitudine, pe versanţi slab până la moderat înclinaţi (6-140) pe toate expoziţiile la altitudini 
mai joase şi numai însorite la altitudini mai mari.  

Solurile predominante sunt cernoziomuri cambice, soluri cenuşii, brune argiloiluviale, rendzine, 
regosoluri, erodisoluri.  

Vegetaţia este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice (alior, scaieţi, 
pelin,etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajişti.  

Valoarea pastorală şi productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producţie de 3,5-6 t/ha MV şi o 
capacitate de păşunat de 0,4-0,6 UVM/ha. 

 
Tipul IV - 4.4.4.1. Pajiştile din lunci şi depresiuni ocupă 145,29 ha. 
Aceste pajişti sunt influenţate în mare măsură de condiţiile de sol şi umiditate specifice luncilor 

râurilor.  
Vegetaţia ierboasă este dominată de Agrostis stolonifera (iarba câmpului), care edifică tipul de 

pajişte. Modul de folosinţă al acestor pajişti este în regim de păşune.  
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Aceste tipuri de pajişti naturale au producţiile cele mai ridicate, datorită regimului de umiditate 
favorabil şi solurilor bogate aluvionare din luncile râurilor.  

Valoarea pastorală este bună spre foarte bună, cu producţii de 7,5-15 (30) t/ha MV în funcţie de 
tip şi mod de întreţinere. 

 
4.5.     HABITATELE  DE  PAJIŞTI. 
 
În ultima perioadă, după  aderarea noastră la Uniunea Europeană, pentru caracterizarea vegetaţiei 

pajiştilor permanente, acestea au fost clasificate ca habitate şi încadrate în clase şi subclase, rezultând 
din aceasta valoarea economica şi conservativă  a lor.  

După lucrarea ,,Habitatele din România´´ elaborată de Doniţă şi colab. (2005), pajiştile amenajate 
se pot încadra astfel: 

- tipul R3404-Pajişti ponto-panonice de Festuca rupicola şi Koeleria macrantha, de 
valoare conservativă redusă la mare (R-M), valoare pastorală slabă (VP) 10-20, unităţi de 
vită mare UVM /ha – 0,3. 

- tipul 3414-Pajişti ponto-panonice de Festuca valesiaca, de valoare conservativă redusă la 
mare (R-M), valoare pastorală slabă (VP) 10-20, unităţi de vită mare UVM /ha – 0,3. 

- tipul R3715-Pajişti danubian-panonice de Agrostis stolonifera, de valoare conservativă 
mare (M), valoare pastorală mijlocie-bună (VP) 30-60, unităţi de vită mare UVM /ha – 
0,9. 

- tipul R3804-Pajişti daco-getice de Agrostis capillaris şi Anthoxanthum odoratum, de 
valoare conservativă moderată (m), valoare pastorală mijlocie-bună (VP) 40-60, unităţi de 
vită mare UVM /ha – 1,0. 

 
4.6. DECRIEREA  VEGETAŢIEI  LEMNOASE. 
 
Pajiştile din cadrul UAT Cociuba Mare sunt lipsite de vegetaţie lemnoasă şi anume arbori, care 

sunt prezenţi rari folosiţi ca umbrare (Robinia pseudoacacia, Ulmus minor, Pyrus pyraster, Fraxinus 
excelsior, Salix cinerea, Alnus glutinosa, Salix alba, Salix incana, Salix elaegnos, Salix fragilis, Populus 
nigra, Cerasus avium), dar sunt destul de bine evidenţiaţi arbuşi de talie joasă şi mijlocie printre care se 
enumără Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Crataegus monogyna, Rubus sulcatus, Rosa canina, Rosa 
galica, răspândiţi dispersat sau în pâlcuri pe suprafaţă. 
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5. CADRUL  DE   AMENAJARE. 
 
5.1. PROCEDEE  DE  CULEGERE  A  DATELOR DE  TEREN. 
    
În vederea întocmirii amenajamentului pastoral pentru suprafaţa de pajişti deținută de către UAT 

Cociuba Mare și persoana fizică Onița Avram Florian, a fost necesară şi obligatorie culegerea tuturor  
elementelor şi datelor din teren, la nivel de parcela şi subparcelă descriptivă, cu care să se caracterizeze, 
sub toate aspectele, pajiştea respectivă. Culegerea acestor date s-a făcut sistematic prin parcurgerea 
atentă  a întregii suprafeţe luate în studiu şi determinarea prin măsurători directe sau aprecieri, în 
conformitate cu metodele şi procedurile impuse de normele tehnice privitoare la pajişti, a elementelor 
necesare caracterizării de ansamblu a stațiunii, a vegetaţiei, inventarierea lucrărilor executate şi 
propunerea de lucrări necesare unei gospodăriri raţionale şi de imbunătățire a calitații pajiştilor.     

Culegerea datelor de teren s-a făcut pe fișele de descriere parcelară (vezi la cap.7), prin 
complectarea tuturor rândurilor şi colanelor cu caracteristicile cerute de formularul respectiv, câte o fisă 
pentru fiecare parcelă şi subparcelă descriptivă în parte. Pentru măsurători directe s-a utilizat; GPS-ul 
care furnizează cele mai multe dintre datele necesare determinării suprafeţelor şi definirii parțiale a 
elementelor staţionale, sondajele pentru identificarea solurilor, releveele floristice pentru vegetația de 
pajişte, dendrometrul pentru vegetația forestieră şi aprecierile directe a celorlalte caracteristici. Faza de 
culegere a datelor a fost precedată de documentarea şi însuşirea temeinică, la obiect, cu toate elementele 
de caracterizare a pajiştilor respective. De un real folos au fost lucrările şi ghidurile speciale, cu planșele 
şi anexele prezentate, cu referiri şi exemplificări directe la elementele de caracterizare necesare.  

       
5.2. OBIECTIVE  SOCIAL- ECONOMICE  ŞI  ECOLOGICE . 
 
Obiectivele social – economice, ecologice şi de protecție a mediului, care sunt esențiale şi care 

costituie motivația  întocmirii acestui amenajament pastoral, vizează în principal; asigurarea şi sporirea 
capacității de păşunat prin menţinerea şi imbunătațirea compoziției şi a calității covorului ierbaceu; 
asigurarea rolului de protecție antierozională a terenurilor; asigurarea unui păşunat raţional în întreg 
sezonul de vegetaţie, şi respectarea restricțiilor de mediu impuse. 

Teritoriul luat în studiu nu se suprapune pe nici un sit Natura 2000. Situl Natura2000 ce se 
găseşte în zonă este ROSCI0049 Crişul Negru. Restricţii în ceea ce priveşte păşunatul sunt păşunile de 
pe raza UAT Tinca care au ca importanţă Măsura 10 – agro-mediu și climă / Pachetul 3 – pajiști 
importante pentru păsări.  

 
Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:   
 

- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie; 
- păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar; 
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament cu 

excepția celor operate cu forță animală, sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică 
capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea 
utilajelor grele;  

- utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor este interzisă; 
- utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kgN/ha 

(1 UVM/ha),  
- o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după 

data de 1 septembrie). 
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5.3. STABILIREA  MODULUI  DE  FOLOSINTA A  PAJIŞTILOR. 
 
Categoriile de folosintă a pajiştilor s-au stabilit după recunoașterea pe teren şi analizarea fiecarei 

parcele şi subparcele descriptive în parte, cand s-a apreciat pretabilitatea la diversele categorii de 
folosință a lor, şi au fost consultați şi utilizatorii acestora. Concluzia a fost, că aceste pajişti, să fie 
utilizate pentru paşunat având în vedere pretabilitatea lor, şi ca este asigurat accesul facil la păşunat şi la 
surse de apă. În acest contest, toată suprafaţa pajiştilor care fac obiectul prezentului amenajament 
pastoral au categoria de folosintă – păşune (1554,15  ha), atâta cât este evidenţiată în tabelul 5.3.1., 
categorie de folosintă care nu va fi schimbată pe durata de aplicare a amenajamentului pastoral.  

Tabelul 5.3.1. 
Trup 

păşune 
 U.a. Păşune Păşune împădurită 

Suprafaţa 
păşunabilă 

Nr. Denum. Nr. Supraf. F.P. F.S. P.P. P.A.  

1 
Trupul 

Cociuba 

1 83.28 83.28 - - - 69.96 
2 54.84 54.84 - - - 48.81 
3 44.18 44.18 - - - 39.32 
4 38.70 38.70 - - - 34.44 
5 9.00 9.00 - - - 8.46 

9A 89.4 89.4 - - - 84.04 
9B 74.08 74.08 - - - 66.67 

Total - 393,48 393,48 - - - 351,69 

2 
Trupul 
Cheşa 

6 35.52 35.52 - - - 28.42 
7 84.26 84.26 - - - 75.83 

8A 83.22 83.22 - - - 78.23 
8B 51.14 51.14 - - - 47.56 
8C 32.00 32.00 - - - 30.08 
8D 68.97 68.97 - - - 58.62 
10 68.58 68.58 - - - 58.29 
13 13.37 13.37 - - - 12.30 
14 33.81 33.81 - - - 33.47 
15 2.15 2.15 - - - 2.04 
16 13.44 13.44 - - - 12.63 

Total - 486,46 486,46 - - - 437,48 

3 
Trupul 

Cheperţani 

11 14.58 14.58 - - - 6.56 
12 18.01 18.01 - - - 15.31 
17 33.01 33.01 - - - 28.06 

26A 65.96 65.96 - - - 55.41 
26B 61.72 61.72 - - - 27.77 

Total - 193,28 193,28 - - - 133,11 

4 
Trupul 
Petid 

18 22.25 22.25 - - - 20.25 
19 20.43 20.43 - - - 19.00 

20A 67.87 67.87 - - - 57.69 
20B 14.03 14.03 - - - 7.02 
21 14.69 14.69 - - - 13.22 
22 2.56 2.56 - - - 2.02 

23A 14.00 14.00 - - - 12.04 
23B 72.87 72.87 - - - 65.58 
24 54.01 54.01 - - - 37.81 
27 9.40 9.40 - - - 6.86 

Total - 292,11 292,11 - - - 241,49 

5 
Trupul 

Cărăsani 
25A 97,32 97,32 - - - 88.56 
25B 91,5 91,5 - - - 58.56 

Total - 188,82 188,82 - - - 147,12 
Total general - 1554,15   1554,15   - - - 1310,89 
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5.4. FUNDAMENTAREA  AMENAJAMENTULUI  PASTORAL 
 
Fundamentarea  amenajamentului pastoral constă în soluțiile tehnologice şi tehnice care să 

asigure realizarea obiectivelor privind gospodărirea raţională şi imbunătațirea calității suprafeţelor de 
pajişti  din teritoriul studiat. Având în vedere că pajiştile care fac obiectul amenajamentului pastoral sunt 
pajişti permanente, naturale, şi că organizarea şi exploatarea lor (păşunatul) s-a facut în sistem 
traditional, rustic, propunerile pe care le va face amenajamentul, pentru perioada de aplicare, vor viza 
măsuri simple, tradiționale, mai putin costisitoare, la îndemâna utilizatorilor, de corectare a factorilor 
care influentează negativ productivitatea şi capacitatea de paşunat a lor. Pentru a avea datele necesare, 
odată cu descrierea stațiunii şi a vegetaţiei, la fiecare parcelă şi subparcelă descriptivă în parte, s-au 
evidențiat şi cuantificat toate elementele care influiențează negativ, degradează şi scade productivitatea 
şi capacitatea de paşunat; eroziunea  la suprafaţă şi adâncime produsă de trecerea animalelor şi 
accentuată de scurgerile de apă din timpul ploilor, existența pietrelor mobile şi a musuroaielor la 
suprafaţă solului, râmaturile de mistreți, vegetația lemnoasă tânără invazivă, arborii doborâți sau cu 
defecte care pot fi doborați usor de catre vânt, plantele greu consumabile, vătămatoare sau toxice.                                                     

În vederea stabilirii unor soluții şi măsuri adecvate, este necesară în primul rând cunoasterea 
unor elemente specifice  legate de  pajişti, în legătura cu  calitatea lor de a fi păşunate de către animale. 

 
5.4.1. Durata  sezonului  de  păşunat. 

Pentru determinarea sezonului de păşunat s-a ţinut seama în primul rând de altitudine, condiţiile 
climatice extreme, tradiția locală şi alții factori care pot limita sezonul. Sezonul de păşunat este 
recomandat şi de literatura de specialitate având criteriu de referință etajul altitudinal în care se găsește 
pajiştea amenajată. Pentru stabilirea sezonului de păşunat sunt necesare  precizarea, stabilirea, datei de 
începere şi încheiere a acestuia şi numărul zilelor cât durează acesta. Având în vedere că trupurile de 
pajişte  pentru care se întocmește acest amenajament pastoral sunt localizate în acelaşi teritoriu, în 
acelaşi etaj altitudinal, durata sezonului de păşunat este acceaşi pentru tot teritoriul. Pentru a putea folosi 
corect, raţional o pajişte în sezonul de păşunat este foarte important să se aibe în vedere că sezonul sa 
înceapă numai atunci când sunt realizate urmatoarele deziderate; înălțimea covorului ierbos este de 8-15 
cm, înălțimea conului de creștere al spicului la grăminee este de 6-10 cm, producţia de masa verde, MV, 
ajunge la 3-5 to, înflorește păpădia, care este un adevarat fitotermometru, şi a trecut de 23 aprilie (Sf. 
Gheorghe) moment respectat de către toți crescătorii de animale din țara noastră. Durata sezonului de 
păşunat este determinată în primul rând de durata perioadei de vegetaţie, care este şi ea condiţionată de 
apariția temperaturilor scazute. În acest contest, pentru zona de câmpie, durata sezonului de vegetaţie se 
situează frecvent în interval de 190 -210 de zile (aprilie - octombrie). Încetarea păşunatului se face cu 3-
4 saptamani (20-30 zile) înainte de apariția înghețurilor permanente la sol sau după 26 octombrie (Sf. 
Dumitru). 

 
5.4.2. Numărul  ciclurilor  de  păşunat. 

Ciclul de păşunat, este intervalul de timp în care  iarba de pe aceeaşi parcelă de exploatare, odată 
paşunată, se regenerează şi devine din nou bună pentru paşunat. Numărul ciclurilor de păşunat se află pe 
baza unui calcul care are în vedere; condiţiile climatice, staţionale, de sol, compoziție floristică şi 
capacitatea de regenerare a pajiştilor. Sezonul de păşunat optim pentru zona de câmpie, la care se găsesc 
pajiştile amenajate, este de 200 zile. În acest interval de timp se realizează cel mult 2-3 cicluri de 
păşunat în condiţii de neirigare şi 5-7 cicluri de păşunat în condiţii de irigare. 

 
5.4.3. Capacitatea  de  păşunat. 

Capacitatea de păşunat (Cp) reprezintă un indicator de bonitate al pajiştilor, care trebuie 
determinat, calculat, în fiecare sezon de pășuat.                                                         

Modelul de calcul, pentru exemplificare, se prezintă în continuare detaliat. Stabilirea capacității 
de păşunat se face prin impărțirea producţiei totale de masă verde cu rația necesară unei unități de vită 
mare (UVM). Se recomandă 65 kg masa verde/zi/cap pentru 1 UVM, din care efectiv se consumă 50 
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kg/cap/ zi. Conform legislaţiei în vigoare, s-au stabilit coeficienți de transformare  de conversie în UVM 
a speciilor de animale domestice (tabelul 5.4.3.1). 

                                                                                                   Tabelul 5.4.3.1 

Specificare 
Coeficient 

de transformare 
UVM 

Nr. capete 
pentru  1 

UVM 
Tauri şi boi de muncă 1,0-1,2 0,8-1,0 
Vaci  de  lapte 1,0 1,0 
Bovine de toate vârstele 0,7-0,8 1,3-1,4 
Tineret bovin peste 1 an 0,2-0,3 3,3-5,0 
Oi şi capre de toate vârstele 0,14 7,1 
Oi  şi capre mature 0,15-0,16 6,3-6,7 
Cai de toate vârstele 0,8 1,3 
Cai de  tracţiune 1,0- 1,1 0,9-1,0 
Tineret cabalin peste 1 an 0,5- 0,7 1,4-2,0 
Tineret cabalin sub 1 an 0,2-0,3 3,3-5,0 

 
Producţia totală de iarbă (Pt) se determină  prin cosire şi cântărire pe 6-10 mp, din suprafeţele de 

proba aflate în parcela de exploatare ce urmează să fie păşunată. 
Pentru delimitarea suprafeţelor de probă se folosesc  îngrădituri care să nu permită consumul de 

către animale a vegetaţiei din interior şi care sunt amplasate pe suprafeţe omogene din punct de vedere 
al compoziției floristice şi al producţiei. Aceste suprafeţe se cosesc la începutul fiecărui ciclu de păşunat, 
respectând condiţia ca pe plante să nu se găsească apa.  Se folosește pentru calculul capacității de 
păşunat formula; 

 
                                                       Pt (kg/ha) x Cf % 
                         Cp (UVM/ha )  = -------------------------  
                                                        Nz x DZP X100   
În care;             Nz= necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal, în Kg/zi; 
                          DZP= numărul zilelor sezonului de păşunat; 
                          Cf   =  coeficient de folosire a pajiştii %. 
Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabileşte prin cosirea şi cântărirea resturilor 

neconsumate (Rn) pe 5- 10mp, după scoaterea animalelor din tarla şi raportarea ei la producţia totală 
după formula: 

 
           Pt(kg/ha) -  Rn (kg/ha 

                            Cf  = ------------------------------ x 100, în % 
                                                  Pt (kg/ha) 
 
Producţia şi calitatea pajiştilor deținute de UAT Cociuba Mare, și persoana fizică Onița Avram 

Florian care se încadrează în categoria pajişti cu specii cu valoare medie, fertilizate cu îngrășaminte 
naturale, parțial imbunătațite, au de regulă  producţia de iarbă 6-10 (to/ha) şi calitatea furajeră mijlocie . 
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6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂŢIREA, DOTAREA  ŞI    FOLOSIREA  
PAJIŞTILOR. 

 
6.1. ASPECTE  GENERALE  PRIVIND  STABILIREA  METODELOR  DE  

ÎMBUNĂTĂȚITE A  COVORULUI  IERBOS. 
 
În capitolele  anterioare au fost prezentate  toate caracteristicile  legate de cunoașterea în detaliu 

a pajiştilor pentru care se întocmește prezentul amenajament pastoral, prin centralizarea şi înterpretarea 
datelor culese din teren şi înscrise în fișele de descriere parcelară a tuturor parcelelor şi subparcelelor 
descriptive, cu aspectele cele mai importante de caracterizre din punct de vedere, fizico geografic, 
orografic climatic, hidrologic, pedologic, de cunoaștere a vegetaţiei şi a factorilor care au înfluiențat 
negativ, limitativ, asupra  calitatii  pajiştilor. Toatea  acestea  au rolul lor importantant, având în vedere 
diversitatea lor, la alegerea metodelor cele mai adecvate şi eficiente de organizare, imbunătațire a 
covorului ierbos, de dotare, şi folosire a pajiştilor. În cazul acestor pajişti, care în ansamblul lor, pot fi 
caracterizate ca medii din punctul de vedere al condiţiilor existente şi al stării lor actuale, metoda 
adecvată este cea intermediară de menţinere a covorului ierbos, îndesirea lui acolo unde este rărit prin 
însămânțare, însămânțarea golurilor existente sau care vor rămâne în urma executării lucrărilor de 
înlăturare a efectului erodării solului, curătire, nivelare, strângere a pietrelor şi resturilor vegetale s.a.  
Amenajamentul pastoral actual a înventariat şi a cuantificat pentru fiecare unitate descriptivă, în parte, 
acești factori care înfluientează limitativ calitatea pajiştilor respective şi a făcut propuneri de lucrări 
obligatorii, adecvate, de corectare a lor în vederea realizării unui covor ierbos de calitate.  
 

6.2. LUCRĂRI  PRELIMINARE OBLIGATORII  DE  PUNERE  ÎN  VALOARE A 
PAJIŞTILOR . 

 
Din centralizarea datelor culese rezultă că suprafaţa pajiştilor studiate a fost înfluenţată negativ de 

factori limitativi ai productivităţii cum sunt apariţia rămăturilor de mistreţi, invazia vegetaţiei arbustive, 
instalarea buruienilor şi plantelor toxice şi uneori excesul de apă. 

Lucrările tehnice ce urmează a fi executate pe pajişti sunt prezentate pe larg în tabelul 6.3.3. – 
“Planul decenal al lucrărilor de pe păşuni”. El cuprinde atât lucrări mecanice (îndepărtarea şi nivelarea 
muşuroaielor, combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, defrişarea vegetaţiei arbustive, efectuarea de 
şanţuri pentru drenajul apei, etc.), cât şi lucrări chimice (aplicarea de îngrăşăminte, fertilizare, corectarea 
pH-lui). De asemenea, se dau indicaţii asupra dozelor de îngrăşăminte ce se aplică, norma de semănat şi 
formula floristică pentru supraînsămânţări, etc. 

La data întocmirii amenajamentului suprafaţa păşunilor (producătoare de masă verde) este de 
1554,15 ha, iar suprafaţa păşunabilă este de 1310,89 ha. Prin aplicarea unui complex de lucrări 
(defrişarea vegetaţiei arbustive, nivelarea muşuroaielor, combaterea plantelor dăunătoare şi toxice, 
efectuarea de şanţuri de drenaj), privind mărirea capacităţii de păşunat se estimează că la sfârşitul 
deceniului suprafaţa păşunabilă se va mări cu 243,26 ha, ceea ce va însemna un spor important de masă 
verde. 

Aceste lucrări sunt prezentate în tabelul 6.3.3. – Planul decenal al lucrărilor de pe păşuni, la nivel 
de unitate amenajistică cumulate pe trupuri de păşune şi sunt următoarele: 
 

6.2.1. Defrişarea vegetaţiei arbustive de pe pajişti. 

Prin această lucrare se va reda circuitului productiv o suprafaţă de 243,26 ha (tab. 6.3). Vegetaţia 
arbustivă de pe păşune este reprezentată în mare parte de Rubus sulcatus, Rosa canina, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, Pyrus pyraster, Cornus sanguinea, Amorpha fruticosa. În zonele în care în afară 
de aceşti arbuşti există şi vegetaţie lemnoasă (sălcii, salcâm, păr pădureţ, cires păsăresc, etc.), este 
indicat a se păstra mici porţiuni cu specii arborescente în vederea formării vegetaţiei ambientale 
(adăpost şi protecţie pentru animale împotriva intemperiilor) atât de necesară organizării stânelor şi a 
unui păşunat optim. După înlăturarea vegetaţiei arbustive, porţiunile respective vor fi nivelate şi 
însămânţate. 
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În îndeplinirea rolului de protecţie a solului şi a pajiştii şi de adăpost şi refugiu pentru animale, 
se va lăsa în întregime, netăiată, vegetaţia forestieră de pe următoarele porţiuni : 

- De pe toate suprafeţele, indiferent de mărimea lor, cu pante peste 30°; pe cât posibil acestea 
se vor preda în totalitate şi definitiv sectorului forestier cu destinaţia de păduri, preluând 
în schimb alte suprafeţe, apte pentru a fi exploatate ca pajişti, lipsite de arborete şi 
vegetaţie forestieră sau cu o vegetaţie degradată şi uşor de defrişat sau cu arboret 
exploatabil. Trebuie să existe o tendinţă generală, ca în cadrul perimetrelor pastorale să 
nu mai fie terenuri cu panta mai mare de 30°, acestea urmând ca în final cu timpul, să 
devină, prin schimb, perimetre forestiere. 

- Pe ambele maluri de-a lungul pâraielor şi la izvoarele acestora, în lăţimi variabile în raport cu 
înclinarea şi lăţimea pantei; 

- Pe suprafeţele degradate sau în curs de degradare, pe grohotişuri, în jurul stâncăriilor; 
- În jurul adăpătoarelor, stânelor, adăposturilor, saivanelor; 
- Pe suprafeţele de coastă de pe lângă drumuri; 
- Pe terenurile în pantă de 20-30°, unde se lasă benzi transversale de diferite lăţimi, în raport 

cu panta şi solul sau sub formă de buchete. 
Materialul care nu prezintă valoare economică sau nu poate fi valorificat sub nici o formă se va 

arde pe loc spre a se elibera terenul. Arderea se face în mod organizat, materialul fiind aşezat în grămezi 
de formă parelelipipedică, cu dimensiunile 6x2x1,5-2 m înşirate în zigzag la o distanţă de minim 20 m 
una de alta.  

Materialului destinat arderii i se va da foc numai pe vreme bună, fără vânt şi sub control 
competent, spre a se evita incendiile. Data efectuării acestei operaţiuni se comunică în scris organelor 
silvice, consiliilor locale şi poliţiei. 

O metoda nouă, mult mai eficientă, de distrugere a lăstărişului, este cea chimică prin folosirea 
arboricidelor. Această metodă o completează şi desăvârseşte pe cea a tăierii arbuştilor cu tulpini a căror 
grosime este peste 5 cm. Datorită acţiunii fitotoxice selective, substanţele chimice utilizate au distrus 
vegetaţia arbustivă fără a afecta vegetaţia ierboasă de pe pajişte. Arboricidele au acţionat atât asupra 
organelor aeriene (lăstari), cât si a celor subterane (butuci). S-a desprins că arbuştii se comportă diferit 
faţă de arboricide, după cum urmează: 

- sensibile: murul (Rubus sulcatus), măceşul (Rosa canina); 
- rezistente: păducelul (Crataegus monogyna) şi porumbarul (Prunus spinosa). 

Substanţele chimice folosite ca arboricide nu sunt toxice pentru gramineele perene care alcatuiesc 
covorul ierbos al pajiştei. Ca măsura preventivă, în timpul aplicării tratamentelor şi câteva zile dupa 
aceea, este necesar ca pe terenurile respective paşunatul să fie oprit. 

Păducelul (Crataegus monogyna) şi porumbarul (Prunus spinosa) sunt specii rezistente la 
acţiunea substanţelor chimice. Tordon 101, aplicat de două ori în doze de câte 5 1 la ha, provoacă 
uscarea frunzelor şi a vârfurilor de creştere, mai pronunţat la Prunus spinosa şi mai slab la Crataegus 
monogyna, chiar în anul tratamentului. În anul următor, datorită efectului remanent, lăstarii şi tufele îşi 
continuă uscarea. Târziu, în cursul verii, din anul următor tratamentului, apar noi lăstari, alimentaţi din 
rezervele organelor subpământene, dar numărul lor este mic şi creşterea slabă. Prin repetarea 
tratamentului se ajunge la distrugerea completă. 

Murul (Rubus sulcatus) s-a dovedit slab rezistent. Kuron, aplicat de două ori în doze de câte 5 1 
la ha, provoacă uscarea completă a plantelor, încă în anul tratamentului. Într-o încercare făcută pe o 
pajişte din masivul Poiana - Ruscăi, invadată de Rubus sp., după defrişarea arboretelor, prin tratare cu 5 
1/ha sare de amine, aplicată în luna august, când lăstarii aveau înălţimea de 10 cm, s-a realizat uscarea 
completă a acestora încă în anul respectiv. 

 
6.2.2. Distrugerea şi nivelarea râmăturilor de mistreţ şi a muşuroaielor 

În marea lor majoritate, pajiştile naturale au suprafaţa denivelată datorită râmăturilor de mistreţ, 
muşuroaielor, eroziunii şi alunecărilor de teren, lucrărilor de defrişare a vegetaţiei lemnoase, scoaterea 
cioatelor, drenaj, desecare şi alte lucrări.  
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Râmăturile de porci mistreţi reprezintă, pentru pajiştile amenajate care sunt înconjurate pe toate 
părţile de pădure, un  factor important de influienţă negativă asupra capacităţii şi productivităţii lor. În 
timpul toamnelor târzii, iarna în locurile cu zăpadă mai mică, şi primavara devreme, când pe pajişti  nu 
se află animale şi oameni, este linişte, porcii mistreţi le invadează pentru a procura hrana oferită de  
rădăcinile suculente ale plantelor. Pentru a căuta rădăcinile râmă pământul până reuşesc să le găsească şi 
să le consume. Prin acţiunea lor scormonesc pământul, strică covorul ierbos lăsând în urmă mici porţiuni 
de covor ierbos întors cu pămăntul deasupra (glii), şi suprafeţe fară vegetaţie. 

Prin executarea lucrării de distrugere muşuroaielor şi nivelare a râmăturilor de mistreţ se vor reda 
circuitului pastoral 7,97 ha (tab. 6.3). Nivelarea terenului se face cu maşini de curăţat pajişti sau cu 
diverse unelte combinate care mărunţeşte şi împrăştie solul uniform pe teren. Suprafeţele obţinute în 
urma nivelării râmăturilor de mistreţ vor fi supraînsămânţate. 

Muşuroaiele înţelenite de origine animală şi vegetală sunt principala cauză a denivelărilor pe 
pajiştile naturale. Cele de origine animală sunt formate de cârtiţe, furnici şi mistreţi. 

La început acestea sunt de dimensiuni mici şi se măresc odată cu trecerea timpului, denivelând 
pajiştea şi îngreunând valorificarea ei, în special prin cosire. 

Muşuroaiele de origine vegetală se formează pe tufele dese ale unor graminee, cum este târsa 
(Deschampsia caespitosa) şi pipirig (Juncus sp.), cioate şi buturugi rămase în sol şi altele. Prin păşunat 
neraţional pe soluri cu exces de umiditate, de asemenea se formează muşuroaie înţelenite după călcarea 
lor cu animale.  

Distrugerea muşuroaielor anuale neînţelenite se face primăvara sau toamna prin lucrările 
obişnuite de grăpare a pajiştilor. Muşuroaiele înţelenite pot fi distruse cu maşini de curăţat pajişti sau cu 
diverse alte unelte combinate care taie vertical muşuroiul, îl mărunţeşte şi îl împrăştie uniform pe teren. 

În cazul unor pajişti cu densitate mare a muşuroaielor înţelenite după distrugerea lor rămân 
multe goluri care necesită a fi supraînsămânţate cu amestecuri de ierburi adecvate 

Combaterea râmăturilor de porci mistreţi se face de regulă toamna sau primăvara prin distrugerea 
şi împrăştierea gliilor, nivelarea pământului, administrarea de îngrăşăminte organice, afânarea pe 
adâncimea de 1-2 cm. Pentru prevenirea râmăturilor sunt necesare măsuri de limitare a prezenţei 
porcilor mistreţi pe pajişte şi de combatere a lor în fiecare an. 

 
6.2.3. Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice. 

În alcătuirea covorului ierbos al pajiştilor alături de gramineele şi leguminoasele perene participă 
şi speciile din grupa ,,plante dăunătoare şi toxice’’ unele dintre acestea nu sunt consumate de animale 
sau prezintă un grad ridicat de toxicitate. 

Lucrarea de combatere a plantelor dăunătoare şi toxice se va executa pe o suprafaţă de 109,94 ha 
(tab. 6.3). Dintre plantele dăunătoare şi toxice cele mai frecvente sunt: Euphorbia cyparissias, Carduus 
acanthoides, Eryngium campestre, Hypericum perforatum, Polygonum hydropiper, Sambucus ebulus, 
Xanthium spinosum, Ranunculus sceleratus, Ranunculus acris, Ranunculus polyanthemos, Ranunculus 
repens, Rumex obtusifolius, Rumex conglomeratus, Equisetum arvense, Bidens tripartita, Gratiola 
officinalis, Xanthium strumarium, Ambrosia artemisiifolia, Stellaria graminea, Urtica dioica, Lactuca 
serriola, Aristolochia clematitis, Tanacetum corymbosum, Onopordum acanthium. Aceste plante nefiind 
consumate pot deveni un concurent periculos pentru plantele valoroase. Din acest motiv, se impun 
măsuri prompte şi permanente pentru eliminarea lor. 

Apariţia şi înmulţirea buruienilor în vegetaţia pajiştilor este favorizată de manifestarea în exces 
sau deficit a unor factori ecologici, precum şi de gospodărirea necorespunzătoare a pajiştilor 
(neexecutarea lucrărilor de curăţire, folosirea unei încărcături cu animale neadecvate producţiei pajiştii, 
fertilizarea neuniformă cu îngrăşăminte organice sau chimice, supratârlirea, neschimbarea locurilor de 
odihnă şi adăpost pentru animale, etc.).  

Buruienile reduc creşterea şi dezvoltarea plantelor valoroase din pajişte prin fenomenele de 
concurenţă pentru apă, aer (CO2), lumină şi elemente nutritive, iar unele emit substanţe toxice. 

Buruienile consumă apă pentru creşterea lor în detrimentul altor specii şi determină o epuizare 
mai rapidă a rezervei de apă utilă din sol, mai ales în perioadele de secetă. Prezenţa buruienilor în 
amestecurile de ierburi furajere reduce accesul plantelor valoroase la concentraţii suficiente de CO2 din 
sol şi limitează prin aceasta randamentul lor. Competiţia pentru lumină afectează atât relaţiile 
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interspecifice cât şi între indivizii aceleaşi specii. Aceasta are drept consecinţă o viteză de creştere şi o 
rată de acumulare a biomasei mai redusă. 

Buruienile afectează în mod negativ nutriţia minerală a celorlalte plante prin concurenţa pentru 
azot şi elemente minerale. Buruienile aparţinând dicotiledonatelor au o capacitate de schimb cationic 
mai ridicată decât monocotiledonatele, acestea permiţându-le o absorbţie mai uşoară a calciului şi 
magneziului. În plus, înrădăcinarea profundă, în cazul buruienilor cu sistem radicular pivotant, asigură 
explorarea straturilor de sol inaccesibile gramineelor şi leguminoaselor de pajişti. 

Emiterea de fitotoxine de către unele buruieni cu acţiune inhibitoare pentru celelalte specii mai 
valoroase cu care vin în concurenţă a fost evidenţiată de foarte multă vreme, fiind denumit „alelopatie”. 

Unele buruieni pot fi toxice pentru animalele care le consumă, dintre acestea cu o frecvenţă mai 
mare se întâlnesc: 
- Ranunculus sp. (piciorul cocoşului) provoacă tulburări la taurine şi cabaline, prin 

protoanemonina care este activată în stomacul animalelor prin enzima ranunculină conţinută în 
aceeaşi plantă. Animalele prezintă stări de depresie nervoasă şi colici, înregistrând scăderea 
accentuată a producţiei de lapte; 

- Rumex sp. (ştevia) - cantitatea mare de oxalaţi pe care o conţine provoacă tulburări digestive 
animalelor care consumă speciile de Rumex; 

- Equisetum sp. (coada calului) conţine alcaloizi toxici mai ales palustrină şi acid aconitic, care nu 
se inactivează nici prin procesul de uscare a fânului, provocând intoxicarea animalelor şi în 
perioada de stabulaţie. Animalele hrănite cu fân în care se află coada calului trec prin stări de 
diaree, producţia lor scade foarte mult, ele devin astenice şi ajung în final la epuizare fizică 
totală. 

Combaterea individuală a plantelor este măsura cea mai eficientă, dar ea necesită urmărirea atentă 
a compoziţiei botanice şi intervenţia operativă în momentul în care se constată că unele specii de 
buruieni încep să se instaleze şi să domine în covorul ierbos. 

Cea mai importantă lucrare de combatere o reprezintă cosirea repetată în timpul sezonului de 
vegetaţie mai mulţi ani la rând. Prin aceasta, buruienile sunt împiedicate să ajungă la maturitate şi să se 
înmulţească, încet-încet ele dispărând din compoziţia floristică. 

O măsură de prevenire a înmulţirii plantelor dăunătoare şi toxice o reprezintă schimbarea 
permanentă a locului de odihnă a animalelor în scopul evitării apariţiei buruienilor de pajişte.  

Combaterea speciei Euphorbia cyparissias (laptele câinelui). Dintre produsele chimice utilizate 
rezultate corespunzătoare au fost obţinute cu doza de 6 kg/ha - 2,4D aplicat în faza de înflorire. La 
această doză 80% din plantele tinere au fost distruse, fără a determina diminuarea producţiei de furaj. 

Plantele mai avansate în vegetaţie, deşi iniţial au prezentat un grad ridicat de combatere, ulterior 
acestea s-au refăcut, ca şi în cazul celorlalte erbicide: CARBINE, ANIBEN, AVADEX şi REGLONE. 

Combaterea speciei Rumex conglomeratus (ştevia). Proliferarea în ultimii ani a speciilor de 
Rumex pe pajiştile permanente şi temporare se datoreşte în principal gospodăririi necorespunzătoare a 
suprafeţelor respective şi schimbului necontrolat de seminţe, care se folosesc pentru însămânţarea şi 
supraînsămânţarea pajiştilor şi eutrofizării terenurilor prin supratârlire. 

Deşi în faza de rozetă specia Rumex conglomeratus are un conţinut ridicat în elemente minerale 
34% proteină, 16% celuloză, 0,48 fosfor, 0,58% calciu şi 2,53% potasiu, totuşi ea este refuzată de 
animalele care păşunează, datorită cantităţii mari de oxalaţi.  

Greutăţile în combaterea speciei Rumex sunt generate de caracteristicile morfogenetice: 
perenitate, adaptarea la condiţiile de secetă şi exces de umiditate, grad ridicat de competiţie în condiţii 
de fertilizare, menţinerea facultăţii germinative a seminţelor chiar şi după ce au trecut prin tubul digestiv 
al animalelor şi numărul mare de seminţe/plantă (poate ajunge la 50000). La acestea se mai adaugă şi 
dificultăţile întâmpinate în procesul de selectare a seminţelor de ştevie din cele de trifoi roşu, trifoi alb, 
ghizdei sau lucernă.  

Toate acestea situează speciile de Rumex ca buruieni de carantină deosebit de 
periculoase.Cercetările efectuate au scos în evidenţă eficacitatea deosebită a erbicidelor ICEDIN 
SUPER - RV, OLTISAN EXTRA, SARE DMA, GARLON 4 aplicate în doză de 2 l/ha la fenofaza de 
rozetă a speciei Rumex şi ASULOX 4 l/ha în fază mai avansată până la începutul înfloririi. 

Combaterea speciei Juncus sp. (pipirig) necesită fertilizarea corespunzătoare solului cu doza de 
N100P100K50, aplicată anual pentru a stimula creşterea şi dezvoltarea speciilor valoroase de graminee şi 
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leguminoase din covorul ierbos şi a înăbuşi plantele tinere de pipirig, care sunt pretenţioase faţă de 
lumină. 

Dintre erbicide rezultate bune s-au obţinut prin aplicarea 2 ani consecutiv a produselor 
DICLORDON SODIC în cantitate de 5 kg/ha în fenofaza de la apariţia inflorescenţei până la înflorire 
sau cu MCPA şi 2,4-D în doză de 1-2 kg/ha, s.a. 

 
6.2.4. Eliminarea excesului de umiditate 

Excesul de umiditate este unul din factorii cei mai defavorabili care scad producţia şi calitatea 
pajiştilor. Majoritatea speciilor bune furajere din covorul ierbos sunt mezofile, adică preferă staţiuni cu 
umiditate medie a solului şi aerului care e bine să fie nici prea umed, nici prea uscat, asemenea 
condiţiilor celorlalte plante de cultură din zona temperată a globului. Se vor efectua lucrări combatere a 
excesului temporar de apă prin şanţuri de scurgere (88,11 ha) şi decolmatarea şanţurilor de scurgere 
existente (0,21 ha). 

Excesul de umiditate este de mai multe tipuri şi anume: din inundaţii, de suprafaţă sau temporar, 
freatic sau permanent şi combinaţii dintre acestea. Excesul de suprafaţă se datoreşte în principal texturii 
solului mai argiloase pe terenuri plane, unde stagnează apa după perioade cu precipitaţii atmosferice mai 
abundente. Excesul freatic este datorat pânzei de apă freatică aflat la mică adâncime aproape de 
suprafaţa solului. 

Plantele indicatoare pentru excesul de umiditate permanentă sunt trestia (Phragmites australis), 
papura (Typha sp.), rogozurile (Carex sp.), coada calului (Equisetum sp.) şi pentru excesul temporar 
pipirigul (Juncus sp.), târsa (Deschampsia caespitosa) şi altele. 

Absenţa unor intervenţii de permeabilizare a terenurilor grele sau puternic tasate, cu ajutorul 
subsolajului, scarificării, etc., produc exces temporar de umiditate. La fel lipsa unor lucrări de întreţinere 
a canalelor de desecare pentru excesul temporar de apă, a drenurilor pentru eliminarea excesului freatic, 
absenţa captării izvoarelor de coastă şi alte neglijenţe, aduc pagube însemnate patrimoniului pastoral. 

Eliminarea excesului temporar de umiditate din pajişti se face prin desecarea cu ajutorul 
şanţurilor (canalelor) deschise, de diverse mărimi, care se amplasează la diferite distanţe între ele în 
funcţie de caracteristicile solului, intensitatea ploilor, etc. 

Un caz aparte îl constituie drenajul ,,cârtiţă” care se foloseşte pe terenurile cu textură grea, 
argiloasă. Toate aceste lucrări de desecare şi drenaj la fel ca şi regularizarea şi îndiguirea râurilor se fac 
pe bază de proiecte şi se execută de specialişti din domeniul îmbunătăţirilor funciare. 

În mod curent gospodarii şi fermierii care deţin terenuri de pajişti cu exces de umiditate pot 
întreţine lucrările existente pentru eliminarea apei şi iniţia ei înşişi unele acţiuni care ar consta din: 
- curăţirea regulată a canalelor de desecare existente de vegetaţie ierboasă şi lemnoasă cât şi 

decolmatarea lor; 
- efectuarea unor şănţuleţe de scurgere a apelor de suprafaţă ori de câte ori este necesar, mai ales 

primăvara după topirea zăpezii sau ploi abundente; 
- evitarea păşunatului pe teren umed care tasează şi mai mult solul, făcându-l impermeabil pentru 

apele pluviale; 
- arături la cormană înainte de înfiinţarea pajiştilor semănate şi dirijarea apei în exces într-un canal 

de colectare şi mai departe într-un emisar; 
- cultivarea unor specii iubitoare de umezeală cum sunt sălciile, plopii, aninii, care fac drenaj 

biologic, cât şi a unor specii ierboase rezistente la excesul de apă ca ierbăluţa (Phalaris 
arundinacea), păiuşul înalt (Festuca arundinacea) şi trifoiul hibrid (Trifolium hybridum). 
Apa rezultată din diferitele sisteme de desecare, drenaj şi captarea izvoarelor este util să fie 

înmagazinată în bazine, lacuri, etc. şi refolosită la nevoie pentru adăparea animalelor, irigaţii, iazuri de 
peşte şi alte trebuinţe pe pajişti. 
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6.2.5. Corectarea reacţiei extreme a solului pe pajişti 

 
În general pajiştile permanente de origine primară sau secundară sunt amplasate în zone unde 

terenurile arabile pentru diverse culturi nu au putut fi constituite datorită unor factori limitativi ca panta 
versanţilor, umiditatea în exces, grosimea stratului de sol cu prezenţa rocilor la suprafaţă, textură 
necorespunzătoare, prea fină sau prea grosieră cât şi chimismul solului prea acid sau prea bazic. Evident, 
aceste caracteristici orografice şi fizicochimice ale solului care nu au permis lucrările obişnuite pe 
terenurile arabile şi cultivarea plantelor, au o influenţă negativă şi asupra pajiştilor sub aspect productiv 
şi calitativ. 

Dintre aceşti factori negativi se numără reacţia extremă a solului, acidă sau bazică, care necesită 
a fi corectată prin amendare cu substanţe adecvate. 

Datorită acidităţii sau alcalinităţii pronunţate a solului, multe din elementele fertilizante sunt 
inaccesibile plantelor şi unele specii mai valoroase îndeosebi leguminoasele perene fixatoare de azot 
atmosferic nu supravieţuiesc. 

Reacţia optimă a solului pentru plantele de pajişti este cuprinsă între un pH de 6,0 până la 7,5 
respectiv de la slab acid până la puţin peste neutru. 

Aciditatea solului este favorizată în primul rând de cantitatea de precipitaţii atmosferice care 
levigă în profunzime calciul şi debazifică orizonturile superioare. Un alt factor favorizant al acidităţii 
este substratul geologic mai acid pe şisturi cristaline şi mai bazic pe calcare. Aplicarea îndelungată a 
îngrăşămintelor chimice cu reacţie acidă este de asemenea generatoare de aciditate a solului. 

Specii indicatoare pentru aciditatea solului sunt grozama (Genista sp.), târsa (Deschampsia 
flexuosa), Rumex acetosella şi altele. 

Corectarea acidităţii 
Solurile din pajiştile permanente care au un pH mai mic de 5,2 şi un conţinut de peste 100 ppm 

aluminiu mobil, necesită a fi amendate cu materiale care conţin calciu. 
Principalele roci şi substanţe cu care se amendează pajiştile pentru corectarea acidităţii sunt: 

carbonatul de calciu (CaCO3); praful de var (CaO); praful de var stins [Ca (OH)2]; spuma de dejecţie de 
la fabricile de zahăr şi reziduurile cu calciu de la fabricile de îngrăşăminte chimice. 

Dozele medii recomandate pentru pajişti sunt de 5-7 t/ha CaCO3 (3-4 t CaO) aplicate odată la 
10-12 ani, revenind în medie cca 500 kg/an. 

Epoca de aplicare. Amendamentele se pot aplica în special toamna târziu după sezonul de 
păşunat şi uneori în ferestrele iernii cât şi primăvara devreme, cu mijloace mecanizate cum este maşina 
de împrăştiat MA 3,5 şi altele sau în cazuri extreme cu mijloace manuale. Amendarea solurilor alcaline 
este o condiţie obligatorie pentru refacerea radicală a pajiştilor degradate şi înfiinţarea unor pajişti 
semănate de înaltă productivitate. 
 

6.3.  ÎMBUNĂTĂȚIREA COVORULUI  IERBOS PRIN FERTILIZARE. 
         
Pajiştile permanente deținute de către UAT Cociuba Mare, cuprinse în acest amenajament 

pastoral, localizate în Câmpia Crişului Negru, sunt pajişti care răspund pozitiv la fertilizare având în 
vedere că încă covorul ierbos are peste 70-80% specii valoroase furajere.    

Printr-o fertilizare adecvată, în limite optime, pajiştile respective fiind compuse majoritar din 
Agrostis capillaris,  Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Festuca rubra şi Agrostis stolonifera pot 
deveni pajişti mai valoroase.  

 Prin fertilizarea adecvată pajiştile pot deveni mai valoroase, de asemenea, fertilizarea în limite 
optime şi proporţie corectă contribuie la menţinerea unui echilibru între gramineele şi leguminoasele 
perene din pajişti cât şi la supravieţuirea speciilor noi introduse prin supraînsămânţare în covorul ierbos. 

Pajiştile care se pot fertiliza fără probleme sunt: 
- Pajiştile de câmpie şi dealuri dominate de Festuca valesiaca, F. Rupicola şi altele, cu maxim 10-

20% participare specii nevaloroase, ce se vor utiliza ca păşune în regim extensiv, datorită lipsei 
de umiditate şi a căldurii excesive; 

- Pajiştile de dealuri, premontane şi montane până la 1200-1400 m altitudine dominate de Agrostis 
capillaris şi Festuca rubra ce se vor utiliza în regim de păşune, fâneaţă şi mixt în regim extensiv 



37 
 

şi pe alocuri cu intensitate mijlocie, datorită covorului ierbos cu specii spontane „rustice” şi al 
condiţiilor pedoclimatice; 

- Pajiştile din luncile râurilor, Lunca şi Delta Dunării, dominate de specii valoroase(Festuca 
pratensis, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Agrostis stolonifera, etc.) 
utilizate în special prin cosire în regim de folosire intensivă ca fâneaţă, având umiditatea 
asigurată; 

- Pajiştile îmbunătăţite prin supraînsămânţare şi reînsămânţare cu diferite amestecuri de graminee 
şi leguminoase perene, care se pot utiliza în toate regimurile de folosire cu intensitate mijlocie 
până la ridicată, având un covor ierbos format din specii “nobile” care permit obţinerea unor 
producţii mari şi de calitate, cu deosebire în regim irigat. 

Pajişti care nu se recomandă a fi fertilizate: 
- Pajiştile de câmpie afectate de exces de umiditate, aciditate puternică şi sărăturare 

pronunţată a solului care necesită mai întâi ameliorarea regimului hidric, prin desecare 
şi drenaje, corectarea reacţiei solului prin amendare, etc.; 

- Pajiştile de dealuri şi montane afectate de eroziunea solului, dominate de Botriochloa 
ischaemum şi alte specii pe terenuri care necesită în prealabil îmbunătăţiri funciare; 

- Pajiştile invadate peste 20-30 % de vegetaţie ierboasă (buruieni) şi lemnoasă (tufărişuri 
şi puieţi arbori) nevaloroase care necesită a fi înlăturate prin diferite metode, înainte de 
a fi fertilizate; 

- Pajiştile ce urmează a se supraînsămânţa, pentru a nu stimula dezvoltarea speciilor 
spontane care pot înăbuşi tinerele plante ce apar din sămânţă, fertilizarea urmând a se 
face după prima coasă sau un ciclu de păşunat; 

- Pajiştile supratârlite, eutrofizate din toate zonele, invadate de vegetaţie nitrofilă 
(Sambucus ebulus, Verbascum speciosum, Onopordon acanthium, Carduus acanthoides, 
Rumex obtusifolius, Urtica dioica, Colchicum autumnale, Veratrum album şi altele) 
până la “epuizarea” excesului de elemente fertilizante, în special azot şi potasiu, după 
mai mulţi ani. 

 
Având în vedere că, în medie, pajiştile analizate au o valoare pastorală bună, în cele ce urmează se 

prezintă lucrările agrotehnice necesare pentru ameliorarea păşunilor şi sporirea producţiei de masă verde 
la hectar.  
 

6.3.1.Târlirea pajiştilor cu animale. 

Târlirea traditională normală se face cu oile, şi anume 2-3 nopți 1 oaie adultă pe mp covor 
ierbos, pentru păşunile cu covorul ierbos corespunzător şi 4-6 nopți pentru cele cu început de degradare 
a compoziției. Depăşirea acestui prag de 6 nopți, în toate situațiile, duce la supratărlire cu toate 
dezechilibrele asupra covorului ierbos şi a celorlalți factori de mediu. Mai rar se folosește târlirea cu 
bovinele care sunt mai pretențioase la condiţiile de localizare a lor. Pentru a implementa un sistem de 
târlire normal trebuie în primul rând ca să se confecționeze porțile de târlire ușoare şi rezistente, mai 
înalte pentru bovine. 

O cantitate importantă de îngrășăminte organice sunt şi cele care raman pe pajişte în timpul cât 
animalele păşunează. Important este ca acestea să fie imprăștiate permanent pe întreaga păşune. 
 

6.3.2. Fertilizarea cu gunoi de grajd şi alte îngrăşăminte organice 

 
 Prima şi cea mai importantă resursă de fertilizanţi pentru pajişti o constituie îngrăşămintele 
organice (gunoi de grajd, compost, tulbureală, urină, etc.). Un caz aparte îl constituie târlirea cu animale 
în perioada de păşunat, care este cea mai ieftină metodă de fertilizare. 

Gunoiul de grajd este un îngrăşămant organic complet, conţinând toate elementele nutritive 
necesare plantei. Reprezintă, de asemenea, unul dintre cele mai importante produse organice naturale 
care poate fi folosit în stare proaspătă, parţial sau complet fermentat, cu o valoare ridicată de fertilizare 
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pe unitatea de volum. Dacă acesta este bogat în nutrienţi, atunci pentru producătorii agricoli devine 
rentabilă stocarea şi utilizarea lui în locul îngrăşămintelor minerale, care sunt mai puţin accesibile din 
cauza preţurilor ridicate. Pentru a putea calcula daca aţi aplicat o cantitate corespunzatoare cu cerinţele 
impuse de acest pachet vă prezentăm în tabelul următor compoziţia chimică a gunoiului de grajd de 
diferite provenienţe:                                                                                                                                                      

                                                                                                                                   
 Tabelul 6.3.1. 

Tipul de gunoi 

Compoziţia chimică 
(%din masa 
proaspătă) 

Tone maxime aplicabile pe hectar 
pentru limita de 30 kg N s.a./ha 

Azot (N) Apă 
Materii 
organice 

 

Gunoi de  cabaline  0,58 71 25 5,16 

Gunoi de bovine 0,45 77 20 6,67 

Gunoi de ovine 0,83 64 31 3,60 

Gunoi fermentat 3-4 luni 0,55 77 17 5,45 

Gunoi fermentat complet 
(mraniţă) 

0,98 79 14 3,0 

Exemplu : fiecare 1000 Kg gunoi fermentat, contine aproximativ 5 Kg N s.a 
 
6.3.3. Fertilizarea pajiştilor cu îngrăşăminte chimice 

Datorită resurselor insuficiente de îngrăşăminte organice pentru îmbunătăţirea pajiştilor şi a 
caracteristicilor pe care le au, respectiv conţinut redus de elemente fertilizante în cantităţi mari de 
material (gunoi, compost, tulbureală, etc.) care măresc cheltuielile de transport şi aplicare, suntem 
nevoiţi să facem adesea apel la îngrăşămintele chimice mai uşor de administrat la distanţe mari de fermă 
în condiţii naturale mai greu accesibile.  

Folosirea îngrăşămintelor chimice pe pajişti a produs o adevărată revoluţie verde prin sporuri mari 
de producţie de iarbă şi calitatea furajelor, reflectate şi în creşterea numărului de animale şi al 
producţiilor acestora la unitatea de suprafaţă din fermele zootehnice. Aplicarea îndelungată şi în cantităţi 
mari a îngrăşămintelor chimice pot avea şi efecte negative cum ar fi acidificarea solului, poluarea 
mediului cu nitriţi şi nitraţi, perturbarea activităţii microorganismelor din sol, dezechilibre de nutriţie la 
animale, reducerea biodiversităţii şi altele.  

Administrarea în doze moderate şi echilibrate a îngrăşămintelor chimice pe pajişti în funcţie de 
caracteristicile agrochimice ale solului, nivelul de producţie şi modul de folosinţă preconizat este una 
din cele mai importante pârghii de sporire a productivităţii pajiştilor permanente (seminaturale şi 
naturale) şi temporare (semănate). 

 
Rolul elementelor nutritive: 
 
Elementele nutritive pe care plantele le extrag sub formă de săruri minerale dizolvate în apa din 

sol sunt folosite de plante pentru creşterea şi dezvoltarea lor. 
Azotul este necesar plantelor în cantităţi apreciabile, în sinteza substanţelor proteice şi a 

citoplasmei celulare. Insuficienţa azotului din sol încetineşte creşterea şi producţia scade, iar excesul de 
azot favorizează creşterea vegetativă, lungeşte perioada de vegetaţie, scade rezistenţa la îngheţ, la cădere 
şi la boli. 

Fosforul favorizează dezvoltarea rădăcinilor, formarea florilor şi a seminţelor, măreşte rezistenţa 
plantelor la secetă, boli, îngheţ şi scurtează perioada de vegetaţie. 

Potasiul reduce transpiraţia plantelor, măreşte rezistenţa la secetă, la cădere, îngheţ, intensifică 
fotosinteza şi acumularea hidraţilor de carbon, a substanţelor proteice, iar la plantele melifere măreşte 
cantitatea de nectar. Solurile din ţara noastră conţin mult potasiu de la 0,3 – 2,3 % K2O. 
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Calciul intră în consistenţa membranelor celulare sub formă de pectat de calciu, favorizează 
dezvoltarea rădăcinilor şi neutralizează acizii organici aflaţi în exces în plante (mai ales acidul oxalic). 
Solurile normale din ţara noastră conţin în stratul arabil 0,3 – 2,0 % CaO. 

Magneziul este un component al clorofilei şi participă alături de fosfor la formarea proteinelor. 
Joacă un rol important în absorbţia fosforului, în formarea fructelor şi a seminţelor. Între Ca şi Mg din 
sol trebuie să existe un raport egal cu unitatea. Furajele carenţate în Mg produc boli grave de nutriţie la 
taurine (tetania de iarbă sau hipomagneziemia). 

Sulful participă la formarea unor aminoacizi (cistină, metionină) şi influenţează pozitiv pe 
păşuni, cantitatea şi calitatea lânii. În lipsa sulfului plantele îngălbenesc, tulpinile se lignifică, mai ales 
în perioadele de secetă. 

Borul are rol în procesele de înflorire şi fructificare, stimulează formarea nodozităţilor la plantele 
leguminoase. 

Cuprul, manganul, fierul, zincul şi molibdenul au rol de catalizatori în procesele biochimice din 
plante. Carenţa în fier şi mangan produce la plante diferite stări clorotice, iar la animalele hrănite cu 
aceste furaje apare anemia, mai ales la vacile de lapte. 
 

6.3.3.1. Doze de îngrăşăminte chimice şi fracţionarea lor 

Pentru fiecare tip de pajişte permanentă (naturală sau seminaturală) pe baza rezultatelor 
experimentale din ţara noastră au fost stabilite doze de îngrăşăminte chimice (Tabelul 6.3.3.).  

Se poate constata că raportul optim între elementele fertilizante (nutritive) NPK pentru 
condiţiile din ţara noastră în cazul pajiştilor permanente este de 2 – 1 – 1, adică la două părţi azot (N) 
revine o parte fosfor sub formă de P2O5 şi o parte de potasiu sub formă de K2O. 

 
Date orientative privind fertilizarea pajiştilor permanente cu îngrăşăminte chimice 

(kg/ha/an,s.a.) (după MOTCĂ, 1987) 
                                                                                                                       Tabelul 6.3.2. 

Tipul de pajişte N* P2O5 (P*) K2O (K*) 

1.Festuca valesiaca 100 - 200 50 - 60 (20 -25) - 

2.Festuca rupicola 100 - 200 50 - 60 (20 -25) 50 - 60 (40 - 50) 
3.Agrostis capillaris    

- productive 150 - 200 75 - 100 (35 - 45) 75 - 100 (60 - 80) 

- slabe 100 - 150 50 - 75 (20 - 35) 50 - 75 (40 - 60) 
* substanţă activă 
 
Pe pajiştile supraînsămânţate doza de azot (N) poate creşte până la 50% faţă de pajiştea 

permanentă, la acelaşi nivel de PK. Pentru pajiştile temporare (semănate) dominate de graminee (> 70 
%) doza de N poate creşte cu 50 – 100% faţă de cele permanente aflate în aceleaşi condiţii naturale, 
astfel că raportul poate fi de la 3 – 1 – 1 până la 4 – 1 – 1 în caz de intensivizare a producţiei.  

Pe pajiştile temporare bogate în leguminoase (> 50%) doza de azot (N) se reduce cu 50%, 
respectiv la jumătate, astfel că raportul azot, fosfor, potasiu (NPK) poate fi de 1 – 1 – 1 până la 0 – 1 – 1, 
azotul fiind asigurat prin fixare simbiotică. 
 

6.3.3.2. Fracţionarea dozelor de azot: 

Îngrăşămintele azotate se aplică fracţionat în funcţie de modul de folosinţă. În regim de fâneaţă 
pe pajiştile permanente dozele de N se aplică în două fracţii, de regulă prima de 2/3 şi a doua de 1/3 din 
total în zone mai secetoase şi munţi mijlocii, respectiv în două părţi egale în zone mai favorabile din 
zona de dealuri umede şi premontană. În regim de păşunat pe pajiştile permanente şi temporare pentru 
eşalonarea producţiei, dozele se aplică în mai multe fracţii egale în funcţie de numărul ciclurilor de 
recolta în doze de câte 30 N până la 50 N kg/ha primăvara devreme şi după fiecare ciclu, exceptând pe 
ultimul. 
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6.3.3.3. Aplicarea fosforului şi potasiului: 

Îngrăşămintele fosforice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu excepţia situaţiilor 
când folosim îngrăşăminte chimice complexe azot, fosfor, potasiu (NPK) când PK se aplică concomitent 
cu azot (N) primăvara. Aplicarea unilaterală a azotului (N) a dus la scăderea rezervei de fosfor (P) şi 
potasiu (K) din sol, de aceea aplicarea acestor elemente deficitare care produc carenţe în furaje, este în 
prezent obligatorie. 

În ceea ce priveşte potasiu mobil, solul este slab şi foarte slab aprovizionat în toate unităţile 
amenajistice în care s-au făcut analize de sol, aşa încât se poate mări doza de potasiu, mergând până la 
dublarea ei, în funcţie de deficitul din sol. 

 
Un exemplu de fertilizare  
 
Aplicăm primăvara devreme îngrăşăminte chimice complexe din formula 15 – 15 – 15, o 

cantitate de 330 kg/ ha produs comercial pentru asigurarea unui nivel de 50 kg/ha N şi aceeaşi cantitate 
de oxizi de P şi K necesare pentru întreg anul, după care în completare, imediat sau după ciclurile de 
recoltă se aplică numai îngrăşăminte azotoase cum ar fi nitrocalcarul (21% N) pe solurile acide, azotatul 
de amoniu (33,5% N) sau ureea (46% N) pe soluri cu reacţie normală şi sulfatul de amoniu (20% N) pe 
soluri sărăturate.  

Dacă proprietarul sau beneficiarul pajiştilor analizate pe suprafeţele eligibile APIA accesează 
pachetul 1 „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală´´ şi pachetul 2 „Practici agricole tradiţionale´´ este 
interzis folosirea fertilizanţilor chimici, datele prezentate mai sus fiind doar orientative. 
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6.3.4. Planul decenal al lucrărilor pe păşune 

   Tabel 6.3.3. 
Trup păşune U.a. Lucrări propuse 

Nr. Denum. Nr. Supraf. 
Defrişarea 

vegetaţiei arbustive 

Îndepărtarea  
şi nivelarea 

muşuroaielor 
 şi a râmâturilor 

de mistreţ 

Combaterea  
plantelor 

dăunătoare 
 şi toxice 

Eliminarea excesului de 
umiditate 

Fertilizări 
Supraînsămâ

nţări 

Corectarea 
reacţiei 
chimice 

 a solului  

Decolmatare 
şanţuri de 
scurgere 

Efectuare 
şanţuri de 
scurgere 

1 
Trupul  

Cociuba 

1 83.28 0.83 - 12.49 - - 83.28 13.32 - 
2 54.84 0.55 - 5.48 - - 54.84 6.03 - 
3 44.18 0.44 - 4.42 - - 44.18 4.86 - 
4 38.7 0.39 - 3.87 - - 38.7 4.26 - 
5 9.00 0.09 - 0.45 - 0.90 9,00 0.54 - 

9A 89.4 0.89 - 4.47 - - 89.4 5.36 - 
9B 74.08 - - 7.41 - - 74.08 7.41 - 

Total - 393,48 3,19 - 38,59 - 0,73 393,48 41,79 - 

2 
Trupul 
Cheşa 

6 35.52 3.55 - 3.55 - 0.00 35.52 7.10 - 
7 84.26 4.21 - 4.21 - 0.00 84.26 8.43 - 

8A 83.22 0.83 - 4.16 - 0.00 83.22 4.99 - 
8B 51.14 1.02 - 2.56 - 25.57 51.14 3.58 - 
8C 32.00 0.32 - 1.60 - 0.00 32.00 1.92 - 
8D 68.97 3.45 - 6.90 - 10.35 68.97 10.35 - 
10 68.58 3.43 - 6.86 - 0.00 68.58 10.29 - 
13 13.37 0.13 - 0.94 - 0.00 13.37 1.07 - 
14 33.81 - - 0.34 - 10.14 33.81 0.34 - 
15 2.15 - - 0.11 0,22 - 2.15 0.11 - 
16 13.44 - - 0.81 - 1.34 13.44 0.81 - 

Total - 486,46 16,95 - 32,03 0,22 47,40 486,46 48,98 - 

3 
Trupul 

Cheperţani 

11 14.58 7.29 - 0.73 - - 14.58 8.02 - 
12 18.01 1.80 - 0.90 - - 18.01 2.70 - 
17 33.01 3.30 - 1.65 - - 33.01 4.95 - 

26A 65.96 5.28 - 5.28 - 6,60 65.96 10.55 - 
26B 61.72 30.86 - 3.09 - - 61.72 33.95 - 

Total - 193,28 48,53 - 11,46 - 6,60 193,28 60,17 - 

4 
Trupul  
Petid 

18 22.25 0.22 - 1.78 - - 22.25 2.00 - 
19 20.43 0.00 - 1.43 - - 20.43 1.43 - 

20A 67.87 4.75 - 5.43 - - 67.87 10.18 - 
20B 14.03 5.61 - 1.40 - - 14.03 7.02 - 
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Trup păşune U.a. Lucrări propuse 

Nr. Denum. Nr. Supraf. 
Defrişarea 

vegetaţiei arbustive 

Îndepărtarea  
şi nivelarea 

muşuroaielor 
 şi a râmâturilor 

de mistreţ 

Combaterea  
plantelor 

dăunătoare 
 şi toxice 

Eliminarea excesului de 
umiditate 

Fertilizări 
Supraînsămâ

nţări 

Corectarea 
reacţiei 
chimice 

 a solului  

Decolmatare 
şanţuri de 
scurgere 

Efectuare 
şanţuri de 
scurgere 

21 14.69 0.73 - 0.73 - - 14.69 1.47 14,69 
22 2.56 0.38 - 0.15 - - 2.56 0.54 2,56 

23A 14,00 0.28 0,7 0.98 - 5,60 14,00 1.96 14 
23B 72.87 3.64 - 3.64 - - 72.87 7.29 - 
24 54.01 10.80 2,7 2.70 - - 54.01 16.20 - 
27 9.40 2.07 - 0.47 - - 9.40 2.54 - 

Total - 292,11 28,50 3,4 18,72 - 5,60 292,11 50,62 31,25 

5 
Trupul 

Cărăsani 
25A 97,32 4,87 - 3,89 - - 97,32 8,76 - 
25B 91,50 22,88 4,58 5,49 - - 91,50 32,94 - 

Total - 188,82 27,74 4,58 9,38 - - 188,82 41,70 - 
Total general - 1554,15   124,91 7,98 110,37 0,22 60,71 1554,15   243,26 31,25 
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6.4.  FOLOSIREA  PAJIŞTILOR.  
 
După aplicarea lucrărilor de îmbunătăţire a pajiştilor, şi realizarea unor pajişti pășunabile, 

productive, de calitate, de foarte mare importanță pentru menţinerea şi valorificarea lor este şi modul de 
folosire a producţiei de iarbă, producţie care în cazul acestor pajişti este folosită prin păşunat direct cu 
animalele. 

          
6.4.1. Repartizarea pajiştilor pentru păşunat cu animalele. 

Obiectul reparizării il formeaza cele 1554,15 ha de pajişti pășunabile, proprietate privată a UAT 
Cociuba Mare și a persoanei fizice Onița Avram Florian, pentru care s-a întocmit prezentul amenajament 
pastoral. Beneficiarele sunt animalele (bovine şi ovine) deținute de către crescătorii de animale  din 
localităţile aparținătoare comunei Cociuba Mare, asociați în Asociații ale crescătorilor de animale  sau  
deținători individuali de animale. În limita surplusului de suprafeţe pășunabile, rămase nesolicitate de 
locuitorii comunei, acestea se pot concesiona sau închiria oricaror solicitanți. Se recomandă ca 
repartizarea să se facă în raport cu orografia terenului, locurile uşor înclinate, mai așezate sau plane să 
fie repartizate pentru bovine, iar cele cu înclinare mai evidentă, pentru ovine. Preponderent aceste pajişti 
sunt păşunate de către oi. 

   
6.4.2.Dezinfestarea păşunilor şi asigurarea apei de băut. 

Una din condiţiile de bază pentru buna reuşită a valorificării eficiente a pajiştilor pășunabile este 
şi înzestrarea lor cu adăpători pentru animale şi efectuarea unor lucrări de asanare sanitar veterinară. 
Dezinfestarea păşunilor este o lucrare indispensabilă, știind că rumegătoarele sunt afectate de existența 
unor  paraziți, care pot provoca pierderi la animale (Limnaea, Fasciola, s.a.). Pentru Limnaea (melcişori 
de apă) care sunt gazdele paraziților, se izolează locurile umede, mlaștinile cu garduri sau grămezi de 
crăci, oprind astfel accesul animalelor, iar pentru distrugerea larvelor paraziților se folosește lapte de var 
proaspăt. Pentru preîntâmpinarea apariției gălbezei este obligatorie şi dezinfectarea lunară a 
adăposturilor cu lapte de var. 

Asigurarea cu apă de baut este o condiţie indispensabilă pentru realizarea păşunatului raţional. 
Consumul zilnic de apă este de 3-6 l la bovine şi 2-3 l la ovine pentru 5 kg de masă verde îngerată. În 
general, 1 UVM în sezonul de păşunat are nevoie de 30-40 litrii apă /zi. Pentru o oaie adultă 2-4 l/cap/zi. 
Aprovizionarea cu apă în zonă prezintă o orecare dificultate datorită debitelor nu prea mari de apă pe 
care le au izvoarele existente în păşune.   

Adăpătorilor fixe trebuie să fie la maximum 800 m de locul unde se păşunează, condiţie care este 
îndeplinită de adăpătorile existente în prezent care se găsesc în parcelele descriptive 6, 9A, 16, 19, 20A, 
20B, 23A. În parcela 25B este în lucru o adăpătoare prin aducţiune de apă de la reaţeaua comunală. 
Adăpătorile existente sunt construcții în stare bună care satisfac în condiţii normale necesitatea de 
adăpare a animalelor. Este necesar ca periodic să fie curățate, atat ele cât şi locul din jurul lor, să fie 
întreținute corespunzator şi eventual înlocuite dacă se deterioreză. 

În unităţile amanejaistice lipsite de adăpători alimentarea cu apă a animalelor se face din pâraiele 
care străbat unităţile respective sau din baraje de retenţie (u.a. 3). 

 
6.4.3. Determinarea  valorii  pastorale. 

Calitatea unei pajişti este exprimată prin indicatorul sintetic-valoarea pastorală, care se determină 
prin metode floristice de apreciere a participării speciilor componente în covorul ierbos. Pentru pajiştile 
amenajate, pentru fiecare parcelă descriptivă în parte, aprecierea s-a făcut prin marcarea unor relevee 
floristice de 25-100 mp, amplasate în puncte reprezentative, în raport cu gradul de acoperire cu diversele 
specii de plante, şi corespondența lor în procente de participare, utilizând urmatoarea scara, care are 6 
trepte: 
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0 – acoperire foarte mică ……………   sub 1 %, 
1 – acoperire mică  ………………….   1- 10 %, 
2 – acoperire  1/10-1/4 ………………  10-25 %, 
3 – acoperire  1 /4- 1 /2 ……………..   25- 50 %, 
4 – acoperire  1 /2- 3 /4 ……………. .  50- 75 %, 
5 – acoperire  3/ 4- 4 /4  …………….   75-100 %. 
Având la dispoziție procentele de participare a speciilor (PC), pentru fiecare în parte s-a luat din 

tabele indicele de calitate furajeră  (IC) cu valori de la 0 fără valoare, la 5 excelentă. S-a determinat apoi 
valoarea pastorală (VP) cu ajutorul formulei: 

 
                                    VP = Suma PC (%) x IC/5. 
 
Având VP, punctajul obţinut, s-a  apreciat astfel:  

- 0-5       pajişte degradată  
- 5-15     foarte slabă 
- 15-25   slabă 
- 25-50   mijlocie 
- 50-75   bună 
- 75-100 foarte bună.         

După valoarea pastorală determinată, pajiştile amenajate, au fost apreciate astfel: 
Valoarea pastorală a pajiştilor                                                                                      Tabel 6.4.1. 

Suprafaţa totală 
- ha - 

Starea actuală – ha 

Foarte bună Bună Mijlocie Slabă 
Foarte 
slabă 

Degradat 

1554,15   - 772,38 781,77 - - - 
% 100 - 49,70 50,30 - - - 
                 
6.4.4. Stabilirea  încărcării cu animale. 

Ritmul neuniform de repartizare a producţiei de iarbă pe păşuni face ca animalele să aibă de regulă 
un surplus de hrană la începutul păşunatului şi să fie în criză la sfârşitul sezonului.  

Rezolvarea acestui neajuns pe păşunile neamenajate se face pe două căi şi anume reducerea 
treptată a efectivelor de animale scoase la păşunat sau hrănirea cu nutreţuri produse în arabil (porumb 
verde, sfeclă, dovlecei, etc.) sau alte furaje însilozate.  

În condiţiile unui păşunat pe tarlale, această problemă se poate rezolva mult mai uşor în sensul că 
o parte din tarlale (de exemplu 2-3 tarlale din 8 existente) la primul ciclu de păşunat producţia 
excedentară se coseşte pentru prepararea fânului sau însilozare. La fel se procedează şi la ciclul doi de 
păşunat (1-2 tarlale din 8). Abia la ciclul al 3-lea şi următoarele (4-6), producţia păşunii se valorifică 
numai prin păscut cu animalele şi completarea după caz pentru vacile de lapte cu furaje recoltate din 
primele cicluri de recoltă sau din afara păşunii.  

Stabilirea încărcării cu animale a unei păşuni se face în baza determinării repetate în mai mulţi ani 
a producţiei păşunii prin cosire, respectiv a producţiei totale de iarbă pe cicluri de păşunat cât şi 
stabilirea coeficientului de folosire a ierbii. 

Producţia totală de iarbă se determină prin cosire şi cântărire pe 2-4 mp din tarlaua ce urmează să 
fie păşunată sau pe o suprafaţă de probă îngrădită.  

Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabileşte prin cosirea şi cântărirea resturilor 
neconsumate pe 5-10 mp, după scoaterea animalelor din tarla şi raportarea ei la producţia totală. 

Pe păşuni se calculează încărcarea posibilă cu animalele în funcţie de nivelul de fertilizare a pajiştii, 
durata de păşunat şi alte criterii. 
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Capacitatea actuală de păşunat   
Tabelul 6.4.2. 

Tip de 
pajişte 

Suprafaţ
a 

ha 

Producţia 
de masă 

verde 
t / ha 

Coeficient de 
consumabilitate 

% 

Producţi
a de 
M.V. 
utilă 
t / ha 

Producţia 
totală 

M.V.-tone 

Încărcare U.V.M. 

1 ha Total 

I 1006.43 10-15 85 10 8554,66 0,69 699,2 
II 133.40 3-5 75 2,8 280,14 0,15 20,2 
III 66.67 3,5-6 75 3,3 165,01 0,18 11,9 
IV 104.40 15-20 85 15,75 1397,66 1,09 114,2 

Total 1554,15   12,05 83 7,93 10397,46 0,64 845,5 
 

Din acest tabel se observă că la ora actuală pentru suprafaţa totală a păşunilor de 1554,15 ha 
încărcarea este de 0,64 U.V.M. /ha, adică 845,5 U.V.M. pentru întreaga suprafaţă păşunabilă. 

În urma aplicării măsurilor de îmbunătăţire propuse prin prezentul studiu în următorii 10 ani se va 
ameliora atât compoziţia floristică a pajiştilor cât şi producţia de masă verde la hectar, care va ajunge la 
14 t. Prin creşterea coeficientului de consumabilitate la 90%, se va mări producţia utilă de la 7,93 t/ha 
cât este în prezent la 11,69 t /ha. 

În final, se va ajunge la o încărcare de 0,92 U.V.M./ha, ceea ce înseamnă 1438,2 U.V.M. pentru 
întreaga suprafaţă păşunabilă, mai mare decât în prezent cu 41%. 

 
Coeficienţii de conversie a animalelor erbivore în UVM                                      

Tabelul 6.4.2.2. 

Categoria de animale 
Coeficientul de 

transformare în UVM 
Nr. capete/ 

1 UVM 
Tauri şi boi de muncă 1,0 – 1,2 0,8 – 1,0 

Vaci de lapte 1,0 1,0 
Bovine de toate vârstele (în medie) 0,7 – 0,8 1,3 – 1,4 

Tineret bovin peste 1 an 0,5 – 0,7 1,4 – 2,0 
Tineret bovin sub 1 an 0,2 – 0,3 3,3 – 5,0 

Oi şi capre de toate vârstele 0,14 7,1 
Oi şi capre mature 0,15 – 0,16 6,3 – 6,7 

Cai de toate vârstele 0,8 1,3 
Cai de tracţiune 1,0 – 1,1 0,9 – 1,0 

Tineret cabalin peste 1 an 0,5 – 0,7 1,4 – 2,0 
Tineret cabalin sub 1 an 0,2 – 0,3 3,3 – 5,0 

 
6.4.5. Sisteme de  păşunat. 

Pentru a obține rezultatele scontate după ce s-au aplicat toate propunerile de imbunătățire a 
covorului ierbos al pajiştilor amenajate, trebuie să se acorde atenția cuvenită şi metodelor de utilizare 
raţională a lor, pentru eficiența şi menţinerea productivității şi calității pentru o perioada mai mare. 
Valorificarea producţiei de iarbă pe întreaga suprafaţă a păşunilor se face prin păşunat cu ovine şi bovine 
ținând cont şi de urmatoarele recomandări: prin sistem de  păşunat extensiv cu turme mici, prin acces 
liber, fără suplimente de furaje, exclusiv cu bovine şi ovine, cu păşunat continuu la începutul sezonului, 
urmat de păşunat prin rotație şi eventual prin diminuarea încărcării. 

    Este recomandat să se folosească  sistemul raţional de exploatare, pe trupri şi eventual pe 
parcelele sau grupuri de parcele dintr-un trup, în funcție de solicitările avute. Procedând în acest fel se 
poate asigura vegetaţiei operioadă de refacere suficientă, şi menţinere în permanență a unui covor ierbos 
activ, adaptând păşunatul în funcție de mersul timpului, ritmul de creștere a ierbii şi alte criterii 
zooeconomice. 



46 
 

 
6.5.  CONSTRUCȚII  ŞI  DOTĂRI  PASTORALE                          
 
Pentru buna funcționare a amenajamentului pastoral sunt necesare  construcții şi dotări pentru 

sporirea gradului de accesibilitate, îmbunătățirea alimentării cu apă, adăpostirea oamenilor şi animalelor, 
imprejmuiri pentru tarlire şi păşunat raţional. Până în prezent UAT Cociuba Mare nu a avut preocupări şi 
nu a făcut investiții de dotare a pajiştilor, dovada că nu sunt înscrise în inventarul mijloacelor fixe 
proprietatea UAT nici o construcție sau dotare. Toate construcțiile şi dotările care deservesc activitățile 
din pajişti sunt simple, provizorii, făcute de deținătorii de animale şi mai ales de îngrijitori  pentru a 
avea acces, adăpost pentru ei şi animale, posibilități de adăpare, şi a putea desfășura în condiţii cât de cât 
satisfacătoare activitatea zoopastorală. 

 
6.5.1. Drumuri şi poteci de  acces. 

Pajiştile care fac obiectul acestui amenajament pastoral, fiind localizate în Câmpia Crişului 
Negru, sunt străbătute de o rețea de drumuri permanente pietruite sau de pământ, foarte bine dezvoltată, 
construite cu scop agricol sau forestier, pe care se circulă şi cu mijloace auto. De regulă, toate aceste 
drumuri au fost folosite la organizarea pajiştilor ca linii parcelare evidente şi stabile. Suprafaţa lor nu 
este cuprinsă în suprafaţa pajiştilor. În majoritatea parcelelor descriptive sunt drumuri de pământ sau 
poteci pe care circulă animalele, iar unele dintre acestea sunt folosite şi ca drumuri de acces în pădure, 
pe care uneori se scot, la drumurile auto, produsele lemnoase. Fiecare  dintre parcelele descriptive, 
trupurile pe care le formează ele, sunt limitrofe la aceste drumuri şi au asigurată accesibilitatea. Din 
inventarierea lor a rezultat că în teritoriul acestor pajişti se gasesc: 3,1 km drum asfaltat, 2,8 km drumuri 
cu   piatră, şi 9,5 km drumuri  de pământ şi poteci. Starea lor actuală este bună, sunt circulabile, chiar şi 
pe vreme umedă. Construirea de astfel de instalații nu mai este necesară. Se recomandă ca să se 
urmărească şi să se interzică tendințele de lărgire a drumurilor existente, cele de pământ şi potecile, prin 
circulația oamenilor şi vehicolelor, evitând astfel degradarea covorului ierbos pe suprafeţe mai mari. 

La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se ţine seama de unele criterii şi anume: 
- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice, etc.; 
- să ofere posibilităţi de acces la o cât mai mare suprafaţă de pajişte; 
- să traverseze cât mai puţine pâraie şi canale de drenare, în vederea reducerii volumului de 

construcţii: poduri, ziduri de sprijin, podeţe, etc. şi de asemenea să se evite complet locurile 
înmlăştinate; 

- de la drumul de legătură până la trupul de pajişte, acesta să fie pietruite; 
- drumurile să solicite un cost redus pe kilometru. 
 
6.5.2. Alimentări cu apă 

 
Asigurarea apei în păşune este vitală pentru creşterea animalelor, iar modul de amenajare a 

surselor de apă depinde în mare măsura de provenienţa lor. Cel mai indicat este folosirea surselor de apă 
naturală (râuri, izvoare, fântâni), care să nu fie afectate de poluare. 

În general animalele beau multă apă, consumul de apă fiind în strânsă legătură cu conţinutul de 
substanţă uscată ingerată. În mod obişnuit, pentru 1kg SU ingerată, bovinele au nevoie de 4-5 l apă, iar 
ovinele şi cabalinele de 2-3 l apă. 

În trupurile de păşune analizate sunt amenajate 10 adăpători (una în construcţie u.a. 25B), iar în 
unităţile amanejaistice lipsite de adăpători alimentarea cu apă a animalelor se face din pâraiele şi baraje 
de retenţie a apei. 
 

6.5.3. Adăposturi pentru oameni şi animale. 

Necesitatea existenței acestor dotări nu mai trebuie susţinută întrucât de acestea depinde 
sănătatea şi liniştea oamenilor şi animalelor care le folosesc. Din categoria acestor dotări în zona se 
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folosesc, țarcurile  simple parțial acoperite unde animalele se adăpostesc numai atunci când intemperiile 
sunt extreme.  

În cadrul UAT Cociuba Mare există 4 adăposturi de vară pentru animale în parcelele 14, 18, 19 şi 
9A. 

Pentru adăpostul oamenilor, prepararea hranei şi uneori a produselor animaliere, se folosesc 
colibe ușoare din lemn, demontabile, cu 2-3 compartimente mici. Aspectul acestora nu prea se 
încadrează în statutul de stațiune turistică al zonei. Pentru ridicarea standardului de civilizație şi al 
performanței pajiştilor, este necesar ca conducerea UAT Cociuba Mare  sa aloce finanțare pentru 
construirea de adăposturi corespunzatoare, moderne.  

 
6.5.4. Împrejmuiri şi porţi de târlire. 

 Pentru o mai bună exploatare a pajiştilor sunt necesare unele împrejmuiri sub formă de garduri 
din lemn sau sârmă şi stâlpi de beton, ce servesc la delimitarea tarlalelor, la separarea unora care se vor 
supraînsămânţa, la separarea unor fâneţe de păşuni, la imprejmuirea stânelor, plantaţiilor, etc.  

 Gardurile temporare reprezintă un sistem eficient pentru păşunatul raţional, modalitate rapidă de 
a regla suprafaţa de pajişte la cerinţele reale ale animalelor, de a păstra densitatea optimă a animalelor şi 
pentru gestionarea corectă a cantităţii de masă verde consumată. 

 În cadrul UAT Cociuba Mare există împrejmuiri cu gard electric în parcelele 18, 19 şi 26A. 
 Gardul electric constituie un mijloc foarte eficient pentru organizarea păşunatului pe tarlale, 

pentru delimitarea parcelelor sau pentru protejarea împotriva animalelor sălbatice, mai ales că şi 
configuraţia terenului analizat permite acest lucru. 

 Gardul electric funcţionează pe principiul producerii unor şocuri de înaltă tensiune, dar de 
intensitate joasă şi de scurtă durată, asupra animalului care atinge conductorul gardului, prin închiderea 
unui circuit electric între conductor şi pământ prin corpul animalului. Gardurile electrice moderne 
folosesc pentru alimentare baterii de acumulatoare care sunt menţinute încărcate cu instalaţii cu panouri 
fotovoltaice. 

 Stâlpii pentru gardul electric pot fi din lemn, metalici, fibre de sticlă sau mase plastice dure, iar 
conductorii sunt din sârmă zincată, conductori rotunzi acoperţi de împletituri din liţe de cupru, sau 
conductori sub formă de panglică.  

Pe orice pajişte în exploatare nu pot lipsi porțile de târlire. O asemenea poartă de târlire are de 
obicei o lungime de 4 m şi o înălțime de 1,30 m şi este confecționată din manele de lemn care, sunt 
ușoare. Numărul de porți de târlire necesare la o turmă de oi depinde de mărimea turmei. O oaie are 
necesar 1 mp, o turmă de 300 de oi are nevoie de 18 buc. 

 
6.6. METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE PRIN SUPRAÎNSĂMÂNŢARE A PAJIŞTILOR 

DEGRADATE 
 
6.6.1. Principii de refacere parţială a covorului ierbos 

Pentru refacerea parţială a unei pajişti trebuie să existe în covorul ierbos specii furajere valoroase 
pe 30-50% şi se execută după defrişarea vegetaţiei arbustive nedorite, nivelarea muşuroaielor şi alte 
măsuri preliminare care să faciliteze mecanizarea lucrărilor de întreţinere şi folosire a pajiştilor în anii 
următori. 

O situaţie aparte o constituie pajiştile cu covor ierbos valoros, dar cu o densitate scăzută care 
necesită a fi îndesit prin autoînsămânţare. În acest caz, odată la 4-6 ani prin rotaţie, se recoltează prin 
cosire covorul ierbos mai târziu, după coacerea şi scuturarea seminţelor care cad pe sol, încolţesc şi 
înlocuiesc plantele care au îmbătrânit şi în cele din urmă au pierit, lăsând goluri care trebuie completate.  

În acest caz înlocuirea covorului ierbos se face de la sine prin procesul de autoînsămânţare, 
acesta fiind unul din cele mai eficiente mijloace de îmbunătăţire a densităţii pajiştilor, cu condiţia ca 
plantele componente să aibă valoare furajeră corespunzătoare. Dacă avem un covor ierbos îmburuienat 
nu putem apela la autoînsămânţare întrucât am stimula şi mai mult extinderea buruienilor nedorite. 
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6.6.2. Amestecuri de ierburi 

După stabilirea metodei de refacere totală sau parţială a covorului ierbos, pasul următor este 
stabilirea unui amestec de graminee şi leguminoase perene de pajişti, care implică un minim de 
informaţii despre aceste specii. 

Cu ocazia lucrărilor de supraînsămânţări prevăzute a se executa pe 243,99 ha, se vor folosi 
amestecuri de ierburi din speciile şi cantităţile indicate mai jos: 

- Festuca pratensis (păiuş de livadă)……..………………........…….12kg /ha 
- Lolium perenne (raigras peren)..........................................................6kg /ha 
- Phleum pratensis (timoftica) …………………..………….......….....4kg /ha 
- Festuca rubra (păiuş roşu) ………………..................…..……......2kg /ha 
- Poa pratensis (firuţă) ……............……………...……….........…......2kg /ha 
- Lotus corniculatus (ghizdei)...............................................................2kg /ha 
- Trifolium repens (trifoi alb) ………………………..…….....….......2kg /ha 
  Total………………........………………………………..........…....30kg /ha 
 
În continuare prezentăm câteva specii din amestecurile folosite pentru supraînsămânţări. 
Festuca pratensis (păiuş de livadă) - Plantă perenă cu tufă rară, tulpini arcuit - ascendente, 

cilindrice, protejate la bază de teci de culoare violacee. Frunzele sunt plane, liniar-lanceolate, cu limbul 
glabru, lucios pe partea inferioară. Paniculul are 8-15 cm, cu spiculeţe scurt pedunculate. 

Capacitatea de producţie este de 10-13 t/ha SU, cu un conţinut de proteină relativ ridicat, între 
11-15 % în funcţie de fenofaza de recoltare, şi un coeficient de digestibilitate mare (63-67%).  

Datorită faptului că foliajul este bogat şi fineţea frunzelor este mare, acestea oferă furajului o 
valoare nutritivă ridicată. 

Se dezvoltă cel mai bine pe soluri argiloase, grele, bogate în substanţe nutritive, pe soluri argilo-
iluviale din lunci, dar şi pe luvosoluri.  

Aria de cultură este zona silvostepei, până în etajul pădurilor de molid. Reacţia atât la 
îngrăşămintele minerală cât şi cele organice este foarte bună. 

Lolium perenne (raigras peren) - Graminee de talie mică, cu tufă rară, cu rizom scurt, şi 
numeroşi lăstari de culoare violacee la bază.  

Frunzele plane, lucioase, şi de culoare verde intens pe partea dorsală, şi verde - gălbui şi fără 
luciu, pe partea ventrală. Inflorescenţa este spic compus. 

Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută în condiţii optime, este cuprinsă între 8-12 t/ha. 
Din punct de vedere a compoziţiei chimice calitatea furajului este bună, având un conţinut de proteină 
brută cuprins între 14-17% şi de 24-28 % celuloză brută. S-a constatat că planta are un conţinut ridicat 
de glucide solubile. 

Este o specie tipică pentru păşunat, deoarece rezistă la călcat şi are o bună regenerare după ce a 
fost exploatată. 

Se găseşte spontan sau cultivată în pajişti din luncile râurilor, pe soluri fertile, cu aport freatic. În 
regiunile montane, urcă până la 1300 – 1400 m altitudine (Burcea P., 2006). Temperatura optimă de 
dezvoltare este de 18-200 C. Preferă zonele cu ierni blânde şi zăpadă puţină, şi este sensibilă la ger uscat 
şi veri secetoase. În ceea ce priveşte solul, le preferă pe cele argiloase, bogate. 

Phleum pratensis (timoftica) - Este plantă perenă, cu tufă rară, înaltă de până la 1,5 m. Sistemul 
radicular este superficial, tulpinile sunt elastice. Frunzele sunt fără păr, laminate, şi la bază maro închis 
de până la 15 cm lungime, şi jumătate de cm lăţime. Inflorescenţa este un panicul spiciform, de o 
lungime de 6-8 cm. 

Este o specie furajeră foarte productivă, dar 50 % din producţie se realizează la prima cosire sau 
ciclu de păşunat. Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută este de 9-12 t/ha. Referitor 
compoziţia chimică, planta are un conţinut în proteină brută cuprins între 10-12 %, şi un coeficient de 
digestibilitate relativ bun (58-60%). 

Are cerinţe mari pentru umiditate şi moderate pentru căldură şi substanţe nutritive. Valorifică 
bine solurile grele, turboase şi pe cel slab până la moderat acide. 
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Festuca rubra(păiuş roşu) - Este o plantă de talie mijlocie - mică (30-90 cm), cu înfrăţire mixtă, 
ritm lent de dezvoltare. Frunzele bazale sunt filiforme, iar cele tulpinale sunt îngust-liniare. Inflorescenţa 
este mai mică decât la F. pratensis şi are spiculeţe mici şi aristate. 

Din punct de vedere furajer, valoarea sa este potenţată de structura amestecurilor de specii 
perene cu care se cultivă pentru formarea de pajişti temporare de lungă durată, valorificate prin păşunat. 
În ceea ce priveşte compoziţia chimică la specia Festuca rubra, proteina brută reprezintă 9 – 11 % din 
SU, celuloza brută 28 – 30%, iar digestibilitatea înregistrează un coeficient de 60 – 65 % din SU. 
Producţia de substanţă uscată ce poate fi obţinută dacă este exploatată în condiţii optime este de 8-10 
t/ha . 

Este des întâlnită de la 300 m altitudine până la 1500 m (zonele de câmpie, colinară şi 
subcolinară). Are o rezistenţă bună la ger şi îngheţurile târzii de primăvară. Creşte pe o gamă mare de 
soluri nefiind pretenţioasă nici la sol, nici la umiditate şi răspunde bine la fertilizarea prin târlire. 

Se pretează foarte bine la păşunat, deşi otăveşte relativ încet. Se recomandă pentru ameliorarea 
pajiştilor permanente degradate, prin lucrări de supraînsămânţare. 

Poa pratensis (firuţă).Graminee perenă, de talie mijlocie, cu stoloni scurţi, tufă mixtă şitulpini 
erecte de 30-100 cm. Panicul lax, cu mai multe ramificaţii subţiri, flexuoase, cu spiculeţe multiflore. 

Este o plantă cu mare capacitate deadaptare, cel mai bine se dezvoltă în zonele moderat umede şi 
soluri bogate. Se regăseşte în păşuni de deal şi montane, zone moderat umede. 

Porneşte în vegetaţie primăvara mai târziu, dar apoiare o creştere mai rapidă, ceea ce permite 
realizarea unor producţii corespunzătoare (8-13 t/ha SU). Vara creşte bine, deşi în condiţii de secetă şi 
umiditate scăzută îşi încetează creşterea. Se instalează mai greu, producând corespunzător doar începând 
din anul 3-4 de vegetaţie. Are o bună valoare nutritivă, gust bun, mare volum de frunze şi o bună 
capacitate de otăvire. Are un conţinut în proteină şi substanţă uscată asemănător golomăţului. 

Se recomandă să fie folosită în amestecuri simple şi complexe degraminee şi leguminoase perene 
de pajişti, deşi se instalează greu, având o slabă capacitate competitivă. 

Lotus corniculatus (ghizdei).Plantă perenă cu tulpini simple sau ramificate, glabre sau păroase. 
Creşte în tufe cu numeroşi lăstari ascendenţi, des, foliari. 

Florile sunt galbene, mai rar roşii-portocalii, scurt pedunculate, dispuse în umbele simple. 
Păstaia este polispermă, dreaptă, cilindrică, dehiscentă, de culoare brun roşietică la maturitate. 

Este răspândită pe pajiştile din câmpie şipână pe cele din montanul inferior, pe soluri cu 
fertilitate redusă, acide, cu precădere pe soluri podzolice. 

Planta este valoroasă din punct de vedere furajer,având însă un grad redus de consumabilitate în 
verde, datorită gustului amărui. (imprimat de un glicozid). Ghizdeiul produce un furaj bogat în proteine, 
cu o valoare nutritivă ridicată, dar mai scăzută decât la lucernă, trifoi şi sparceta. Conţine circa 13-14 % 
proteină brută, 22-31 % celuloză brută, în funcţie de faza de recoltare şi cantităţi apreciabile de Ca şi 
Mg. Producţia de substanţă uscată este de 8-9 t/ha.  

Esterecomandat pentru folosirea în ameliorarea pajiştilorpermanente (prin supraînsămânţare) sau 
la înfiinţarea pajiştilor semănate. 

Pentru înfiinţarea celor semănate se recomandă amestecurile simple cu diferite graminee perene 
(păiuş de livezi, raigras peren, păiuş înalt) sau amestecurile complexe destinate pentru valorificarea 
mixtă. Având în vedere amplitudinea ecologică mare pe care o are această specie se recomandă zonele în 
care lucerna şi trifoiul roşu dau rezultate mai slabe. 

Soiuri:ICDP-BV are în prezent în catalogul oficial al plantelor mai multe soiuri create împreună 
cu staţiunile din subordine, dintre care amintim: Doru, Dragotim, Măgurele 8. 

Doru –este omologat în anul 2004, este un soi sintetic creat din cloneselecţionate din populaţii 
locale româneşti. Are producţie de furaj de bună calitate determinată de abundenţa frunzelor, foarte bună 
rezistenţă la cădere, foarte bună rezistenţă la iernare şi secetă şi bună rezistenţă la boli (Rizoctomia sp., 
Pythium sp., Uromyces sp.). 

Este recomandat în amestecuri cu soiuri de graminee perene destinate folosirii prin păşunat sau 
mixt. Acest soi poate fi cultivat în zonele cu precipitaţii peste 600 mm/an, unde lucerna şi trifoiul alb nu 
dau rezultate bune. Potenţialul de producţie al soiului este: 40-50 t/ha masă verde, 9-10 t/ha substanţă 
uscată, 400-500 kg/ha sămânţă. 
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Trifolium repens (trifoi alb). Plantă perenă, cu tulpini repente şi radicante, înrădăcinate la 
noduri(stoloni aerieni), lung ramificate, glabre. 

Trifoiul alb este o plantă mică, perenă, erbacee, glabră, cu tulpina culcată la pământ, din care 
pornesc rădăcini. Frunzele sunt trifoliate, adeseori pătate cu alb sau o pată mai închisă, dispuse pe un 
peţiol lung. 

Pe tulpină, la baza peţiolului, se găsesc stipele membranoase, ascuţite la vârf, albe-gălbui, cu 
nervuri verzi şi liliachii. Florile sunt de culoare albă sau uşor roze, pe măsură înfloririi ele se brunifică. 
Sunt dispuse in capitule globuloase, aşezate la vârful unor pedunculi drepţi, mai lungi decât frunzele. 
Înfloreşte în luna mai, până în septembrie. 

Este leguminoasa de pajişte cu cea maimare arie de cultură, din câmpie până în etajul pădurilor 
de molid exceptând zonele prea uscate din cauza sensibilităţii la secetă. 

Este nepretenţios faţă de sol, suportând şi soluri mai grele, sărace, neutre, sau uşor acide. Preferă 
solurile bogate în fosfor şi potasiu, fixează în sol cantităţi mai de azot cu ajutorul bacteriilor din 
nodozităţile de pe rădăcini. 

Produce până la 8-9 t/ha SU, calitatea furajului fiindfoarte bună, cu următorii indici 20-22 % 
proteină brută, 19-21 % fibră brută, şi un coeficient de digestibilitate mare de 65-70%.  

Recoltat la înflorire, fânul conţine circa 13-14 %. Poate fi folosităpentru păşune şi mixt. 
La ICDP -Braşov, au fost create mai multe soiuri, dintre care amintim: 
Mioriţa - omologat în anul 1989,este un soi sintetic creat clone selecţionatedin populaţii şi soiuri 

autohtone şi străine, aparţine tipului Hollandicum, se încadrează în clasa soiurilor semitimpurii. Calitate 
foarte bună a furajului şi o mare rezistenţă la boli, bună rezistenţă la iernare, secetă şi cădere a 
inflorescenţelor. 

Soiul a fost creat pentru a fi cultivat în amestecurile cu soiuri de graminee perene destinate 
folosirii prin păşunat şi mixt. Poate fi cultivat în zonele în care precipitaţiile depăşesc 600 mm/an, 
acceptă o fertilizare cu azot mai mare de 100-150 kg N/ha. 

Potenţialul de producţie al soiului este: 40-45 t/ha masă verde, 9-10 t/ha fân, 300-350 kg/ha 
sămânţă. 

 
6.6.3. Supraînsămânţarea pajiştilor. 

Prin supraînsămânţare unei pajişti se introduc în compoziţia floristică unele specii sau soiuri de 
leguminoase şi graminee perene bianuale sau anuale pentru asigurarea unei densităţi şi proporţii optime 
in scopul sporirii producţiei şi calităţii furajelor. 

Din punct de vedere al suprafeţei pe care se execută, se distinge o supraînsămânţare locală 
(parţială) sau totală. Supraînsămânţarea parţială se execută manual pe locurile unde s-a defrişat vegetaţia 
arbustivă, s-a nivelat terenul, etc., iar supraînsămînţarea totală se execută mecanizat pe întreaga 
suprafaţă a unei pajişti care prezintă covorul ierbos degradat.  

După supraînsămânţarea cu amestecuri de ierburi propuse de prezentul studiu se urmăreşte pe 
lângă redarea în circuitul pastoral a unor importante suprafeţe de pajişte şi restaurarea ecologică a 
vegetaţiei secundare valoroase în vederea practicării unei zootehnii intensive şi raţionale. Se propun 
lucrări de supraînsămânţare pe o suprafaţă de 243,99 ha în unităţile amenajistice prezentate în tab. 6.3.3.             
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7.   DESCRIERE PARCELARĂ. 
 

Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T.  
Cociuba 

BF: 549, 529
1 83,28 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 2,34%        Exp: -           Alt:  155 (150-165) m      Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: 
Tip pajişte:  Festuca valesiaca            Acop. ierbacee: 99% 
Gram.: 80%(Festuca valesiaca 50%, Agrostis capillaris 30%, Agrostis stolonifera + (pe şanţuri), 
Anthoxanthum odoratum +, Poa pratensis +, Festuca pratensis +, Lolium perenne +, Holcus lanatus 
+, Cynosurus cristatus +, Calamagrostis epigejos +) 
Leg.: 3%(Lotus corniculatus 3%, Trifolium repens +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 2%(Juncus effusus (pe şanţuri) 1%, Achillea millefolium 1%, Potentilla reptans +, Carex 
carryophyllea +, Centaurea phrygia +, Pimpinella saxifraga +, Plantago lanceolata +, Viola 
arvensis +, Gypsophila muralis +, Leontodon hispidus +, Mentha pulegium +, Cichorium intybus +, 
Thymus glabrescens +, Daucus carota +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 15%(Euphorbia cyparissias (în vetre şi populaţii compacte) 15%, Eryngium 
campestre +, Carduus acanthoides +) 
Val. past: mijlocie  Arbuşti: Prunus spinosa 1%, Pyrus pyraster (tineret) +, Crataegus monogyna +, 
Rubus sulcatus +   Gr. acop.: 1%   Răsp: dispersat 
Veget. forest:                    Vârsta:            Consist:         Răsp:            Volum: 
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster (umbrare) 
                      - Păşune târlită pe întreaga suprafaţă de către oi 
Lucr. exec.: - Au fost efectuate lucrări de defrişarea a vegetaţiei lemnoase arbustive  
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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            VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (80)   
Festuca valesiaca 50 2 100 
Agrostis capillaris 30 3 90 
Lolium perenne + 5 0 
Festuca pratensis + 5 0 
Poa pratensis + 4 0 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Holcus lanatus + 2 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Calamagrostis epigejos + 0 0 
Leguminoase (3)   
Lotus corniculatus 3 4 12 
Trifolium repens + 5 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (2)   
Achillea millefolium 1 2 2 
Juncus effusus 2 0 0 
Plantago lanceolata + 2 0 
Daucus carota + 2 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Pimpinella saxifraga + 1 0 
Leontodon hispidus + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Thymus glabrescens + 0 0 
Viola arvensis + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Carex carryophyllea + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (15)   
Euphorbia cyparissias 15 0 0 
Eryngium campestre + 0 0 
Carduus acanthoides + 0 0 

TOTAL 100 - 204 
Valoarea pastorală - - 40,8 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 
Unit. relief Config. 

U.A.T.  
Cociuba 
BF: 545, 

3833 

2 54,84 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 3,13%        Exp: -           Alt: 150 (145-155) m      Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris           Acop. ierbacee: 99% 
Gram.: 80%(Agrostis capillaris 60%, Agrostis stolonifera 15%, Festuca valesiaca 1%, Poa pratensis 
1%, Festuca pratensis 1%, Lolium perenne 1%, Cynosurus cristatus 1%, Anthoxanthum odoratum +, 
Holcus lanatus +,) 
Leg.: 5%( Trifolium repens 3%, Lotus corniculatus 2%, Lotus tenuis +) 
Div. pl.: 5%(Juncus effusus 1%, Achillea millefolium 1%, Centaurea phrygia 1%, Plantago lanceolata 
1%, Leontodon hispidus 1%, Mentha pulegium +, Polygonum aviculare +, Prunella vulgaris +, Galium 
verum +, Cichorium intybus +, Daucus carota +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 10%(Euphorbia cyparissias 10%, Eryngium campestre +, Stellaria graminea +) 
Val. past: bună  Arbuşti: Prunus spinosa 1%, Pyrus pyraster (tineret) +, Crataegus monogyna +  Gr. 
acop.: 1%   Răsp: dispersat 
Veget. forest: -                    Vârsta: -            Consist: -         Răsp: -            Volum: - 
Date compl.: - Păşune suprapăşunată şi târlită pe întreaga suprafaţă de către oi 
Lucr. exec.: -  
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare  
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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           VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (80)   
Agrostis capillaris 60 3 180 
Agrostis stolonifera 15 3 45 
Lolium perenne 1 5 5 
Festuca pratensis 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Festuca valesiaca 1 2 2 
Holcus lanatus + 2 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Leguminoase (5)   
Trifolium repens 3 5 15 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Lotus tenuis + 3 0 
Alte familii (5)   
Achillea millefolium 1 2 2 
Plantago lanceolata 1 2 2 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Juncus effusus 1 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Daucus carota + 2 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Polygonum aviculare + 0 0 
Plante dăunătoare, 
toxice 

(5)   

Euphorbia cyparissias 10 0 0 
Eryngium campestre + 0 0 
Stellaria graminea + 0 0 

TOTAL 100 - 272 
Valoarea pastorală - - 54,4 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T.  
Cociuba 
BF: 550 

3 44,18 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 1,62%            Exp: -       Alt: 155 (145-160) m          Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris-Festuca valesiaca    Acop. ierbacee: 99% 
Gram.: 70%(Agrostis capillaris 40%, Festuca valesiaca 25%, Agrostis stolonifera 2%, Poa pratensis 
2%, Festuca pratensis 1%, Lolium perenne +, Cynosurus cristatus +, Holcus lanatus +) 
Leg.: 8%(Lotus corniculatus 4%, Trifolium repens 3%, Ononis spinosa 1%) 
Div. pl.: 12%(Achillea millefolium 4%, Plantago lanceolata 3%, Leontodon hispidus 2%, Juncus effusus 
1%, Centaurea phrygia 1%, Carex carryophyllea 1%, Potentilla reptans +, Viola arvensis +, Mentha 
pulegium +, Cichorium intybus +, Potentilla argentea +, Prunella vulgaris +, Daucus carota +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 10%(Euphorbia cyparissias (în pâlcuri) 8%, Eryngium campestre 1%, Carduus 
acanthoides 1%) 
Val. past: mijlocie Arbuşti: Rosa canina 1%, Prunus spinosa +, Pyrus pyraster +, Crataegus monogyna 
+     Gr. acop.:  1%     Răsp: dispersat 
Veget. forest: -                   Vârsta: -           Consist: -        Răsp:  -          Volum:  - 
Date compl.: - Pajişte târlită de oi pe întreaga suprafaţă 
                     - Sursă de apă, baraj de retenţie permanent (N:46.71028 E:21.97488) 
Lucr. exec.: 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (70)   

Agrostis capillaris 40 3 120 
Festuca valesiaca 25 2 50 
Poa pratensis 2 4 8 
Agrostis stolonifera 2 3 6 
Festuca pratensis 1 5 5 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Lolium perenne + 5 0 
Holcus lanatus + 2 0 
Leguminoase (8)   
Lotus corniculatus 4 4 16 
Trifolium repens 3 5 15 
Ononis spinosa 1 + 0 
Alte familii (12)   
Achillea millefolium 4 2 8 
Plantago lanceolata 3 2 6 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Juncus effusus 1 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Carex carryophyllea 1 0 0 
Daucus carota + 2 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Potentilla argentea + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Viola arvensis + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (10)   
Euphorbia cyparissias 8 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 

TOTAL 100 - 236 
Valoarea pastorală - - 47,2 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 2150 

4 38,7 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plan 

Încl: 5,49%          Exp: -          Alt: 150 (140-155) m              Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: 
Tip pajişte: Festuca valesiaca                     Acop. ierbacee: 98% 
Gram.: 80%(Festuca valesiaca 50%, Agrostis capillaris 25%, Festuca pratensis 3%,  Arrhenatherum 
elatius 2%, Anthoxanthum odoratum +, Agrostis stolonifera + (pe şanţuri), Poa pratensis +, Danthonia 
decumbens +, Lolium perenne +, Cynosurus cristatus +) 
Leg.: 2%(Lotus corniculatus 1%, Trifolium repens 1%, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 8%(Achillea millefolium 3%, Plantago lanceolata 2%, Leontodon hispidus +1%, Carex 
carryophyllea 1%, Daucus carota 1%, Juncus effusus +, Cichorium intybus +, Gypsophila muralis +,  
Mentha pulegium +, Galium verum +, Centaurea phrygia +, Hieracium pilosella +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 10%(Euphorbia cyparissias 8%, Carduus acanthoides 1%, Eryngium campestre 1%, 
Xanthium spinosum +) 
Val. past: mijlocie Arbuşti: Rosa canina 1%, Prunus spinosa 1%, Crataegus monogyna +   Gr. acop.: 
2%      Răsp: dispersat 
Veget. forest: -                   Vârsta: -          Consist: -        Răsp: -          Volum: -   
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster (umbrare) 
                      - Pajişte suprapăşunată şi târlită de oi pe întreaga suprafaţă 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (80)   
Festuca valesiaca 50 2 100 
Agrostis capillaris 25 3 75 
Festuca pratensis 3 5 15 
Arrhenatherum elatius 2 4 8 
Lolium perenne + 5 0 
Poa pratensis + 4 0 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Leguminoase (2)   
Trifolium repens 1 5 5 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (8)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Daucus carota 1 2 2 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Carex carryophyllea 1 0 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Juncus effusus + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Hieracium pilosella + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (10)   
Euphorbia cyparissias 8 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Xanthium spinosum + 0 0 

TOTAL 100 - 220 
Valoarea pastorală - - 44 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T.  
Cociuba 
BF: 203 

5 9,00 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 6,4%        Exp: NV      Alt:  135 (135-145) m      Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: Exces temporar de umiditate pe 10% din suprafaţă 
Tip pajişte: Agrostis capillaris              Acop. ierbacee: 99% 
Gram.: 80%(Agrostis capillaris 60%, Agrostis stolonifera 15%, Poa pratensis 1%, Festuca arundinacea 
1%, Molinia caerulea 1%, Agropyron repens 1%, Festuca pratensis 1%, Lolium perenne +, Cynosurus 
cristatus +, Anthoxanthum odoratum +, Calamagrostis epigejos +, Glyceria fluitans +, Cynodon 
dactylon +, Arrhenatherum elatius +) 
Leg.: 5%( Trifolium repens 4%, Lotus corniculatus 1%, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 10%(Juncus effusus 10%, Juncus inflexus +, Juncus tenuis +, Potentilla reptans +, Achillea 
millefolium +, Centaurea phrygia +, Plantago lanceolata +, Erigeron annuus +, Carex hirta +, Juncus 
articulatus +, Leontodon hispidus +, Mentha pulegium +, Cichorium intybus +, Lysimachia nummularia 
+, Taraxacum officinale +, Daucus carota +, Lythrum salicaria +, Lycopus europaeus +, Alisma 
plantago-aquatica +, Rumex crispus +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 3%, Polygonum hydropiper 1%, Carduus acanthoides 
1%, Urtica dioica +, Rumex crispus +) 
Val. past: bună  Arbuşti: Prunus spinosa 1%, Crataegus monogyna + Gr. acop.: 1%  Răsp: dispersat 
Veget. forest: -               Vârsta: -         Consist: -         Răsp: -          Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Fraxinus excelsior, Salix cinerea, Alnus glutinosa, Salix fragilis 
(umbrare) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Efectuarea de şanţuri pentru drenarea apei în exces 
                    - Drenaj natural cu Salix sp., Populus sp. 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Curăţarea canalului de evacuare a apei 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (80)   
Agrostis capillaris 60 3 180 
Agrostis stolonifera 15 3 45 
Festuca pratensis 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Agropyron repens 1 2 2 
Molinia caerulea 1 0 0 
Lolium perenne + 5 0 
Arrhenatherum elatius + 4 0 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Cynodon dactylon + 1 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Glyceria fluitans + 0 0 
Calamagrostis epigejos + 0 0 
Leguminoase (5)   
Trifolium repens 4 5 20 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (10)   
Achillea millefolium + 2 0 
Juncus effusus 10 0 0 
Juncus inflexus + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Plantago lanceolata + 2 0 
Daucus carota + 2 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Leontodon hispidus + 1 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Erigeron annuus + 0 0 
Carex hirta + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Taraxacum officinale + 3 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Alisma plantago-aquatica + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 3 0 0 
Polygonum hydropiper 1 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Urtica dioica + 0 0 
Rumex crispus + 0 0 

TOTAL 100 - 263 
Valoarea pastorală - - 52,6 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T.  
Cociuba 
BF: 1146 

6 35,52 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Platou 
Uşor 

înclinat 

Încl: 6,49%       Exp: NE      Alt: 155 (140-165) m            Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris                Acop. ierbacee: 90% 
Gram.: 80%(Agrostis capillaris 75%, Cynosurus cristatus 3%, Festuca pratensis 2%, Festuca 
valesiaca +, Arrhenatherum elatius +, Vulpia myuros +, Anthoxanthum odoratum +, Agrostis 
stolonifera +, Poa pratensis +, Danthonia decumbens +, Lolium perenne +, Aira elegantissima +) 
Leg.: 3%(Lotus corniculatus 1%, Trifolium repens 1%, Trifolium campestre 1%, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 7%(Juncus effusus 1%, Achillea millefolium 1%, Leontodon hispidus 1%, Plantago 
lanceolata 1%, Carex carryophyllea 1%, Thymus glabrescens 1%, Galium verum 1%, Taraxacum 
officinale +, Cerastium holosteoides +, Mentha pulegium +, Prunella vulgaris +, Centaurea phrygia 
+, Filago germanica +, Juncus tenuis +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 10%(Euphorbia cyparissias 10%, Carduus acanthoides +, Eryngium campestre +, 
Stellaria graminea +, Hypericum perforatum +) 
Val. past: bună Arbuşti: Rosa canina 5%, Rubus sulcatus 2%, Prunus spinosa 2%, Crataegus 
monogyna 1%   Gr. acop.:  10%          Răsp: dispersat 
Veget. forest: -              Vârsta: -            Consist: -        Răsp: -           Volum: - 
Date compl.: - Adăpătoare cu cumpănă şi jgheaburi din anvelopă de tractor (N: 46.71611 E:21.99946) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Supraînsămânţări 

        - Fertilizări 
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   VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (80)   
Agrostis capillaris 75 3 225 
Festuca pratensis 2 5 10 
Cynosurus cristatus 3 3 9 
Lolium perenne + 5 0 
Poa pratensis + 4 0 
Arrhenatherum elatius + 4 0 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Festuca valesiaca + 2 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Vulpia myuros + 0 0 
Aira elegantissima + 0 0 
Leguminoase (3)   
Trifolium repens 1 5 5 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Trifolium campestre 1 2 2 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (7)   
Plantago lanceolata 1 2 2 
Achillea millefolium 1 2 2 
Leontodon hispidus 1 1 0 
Juncus effusus 1 0 0 
Carex carryophyllea 1 0 0 
Thymus glabrescens 1 0 0 
Galium verum 1 0 0 
Taraxacum officinale + 3 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Filago germanica + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (10)   
Euphorbia cyparissias 10 0 0 
Carduus acanthoides + 0 0 
Eryngium campestre + 0 0 
Stellaria graminea + 0 0 
Hypericum perforatum + 0 0 

TOTAL  - 259 
Valoarea pastorală - - 51,8 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 1154,  

1155 

7 84,26 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Platou 
Uşor 

înclinat 

Încl: 4,68%          Exp: -          Alt: 160 (140-165) m             Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris-Festuca valesiaca    Acop. ierbacee: 95% 
Gram.: 75%(Agrostis capillaris 40%, Festuca valesiaca 30%,  Cynosurus cristatus 2%, Anthoxanthum 
odoratum 1%, Festuca pratensis 1%, Danthonia decumbens 1%, Agrostis stolonifera + (forme 
negative), Festuca arundinacea +, Calamagrostis epigejos +) 
Leg.: 3%(Lotus corniculatus 3%, Trifolium repens +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 17%(Achillea millefolium 3%, Leontodon hispidus 2%, Plantago lanceolata 2%, Thymus 
glabrescens 2%, Hieracium pilosella 2%, Centaurea phrygia 2%, Carex carryophyllea 2%, Juncus 
effusus 1%, Galium verum 1%, Carlina vulgaris +, Cerastium holosteoides +, Mentha pulegium +, 
Filago germanica +, Juncus tenuis +, Centaurea jacea +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Eryngium campestre 2%, Euphorbia cyparissias 2%, Carduus acanthoides 1%, 
Rumex conglomeratus +) 
Val. past: mijlocie  Arbuşti: Rosa canina 2%, Rubus sulcatus 1%, Prunus spinosa 1%, Crataegus 
monogyna 1%,  Pyrus pyraster +   Gr. acop.: 5%    Răsp: dispersat 
Veget. forest: -            Vârsta: -           Consist: -        Răsp: -           Volum: - 
Date compl.: - Vegetaţie arbustivă incendiată pe 1% din suprafaţă 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Agrostis capillaris 40 3 120 
Festuca valesiaca 30 2 60 
Cynosurus cristatus 2 3 6 
Festuca pratensis 1 5 5 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Danthonia decumbens 1 0 0 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Festuca arundinacea + 3 0 
Calamagrostis epigejos + 0 0 
Leguminoase (3)   
Lotus corniculatus 3 4 12 
Trifolium repens + 5 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (17)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Galium verum 1 1 1 
Centaurea phrygia 2 0 0 
Thymus glabrescens 2 0 0 
Carex carryophyllea 2 0 0 
Hieracium pilosella 2 0 0 
Juncus effusus 1 0 0 
Carlina vulgaris + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Filago germanica + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 2 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Rumex conglomeratus + 0 0 

TOTAL 100 - 217 
Valoarea pastorală - - 43,4 

Apreciere VP Mijlocie 
 

 



66 
 

Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 

BF: 1233, 
1219, 
1222 

8A 83,22 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie 
Uşor 

înclinat 

Încl: 4,06%         Exp:N, NE                Alt: 135 (130-160) m             Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris             Acop. ierbacee: 100% 
Gram.: 75%(Agrostis capillaris 65%, Festuca valesiaca 5% (pe coame), Anthoxanthum odoratum 1%, 
Poa pratensis 1%, Festuca pratensis 1%, , Lolium perenne 1%, Cynosurus cristatus 1%, Agrostis 
stolonifera +, Festuca arundinacea +, Danthonia decumbens +, Bromus inermis +, Cynodon dactylon 
+, Vulpia myuros +, Hordeum vulgare +) 
Leg.: 5%(Lotus corniculatus 2%, Trifolium repens 2%, Trifolium pratense 1%, Genista tinctoria +, 
Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 15%(Achillea millefolium 2%, Plantago lanceolata 2%, Centaurea phrygia 1%, Pimpinella 
saxifraga 1%, Carex hirta 1%, Juncus effusus 1%, Thymus glabrescens 1%, Hieracium pilosella 1% (în 
vetre uscate), Daucus carota 1%, Mentha pulegium 1%, Leontodon hispidus 1%, Galium verum 1%, 
Cichorium intybus 1%, Centaurium erythraea +, Prunella laciniata +, Gypsophila muralis +, Juncus 
articulatus +, Cerastium holosteoides +, Centaurea jacea +, Euphrasia stricta +, Galium mollugo +, 
Lysimachia nummularia +, Convolvulus arvensis +, Agrimonia eupatoria +, Taraxacum officinale +, 
Prunella vulgaris +, Potentilla reptans +, Carex carryophyllea +, Hypochaeris radicata +, Filago 
arvensis +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 2%, Eryngium campestre 1%, Xanthium spinosum 1%, 
Onopordum acanthium 1%, Carduus acanthoides +, Gratiola officinalis +, Lactuca serriola +, Rumex 
conglomeratus +)  
Val. past: bună Arbuşti: Rosa canina 1%, Prunus spinosa +, Pyrus pyraster +, Crataegus monogyna +, 
Rosa gallica +, Rubus sulcatus + Gr. acop.: 1%  Răsp: dispersat 
Veget. forest: -          Vârsta: -           Consist: -        Răsp: -         Volum: - 
Date compl.: - 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                   - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                   -  Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
Specia %PC IC PC x IC 

Graminee (75)   
Agrostis capillaris 65 3 195 
Festuca valesiaca 5 2 10 
Lolium perenne 1 5 5 
Festuca pratensis 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Bromus inermis + 4 0 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Festuca arundinacea + 3 0 
Cynodon dactylon + 1 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Vulpia myuros + 0 0 
Hordeum vulgare + 0 0 
Leguminoase (5)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Trifolium pratense 1 5 5 
Genista tinctoria + 1 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (15)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Daucus carota 1 2 2 
Cichorium intybus 1 1 1 
Pimpinella saxifraga 1 1 1 
Galium verum 1 1 1 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Juncus effusus 1 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Thymus glabrescens 1 0 0 
Hieracium pilosella 1 0 0 
Mentha pulegium 1 0 0 
Carex hirta 1 0 0 
Taraxacum officinale + 3 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Prunella laciniata + 1 0 
Galium mollugo + 1 0 
Centaurium erythraea + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Euphrasia stricta + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Agrimonia eupatoria + 0 0 
Carex carryophyllea + 0 0 
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Specia %PC IC PC x IC 
Hypochaeris radicata + 0 0 
Filago arvensis + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 2 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Xanthium spinosum 1 0 0 
Onopordum acanthium 1 0 0 
Gratiola officinalis + 0 0 
Carduus acanthoides + 0 0 
Lactuca serriola + 0 0 
Rumex conglomeratus + 0 0 
TOTAL 100 - 260 
Valoarea pastorală - - 52 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 1233 

8B 51,14 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: -         Exp: -          Alt: 163 m             Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - Exces temporar de apă din precipitaţii pe 50% din suprafaţă 
Tip pajişte:  Agrostis stolonifera             Acop. ierbacee: 98% 
Gram.: 65%(Agrostis stolonifera 50%, Agrostis capillaris 10%, Deschampsia caespitosa 3%, Festuca 
arundinacea 1%,  Festuca pratensis 1%, Lolium perenne +, Cynosurus cristatus +, Anthoxanthum 
odoratum +, Cynodon dactylon +) 
Leg.: 5%(Trifolium repens 3%, Lotus corniculatus 2%, Trifolium pratense +) 
Div. pl.: 25%(Juncus effusus 20%, Achillea millefolium 2%, Plantago lanceolata 2%, 
Carex hirta 1%, Lythrum salicaria +, Lycopus europaeus +, Lysimachia vulgaris +, Epilobium 
palustre +, Stachys palustris +, Prunella vulgaris +, Potentilla reptans +, Centaurea phrygia +, 
Pimpinella saxifraga +, Thymus glabrescens +, Daucus carota +, Mentha pulegium +, Galium verum 
+, Cichorium intybus +, Juncus articulatus +, Cerastium holosteoides +, Galium mollugo +, 
Lysimachia nummularia +, Agrimonia eupatoria +, Leontodon hispidus +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 3%, Eryngium campestre 1%, Carduus acanthoides 1%, 
Rumex conglomeratus +, Ranunculus repens +, Polygonum hydropiper +, Gratiola officinalis +)  
Val. past: mijlocie Arbuşti: Rosa canina 1%, Prunus spinosa 1%, Rubus sulcatus +, Crataegus 
monogyna +  Gr. acop.: 2%  Răsp: dispersat 
Veget. forest: -          Vârsta: -           Consist: -        Răsp: -         Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster (umbrare) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                   - Executarea de şanţuri de drenaj pentru eliminarea apei în exces 
                   - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                   -  Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
Specia %PC IC PC x IC 

Graminee (65)   
Agrostis stolonifera 50 3 150 
Agrostis capillaris 10 3 30 
Festuca pratensis 1 5 5 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Deschampsia caespitosa 3 0 0 
Lolium perenne + 5 0 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Cynodon dactylon + 1 0 
Leguminoase (5)   
Trifolium repens 3 5 15 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Trifolium pratense + 5 0 
Alte familii (25)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Juncus effusus 20 0 0 
Carex hirta 1 0 0 
Daucus carota + 2 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Galium mollugo + 1 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Pimpinella saxifraga + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Leontodon hispidus + 1 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Thymus glabrescens + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Stachys palustris + 0 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Epilobium palustre + 0 0 
Lysimachia vulgaris + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Agrimonia eupatoria + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 3 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Gratiola officinalis + 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Rumex conglomeratus + 0 0 
Ranunculus repens + 0 0 
Polygonum hydropiper + 0 0 

TOTAL 100 - 219 
Valoarea pastorală - - 43,8 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 1233 

8C 32,00 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Platou 
Uşor 

înclinat 

Încl: 4,06%            Exp: S       Alt: 160 (150-160) m          Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris-Festuca valesiaca    Acop. ierbacee: 99% 
Gram.: 70%(Agrostis capillaris 40%, Festuca valesiaca 25%, Festuca pratensis 2%, Poa pratensis 2%, 
Lolium perenne 1%, Anthoxanthum odoratum +, Cynosurus cristatus +, Holcus lanatus +) 
Leg.: 10%(Lotus corniculatus 4%, Trifolium repens 2%, Trifolium hybridum 2%, Trifolium campestre 
1%, Trifolium pratense 1%) 
Div. pl.: 15%(Achillea millefolium 3%, Plantago lanceolata 3%, Leontodon hispidus 2%, Carex 
carryophyllea 2%, Cichorium intybus 1%, Centaurea phrygia 1%, Daucus carota 1%, Juncus effusus 
1%, Galium verum 1%, Mentha pulegium +, Potentilla argentea +, Prunella vulgaris +, Gypsophila 
muralis +, Juncus tenuis +, Carlina vulgaris +, Agrimonia eupatoria +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 4%, Eryngium campestre 1%, Carduus acanthoides +) 
Val. past: bună Arbuşti: Rosa canina 1%, Prunus spinosa +, Crataegus monogyna +   Gr. acop.:  1%     
Răsp: dispersat 
Veget. forest: -                   Vârsta: -           Consist: -        Răsp:  -          Volum:  - 
Date compl.: -  
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                   - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (70)   
Agrostis capillaris 40 3 120 
Festuca valesiaca 25 2 50 
Festuca pratensis 2 5 10 
Poa pratensis 2 4 8 
Lolium perenne 1 5 5 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Holcus lanatus + 2 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Leguminoase (10)   
Lotus corniculatus 4 4 16 
Trifolium repens 2 5 10 
Trifolium hybridum 2 4 8 
Trifolium pratense 1 5 5 
Trifolium campestre 1 2 3 
Alte familii (15)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 3 2 6 
Daucus carota 1 2 2 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Cichorium intybus 1 1 1 
Galium verum 1 1 1 
Carex carryophyllea 2 0 0 
Juncus effusus 1 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Carlina vulgaris + 0 0 
Agrimonia eupatoria + 0 0 
Potentilla argentea + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 4 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Carduus acanthoides + 0 0 

TOTAL 100 - 253 
Valoarea pastorală - - 50,6 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 1233 

8D 68,97 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 4,06%     Exp: N         Alt: 160 (140-170) m             Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - Exces temporar de apă din precipitaţii pe 15% din suprafaţă 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris-Agrostis stolonifera             Acop. ierbacee: 95% 
Gram.: 65%(Agrostis capillaris 40%, Agrostis stolonifera 15%, Festuca pratensis 5%, Deschampsia 
caespitosa 2%, Festuca arundinacea 2%, Lolium perenne +, Cynosurus cristatus +, Anthoxanthum 
odoratum +) 
Leg.: 5%(Trifolium repens 2%, Lotus corniculatus 2%, Trifolium pratense 1%, Trifolium hybridum +, 
Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 20%(Juncus effusus 15%, Achillea millefolium 1%, Plantago lanceolata 1%, Carex hirta 1%, 
Juncus articulatus 1%, Daucus carota 1%, Lycopus europaeus +, Lythrum salicaria +, Epilobium 
palustre +, Prunella vulgaris +, Potentilla reptans +, Centaurea phrygia +, Pimpinella saxifraga +, 
Thymus glabrescens +, Mentha pulegium +, Galium verum +, Galium mollugo +, Lysimachia 
nummularia +, Agrimonia eupatoria +, Leontodon hispidus +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 10%(Euphorbia cyparissias 5%, Eryngium campestre 2%, Carduus acanthoides 
2%, Rumex conglomeratus 1%, Ranunculus repens +, Polygonum hydropiper +, Gratiola officinalis +)  
Val. past: mijlocie Arbuşti: Prunus spinosa 2%, Rosa canina 1%, Rubus sulcatus 1%, Crataegus 
monogyna 1%  Gr. acop.: 5%  Răsp: dispersat 
Veget. forest: -          Vârsta: -           Consist: -        Răsp: -         Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster (umbrare) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Executarea de şanţuri de drenaj pentru eliminarea apei în exces 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (65)   
Agrostis capillaris 40 3 120 
Agrostis stolonifera 15 3 45 
Festuca pratensis 5 5 25 
Festuca arundinacea 2 3 6 
Deschampsia caespitosa 2 0 0 
Lolium perenne + 5 0 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Leguminoase (5)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Trifolium pratense 1 5 5 
Trifolium hybridum + 4 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (20)   
Achillea millefolium 1 2 2 
Plantago lanceolata 1 2 2 
Daucus carota 1 2 2 
Juncus effusus 15 0 0 
Carex hirta 1 0 0 
Juncus articulatus 1 0 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Galium mollugo + 1 0 
Pimpinella saxifraga + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Leontodon hispidus + 1 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Thymus glabrescens + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Epilobium palustre + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Agrimonia eupatoria + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (10)   
Euphorbia cyparissias 5 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 2 0 0 
Rumex conglomeratus 1 0 0 
Gratiola officinalis + 0 0 
Ranunculus repens + 0 0 
Polygonum hydropiper + 0 0 

TOTAL 100 - 225 
Valoarea pastorală - - 45 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 1223 

9A 89,40 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Platou 
Uşor 

înclinat 

Încl: 3,26%        Exp:  N          Alt: 130 (130-160) m               Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris                Acop. ierbacee: 99% 
Gram.: 75%(Agrostis capillaris 60%, Festuca valesiaca 5%,  Festuca pratensis 5%, Cynosurus 
cristatus 2%, Poa pratensis 1%, Cynodon dactylon 1%, Lolium perenne 1%, Anthoxanthum odoratum 
+, Agrostis stolonifera +, Festuca arundinacea +, Deschampsia caespitosa +, Danthonia decumbens +) 
Leg.: 5%(Lotus corniculatus 2%, Trifolium repens 1%, Trifolium pratense 1%, Trifolium hybridum 1%, 
Trifolium arvense +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 15%(Achillea millefolium 3%, Leontodon hispidus 2%, Plantago lanceolata 2%, Carex hirta 
2%, Hieracium pilosella 2%, Juncus effusus 1%, Pimpinella saxifraga 1%, Agrimonia eupatoria 1%, 
Galium verum 1%, Convolvulus arvensis +, Taraxacum officinale +, Galium mollugo +, Cichorium 
intybus +, Gypsophila muralis +,  Daucus carota +, Carex ovalis +, Mentha pulegium +, Hypochaeris 
radicata +, Potentilla reptans +, Centaurium erythraea +, Thymus glabrescens +, Prunella vulgaris +, 
Prunella laciniata +, Centaurea phrygia +, Juncus articulatus +, Potentilla argentea +, Carex 
carryophyllea +, Filago germanica +, Polygonum aviculare +, Juncus tenuis +, Centaurea jacea +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 4%, Eryngium campestre +, Carduus acanthoides +) 
Val. past: bună  Arbuşti: Rosa canina 1%, Pyrus pyraster +, Rubus caesius +, Prunus spinosa +, 
Crataegus monogyna +     Gr. acop.: 1%           Răsp: dispersat 
Veget. forest: -           Vârsta: -        Consist: -        Răsp:  -         Volum: - 
Date compl.: - Adăpătoare cu aducţiune de apă şi jgheaburi din tablă în stare bună (N: 46.73113 
                     E: 22.00078) 

         - Adăpătoare, fântână cu puţ şi cumpănă scoase din folosinţă (N: 46.73171 E: 22.00064) 
         - Adăpost pentru animale în stare bună (N:46.73077 E:22.00128) 

Lucr. exec.: - Curăţarea vegetaţiei arbustive prin tăieri şi incendieri 
Lucr. prop.:  - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    -  Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Agrostis capillaris 60 3 180 
Festuca pratensis 5 5 25 
Festuca valesiaca 5 2 10 
Cynosurus cristatus 2 3 6 
Lolium perenne 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Cynodon dactylon 1 1 1 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Festuca arundinacea + 3 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Deschampsia caespitosa + 0 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Leguminoase (5)   
Lotus corniculatus 2 4 8 
Trifolium repens 1 5 5 
Trifolium pratense 1 5 5 
Trifolium hybridum 1 4 4 
Trifolium arvense + 2 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (15)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Pimpinella saxifraga 1 1 1 
Galium verum 1 1 1 
Hieracium pilosella 2 0 0 
Carex hirta 2 0 0 
Agrimonia eupatoria 1 0 0 
Juncus effusus 1 0 0 
Taraxacum officinale + 3 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Daucus carota + 2 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Prunella laciniata + 1 0 
Galium mollugo + 1 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Thymus glabrescens + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Carex ovalis + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Centaurium erythraea + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Filago germanica + 0 0 
Polygonum aviculare + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
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Specia %PC IC PC x IC 
Carex carryophyllea + 0 0 
Hypochaeris radicata + 0 0 
Potentilla argentea + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 4 0 0 
Eryngium campestre + 0 0 
Carduus acanthoides + 0 0 

TOTAL 100 - 267 
Valoarea pastorală - - 53,4 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 1223 

9B 74,08 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Platou 
Uşor 

înclinat 

Încl: 3,26%        Exp:  S          Alt: 155 (140-160) m               Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Festuca rupicola                Acop. ierbacee: 100% 
Gram.: 75%(Festuca rupicola 50%, Agrostis capillaris 15%, Festuca valesiaca 5%,  Festuca pratensis 
2%, Cynosurus cristatus 1%, Lolium perenne 1%, Anthoxanthum odoratum 1%, Danthonia decumbens 
+, Aira elegantissima +, Vulpia myuros +) 
Leg.: 5%(Lotus corniculatus 3%, Trifolium pratense 1%, Trifolium campestre 1%, Genista tinctoria +, 
Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 10%(Achillea millefolium 2%, Plantago lanceolata 2%, Thymus glabrescens 2%, Hieracium 
pilosella 2%, Agrimonia eupatoria 1%, Galium verum 1%, Gypsophila muralis +, Prunella vulgaris +, 
Centaurea phrygia +, Potentilla argentea +, Carex carryophyllea +, Filago germanica +, Juncus tenuis 
+, Centaurea jacea +, Juncus effusus +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 10%(Euphorbia cyparissias 6%, Eryngium campestre 3%, Carduus acanthoides 1%) 
Val. past: mijlocie  Arbuşti: Rosa canina +, Rubus sulcatus +, Crataegus monogyna +     Gr. acop.: -          
Răsp: dispersat 
Veget. forest: -           Vârsta: -        Consist: -        Răsp:  -         Volum: - 
Date compl.: - Pajişte suprapăşunată 
Lucr. exec.: -  
Lucr. prop.:  -  Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                     -  Supraînsămânţări 
                     -  Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Festuca rupicola 50 2 100 
Agrostis capillaris 15 3 45 
Festuca pratensis 2 5 10 
Festuca valesiaca 5 2 10 
Lolium perenne 1 5 5 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Danthonia decumbens 1 0 0 
Aira elegantissima + 0 0 
Vulpia myuros + 0 0 
Leguminoase (5)   
Lotus corniculatus 3 4 12 
Trifolium pratense 1 5 5 
Trifolium campestre 1 2 2 
Genista tinctoria + 1 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (10)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Galium verum 1 1 1 
Hieracium pilosella 2 0 0 
Thymus glabrescens 2 0 0 
Agrimonia eupatoria 1 0 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Juncus effusus + 0 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Filago germanica + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Carex carryophyllea + 0 0 
Potentilla argentea + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (10)   
Euphorbia cyparissias 6 0 0 
Eryngium campestre 3 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 

TOTAL 100 - 202 
Valoarea pastorală - - 40,4 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 201 

10 68,58 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Platou 
Uşor 

înclinat 

Încl: 3,79%         Exp: -          Alt:   170 (155-175) m             Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris            Acop. ierbacee: 95% 
Gram.: 75%(Agrostis capillaris 70%, Festuca valesiaca 3% (pe coame), Poa pratensis 1%, Festuca 
pratensis 1%, Agrostis stolonifera + (pe forme negative), Festuca arundinacea +, Anthoxanthum 
odoratum +, Danthonia decumbens +, Cynosurus cristatus +)  
Leg.: 3% (Lotus corniculatus 2%, Trifolium repens 1%) 
Div. pl.: 12%(Plantago lanceolata 2%, Leontodon hispidus 2%, Achillea millefolium 2%, Centaurea 
phrygia 1%, Carex carryophyllea 1%, Pimpinella saxifraga 1%, Agrimonia eupatoria 1%, Galium 
verum 1%, Cichorium intybus 1%, Juncus effusus +, Potentilla reptans +, Mentha pulegium +, 
Convolvulus arvensis +, Prunella vulgaris +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 10% (Euphorbia cyparissias 7%, Eryngium campestre 3%) 
Val. past: bună   Arbuşti: Rosa canina 2%, Crataegus monogyna 2%, Rubus sulcatus 1%   Gr. acop.: 
5%   Răsp: dispersat 
Veget. forest: -            Vârsta: -           Consist: -        Răsp:  -         Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster (umbrare) 
                     - Pajişte suprapăşunată 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Agrostis capillaris 70 3 210 
Festuca valesiaca 3 2 6 
Festuca pratensis 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Festuca arundinacea + 3 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Leguminoase (3)   
Lotus corniculatus 2 4 8 
Trifolium repens 1 5 5 
Alte familii (12)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Cichorium intybus 1 1 1 
Pimpinella saxifraga 1 1 1 
Galium verum 1 1 1 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Agrimonia eupatoria 1 0 0 
Carex carryophyllea 1 0 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Juncus effusus + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (10)   
Euphorbia cyparissias 7 0 0 
Eryngium campestre 3 0 0 

TOTAL 100 - 251 
Valoarea pastorală - - 50,2 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 200 

11 14,58 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Platou 
Uşor 

înclinat 

Încl: 5,33%      Exp: -             Alt: 170 (160-175) m            Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris                Acop. ierbacee: 50% 
Gram.: 70%(Agrostis capillaris 65%, Anthoxanthum odoratum 1%, Festuca pratensis 1%, Cynosurus 
cristatus 1%, Holcus lanatus 1%, Calamagrostis epigejos 1%, Danthonia decumbens +) 
Leg.: 5%(Lotus corniculatus 2%, Trifolium repens 2%, Genista tinctoria 1%) 
Div. pl.: 20%(Thymus glabrescens 3%, Lysimachia vulgaris 3%, Achillea millefolium 3%, Plantago 
lanceolata 3%, Juncus effusus 3%, Carex carryophyllea 2%, Juncus articulatus 1%, Galium verum 1%, 
Daucus carota 1%, Juncus tenuis +, Leontodon hispidus +,  Centaurea phrygia +, Picris hieracioides 
+, Centaurea jacea +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5% (Euphorbia cyparissias 5%, Carduus acanthoides +) 
Val. past: mijlocie Arbuşti: Prunus spinosa 40%, Rubus sulcatus 3%, Rosa canina 3%, Rosa gallica 
3%, Populus tremula 1% (tineret), Cornus sangiunea + Gr. acop.: 50%   Răsp: uniformă 
Veget. forest: -                   Vârsta: -           Consist: -        Răsp: -           Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster (umbrar) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.:  - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (70)   
Agrostis capillaris 65 3 195 
Festuca pratensis 1 5 5 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Holcus lanatus 1 2 2 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Calamagrostis epigejos 1 0 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Leguminoase (5)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Genista tinctoria 1 1 1 
Alte familii (20)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 3 2 6 
Daucus carota 1 2 2 
Galium verum 1 1 1 
Juncus effusus 3 0 0 
Thymus glabrescens 3 0 0 
Lysimachia vulgaris 3 0 0 
Carex carryophyllea 2 0 0 
Juncus articulatus 1 0 0 
Leontodon hispidus + 1 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Picris hieracioides + 0 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 5 0 0 
Carduus acanthoides + 0 0 

TOTAL 100 - 240 
Valoarea pastorală - - 48 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 

BF: 1157, 
153, 155 

12 18,01 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl:  6,39%     Exp: E      Alt: 175 (160-185) m          Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris                             Acop. ierbacee: 90% 
Gram.: 68%(Agrostis capillaris 55%, Festuca rupicola 5%, Cynosurus cristatus 5%,  Anthoxanthum 
odoratum 1%, Festuca pratensis 1%, Poa pratensis 1%, Danthonia decumbens +, Festuca valesiaca + 
(pe coame), Agrostis stolonifera +, Vulpia myuros +, Holcus lanatus +) 
Leg.: 7%(Lotus corniculatus 4%, Trifolium repens 2%, Dorycnium pentaphyllum 1%, Vicia cracca +, 
Genista tinctoria +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 20%(Achillea millefolium 3%, Leontodon hispidus 3%, Plantago lanceolata 3%, Juncus 
effusus 2%, Pimpinella saxifraga 2%, Hieracium pilosella 2%, Daucus carota 2%, Carex 
carryophyllea 1%, Inula salicina 1%, Carex hirta 1%, Erigeron canadensis +, Mentha pulegium +, 
Cerastium holosteoides +, Cichorium intybus +, Filago germanica +, Thymus glabrescens +, Centaurea 
phrygia +, Lysimachia vulgaris +, Galium verum +, Centaurea jacea +, Lysimachia nummularia +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 3% (în pâlcuri), Eryngium campestre 1%, Carduus 
acanthoides 1%, Rumex conglomeratus +) 
Val. past: mijlocie Arbuşti: Prunus spinosa 7%, Rosa canina 1%, Rubus sulcatus 1%, Rosa gallica 1%, 
Crataegus monogyna +, Pyrus pyraster +  Gr. acop.: 10%   Răsp: în pâlcuri 
Veget. forest: -        Vârsta: -        Consist: -        Răsp: -        Volum: - 
Date compl.: - Suprafaţa împrejmuită cu gard electric 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: -  Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    -  Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    -  Supraînsămânţări 
                    -  Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
Specia %PC IC PC x IC 

Graminee (68)   
Agrostis capillaris 55 3 165 
Festuca rupicola 5 2 10 
Cynosurus cristatus 5 3 15 
Festuca pratensis 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Holcus lanatus + 2 0 
Festuca valesiaca + 2 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Vulpia myuros + 0 0 
Leguminoase (7)   
Lotus corniculatus 4 4 16 
Trifolium repens 2 5 10 
Dorycnium pentaphyllum 1 0 0 
Vicia cracca + 3 0 
Genista tinctoria + 1 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (20)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 3 2 6 
Daucus carota 2 2 4 
Leontodon hispidus 3 1 3 
Pimpinella saxifraga 2 1 2 
Juncus effusus 2 0 0 
Hieracium pilosella 2 0 0 
Inula salicina 1 0 0 
Carex hirta 1 0 0 
Carex carryophyllea 1 0 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Thymus glabrescens + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Erigeron canadensis + 0 0 
Filago germanica + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Lysimachia vulgaris + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 3 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Rumex conglomeratus + 0 0 

TOTAL 100 - 247 
Valoarea pastorală - - 49,4 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 606 

13 13,37 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 1,28%           Exp: -           Alt: 130              Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris                      Acop. ierbacee: 99% 
Gram.: 80%(Agrostis capillaris 70%, Poa pratensis 5%, Festuca pratensis 2%,  Lolium perenne 1%, 
Cynodon dactylon 1%, Anthoxanthum odoratum 1%, Festuca valesiaca + (pe coame), Cynosurus 
cristatus +, Arrhenatherum elatius +) 
Leg.: 4%(Lotus corniculatus 2%, Trifolium repens 2%) 
Div. pl.: 9%(Juncus effusus 4%, Achillea millefolium 2%, Plantago lanceolata 2%, Centaurea phrygia 
1%, Galium mollugo +, Matricaria recutita +, Gypsophila muralis +, Mentha pulegium +, Cichorium 
intybus +, Filago arvensis +, Galium verum +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 7%(Euphorbia cyparissias 5%, Carduus acanthoides 1%, Eryngium campestre 1%, 
Rumex conglomeratus +) 
Val. past: bună  Arbuşti: Prunus spinosa 1%, Rosa canina +  Gr. acop.: 1%   Răsp: dispersat 
Veget. forest: -        Vârsta: -       Consist: -         Răsp: -        Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Populus nigra (umbrare) N: 46.73387 E:22.01614 
                      - Adăpătoare neutilizabilă (puţ înfundat) N: 46.73621 E: 22.01558 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (80)   
Agrostis capillaris 70 3 210 
Poa pratensis 5 4 20 
Festuca pratensis 2 5 10 
Lolium perenne 1 5 5 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Cynodon dactylon 1 1 1 
Arrhenatherum elatius + 4 0 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Festuca valesiaca + 2 0 
Leguminoase (4)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Alte familii (9)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Juncus effusus 4 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Galium mollugo + 1 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Matricaria recutita + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Filago arvensis + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (7)   
Euphorbia cyparissias 5 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Rumex conglomeratus + 0 0 

TOTAL 100 - 273 
Valoarea pastorală - - 54,6 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 

BF: 1238, 
1241,1246 

14 33,81 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 0,86%         Exp: -           Alt:  125 m            Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: Microdepresiuni cu exces temporar de apă pe 30% din suprafaţă 
Tip pajişte:  Agrostis stolonifera         Acop. ierbacee: 100% 
Gram.: 70%(Agrostis stolonifera 55%, Poa annua 5%, Festuca pratensis 3%, Lolium perenne 1%, Poa 
pratensis 1%, Anthoxanthum odoratum 1%, Cynosurus cristatus 1%, Holcus lanatus 1%, Cynodon 
dactylon 1%, Festuca arundinacea 1%) 
Leg.: 9%(Trifolium repens 6%, Lotus corniculatus 3%) 
Div. pl.: 20%(Juncus effusus 15%, Achillea millefolium 3%, Leontodon hispidus 2%, Lycopus 
europaeus +, Gypsophila muralis +, Potentilla reptans +, Juncus tenuis +, Mentha pulegium +, 
Hieracium pilosella +, Daucus carota +)  
Pl. dăunăt.-toxice: 1%(Euphorbia cyparissias 1%) 
Val. past: bună   Arbuşti: -          Gr. acop.: -           Răsp: - 
Veget. forest: -          Vârsta: -     Consist: -         Răsp: -            Volum: - 
Date compl.: - Adăpost pentru animale N: 46.73929 E: 22.02102 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Realizarea de şanţuri de scurgere a apei în exces 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (70)   
Agrostis stolonifera 55 3 165 
Festuca pratensis 3 5 15 
Poa annua 5 2 10 
Lolium perenne 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Holcus lanatus 1 2 2 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Cynodon dactylon 1 1 1 
Leguminoase (9)   
Trifolium repens 6 5 30 
Lotus corniculatus 3 4 12 
Alte familii (20)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Juncus effusus 15 0 0 
Daucus carota + 2 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Hieracium pilosella + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice    
Euphorbia cyparissias 1 0 0 

TOTAL 100 - 259 
Valoarea pastorală - - 51,8 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. B.F. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 681 

15 2,15 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie  Plan 

Încl: 1,38%             Exp: -             Alt: 127 m           Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: Exces temporar de umiditate pe 10% din suprafaţă 
Tip pajişte: Agrostis capillaris                         Acop. ierbacee: 100 % 
Gram.: 77% (Agrostis capillaris 50%, Agrostis stolonifera 10%, Festuca pratensis 5%, Cynodon 
dactylon 5%, Cynosurus cristatus 3%, Poa pratensis 2%, Festuca arundinacea 1% , Lolium perenne 
1%, Bromus erectus +) 
Leg.: 3%(Trifolium repens 2%, Lotus corniculatus 1%, Lathyrus pratensis +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 15%(Juncus effusus 10%, Achillea millefolium 2%, Daucus carota 1%, Cichorium intybus 
1%, Leontodon hispidus 1%, Juncus tenuis +, Juncus articulatus +, Mentha pulegium +, Peucedanum 
palustre +, Centaurea phrygia +, Polygonum aviculare +, Potentilla reptans +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5% (Carduus acanthoides 4%, Ambrosia artemisiifolia 1%,  Lactuca seriola +) 
Val. past: mijlocie     Arbuşti: -              Gr. acop.:  -           Răsp: - 
Veget. forest:  -         Vârsta:   -              Consist:  -             Răsp: -        Volum:  - 
Date compl.: - Exemplare rare de Populus nigra, Salix alba, Fraxinus excelsior (umbrare) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Decolmatarea şanţurilor de drenaj pentru eliminarea apei în exces 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare  
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizare 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (77)   
Agrostis capillaris 50 3 150 
Agrostis stolonifera 10 3 30 
Cynosurus cristatus 3 3 9 
Cynosurus cristatus 3 3 9 
Poa pratensis 2 4 8 
Lolium perenne 1 5 5 
Cynodon dactylon 5 1 5 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Bromus erectus + 2 0 
Leguminoase (3)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Lathyrus pratensis + 4 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (15)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Daucus carota 1 2 2 
Cichorium intybus 1 1 1 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Juncus effusus 10 0 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Polygonum aviculare + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Peucedanum palustre + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Carduus acanthoides 4 0 0 
Ambrosia artemisiifolia 1 0 0 
Lactuca seriola + 0 0 

TOTAL 100 - 241 
Valoarea pastorală - - 48,2 

Apreciere VP Mijlocie 
 
 
 



94 
 

Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T.  
Cociuba 
BF:1025, 

1019 

16 13,44 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plan 

Încl: 0,99%         Exp: -                 Alt: 127 m    Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: Exces temporar de apă pe 10% din suprafaţă 
Tip pajişte: Agrostis capillaris                          Acop. ierbacee: 100% 
Gram.: 75%(Agrostis capillaris 55%, Agrostis stolonifera 10%, Alopecurus pratensis 3%, Festuca 
arundinacea 1%, Poa pratensis 1%, Festuca pratensis 1%, Lolium perenne 1%, Festuca valesiaca 1% 
(pe coame), Cynosurus cristatus 1%, Cynodon dactylon 1%, Anthoxanthum odoratum +)  
Leg.: 4%(Trifolium repens 3%, Lotus corniculatus 1%, Trifolium hybridum +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 15%(Juncus effusus 10%, Achillea millefolium 1%, Centaurea phrygia 1%, Plantago 
lanceolata 1%, Leontodon hispidus 1%, Carex vulpina 1%, Gypsophila muralis +, Pulicaria vulgaris +, 
Potentilla reptans +, Inula britannica +, Lythrum salicaria +, Epilobium palustre +, Juncus tenuis +, 
Polygonum aviculare +, Mentha pulegium +, Cichorium intybus +, Prunella vulgaris +, Daucus carota 
+) 
Pl. dăunăt.-toxice: 6%(Euphorbia cyparissias 3%, Sambucus ebulus 1%, Eryngium campestre 1%, 
Carduus acanthoides 1%, Xanthium spinosum +, Rumex obtusifolius +) 
Val. past: bună         Arbuşti: -        Gr. acop.: -       Răsp: - 
Veget. forest: -            Vârsta: -       Consist: -        Răsp: -       Volum: - 
Date compl.: - Pajişte suprapăşunată şi târlită de oi 
                     - Exemplare de Salix fragilis, Populus nigra, Salix cinerea, Salix elaegnos (umbrare) pe 
canal 
                    - jgheab funcţional din tablă cu alimentare prin furtun N: 46:73804 E: 22.02987 
                    - jgheab nefuncţional din beton N: 46.73782 E: 22.03031 
Lucr. exec.: -  
Lucr. prop.: - Executarea de drenuri pentru eliminarea apei în exces 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizare 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Agrostis capillaris 55 3 165 
Agrostis stolonifera 10 3 30 
Alopecurus pratensis 3 4 12 
Lolium perenne 1 5 5 
Festuca pratensis 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Festuca valesiaca 1 2 2 
Cynodon dactylon 1 1 1 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Leguminoase (4)   
Trifolium repens 3 5 15 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Trifolium hybridum + 4 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (15)   
Achillea millefolium 1 2 2 
Plantago lanceolata 1 2 2 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Juncus effusus 10 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Carex vulpina 1 0 0 
Daucus carota + 2 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Polygonum aviculare + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Epilobium palustre + 0 0 
Pulicaria vulgaris + 0 0 
Inula britannica + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (6)   
Euphorbia cyparissias 3 0 0 
Sambucus ebulus 1 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Xanthium spinosum + 0 0 
Rumex obtusifolius + 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 

TOTAL 100 - 254 
Valoarea pastorală - - 50,8 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1109, 

1201 

17 33,01 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 4,55%              Exp: -                 Alt: 190 m      Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim:  
Tip pajişte: Agrostis capillaris               Acop. ierbacee: 90% 
Gram.: 62%(Agrostis capillaris 50%, Festuca valesiaca 5% (pe coame), Cynosurus cristatus 2%, 
Holcus lanatus 1%, Festuca arundinacea 1%, Calamagrostis epigejos 1%, Lolium perenne 1%, 
Arrhenatherum elatius 1% (pe coame), Festuca pseudovina +, Bromus arvensis +, Bromus 
commutatus +)  
Leg.: 3%(Trifolium repens 2%, Lotus corniculatus 1%, Lathyrus pratensis +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 30%(Juncus effusus 25%, Achillea millefolium 2%, Leontodon hispidus 1%, Prunella 
vulgaris 1%, Daucus carota 1%, Matricaria recutita +, Filago arvensis +, Inula britannica +, 
Gypsophila muralis +, Potentilla reptans +, Centaurium erythraea +, Mentha pulegium +, Lycopus 
europaeus +, Lythrum salicaria +, Juncus tenuis +, Erigeron annuus +, Cichorium intybus +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 3%, Carduus acanthoides 2%, Lactuca serriola +, 
Gratiola officinalis +, Rumex conglomerates +) 
Val. past: mijlocie  Arbuşti: Rubus sulcatus 5%, Crataegus monogyna 5%, Rosa canina +, Prunus 
spinosa +  Gr. acop.:  10 %   Răsp: dispersat 
Veget. forest: -       Vârsta: -         Consist: -       Răsp: -        Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Salix fragilis, Populus nigra, Robinia pseudoacacia 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                   - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   - Supraînsămânţări 
                   - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (62)   
Agrostis capillaris 50 3 150 
Festuca valesiaca 5 2 10 
Cynosurus cristatus 2 3 6 
Lolium perenne 1 5 5 
Arrhenatherum elatius 1 4 4 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Holcus lanatus 1 2 2 
Calamagrostis epigejos 1 0 0 
Festuca pseudovina + 1 0 
Bromus arvensis + 0 0 
Bromus commutatus + 0 0 
Leguminoase (3)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Lathyrus pratensis + 4 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (30)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Daucus carota 1 2 2 
Prunella vulgaris 1 1 1 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Juncus effusus 25 0 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Matricaria recutita + 0 0 
Erigeron annuus + 0 0 
Inula britannica + 0 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Centaurium erythraea + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Filago arvensis + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 3 0 0 
Carduus acanthoides 2 0 0 
Gratiola officinalis + 0 0 
Lactuca serriola + 0 0 
Rumex conglomeratus + 0 0 

TOTAL 100 - 202 
Valoarea pastorală - - 40,4 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1189 

18 22,25 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 0,92%          Exp: -         Alt: 135 m              Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: Exces temporar de apă pe 50% din suprafaţă 
Tip pajişte: Agrostis stolonifera             Acop. ierbacee: 99% 
Gram.: 75%(Agrostis stolonifera 50%, Agrostis capillaris 15%, Festuca pratensis 5%, Poa pratensis 
2%, Anthoxanthum odoratum 1%, Cynosurus cristatus 1%, Festuca arundinacea 1%) 
Leg.: 5%(Trifolium repens 3%, Lotus corniculatus 1%, Trifolium pratense 1%, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 12%(Juncus effusus 10%, Carex ovalis 1%, Achillea millefolium 1%, Centaurea scabiosa +, 
Leontodon hispidus +, Potentilla reptans +, Pulicaria vulgaris +, Lycopus europaeus +, Juncus tenuis 
+, Carex hirta +, Mentha pulegium +, Daucus carota +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 8%(Euphorbia cyparissias 4%, Eryngium campestre 2%, Carduus acanthoides 2%, 
Ranunculus sceleratus +) 
Val. past: bună  Arbuşti: Rosa canina 1%, Prunus spinosa Gr. acop.: 1% Răsp: dispersat 
Veget. forest: -        Vârsta: -       Consist: -        Răsp: -        Volum: - 
Date compl.: -  Suprafaţă împrejmuită cu gard electric 
                      - Adăpost pentru animale N: 46.72464  E: 22.03571  
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                   -  Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                   - Fertilizare 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Agrostis stolonifera 50 3 150 
Agrostis capillaris 15 3 45 
Festuca pratensis 5 5 25 
Poa pratensis 2 4 8 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Leguminoase (5)   
Trifolium repens 3 5 15 
Trifolium pratense 1 5 5 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (12)   
Achillea millefolium 1 2 2 
Juncus effusus 10 0 0 
Carex ovalis 1 0 0 
Daucus carota + 2 0 
Leontodon hispidus + 1 0 
Centaurea scabiosa + 0 0 
Pulicaria vulgaris + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Carex hirta + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (8)   
Euphorbia cyparissias 4 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 2 0 0 
Ranunculus sceleratus + 0 0 

TOTAL 100 - 261 
Valoarea pastorală - - 52,2 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba + 
PF Onița 
Florian 

BF: 1193 

19 20,43 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plan 

Încl: 1,01%          Exp: -           Alt:  139              Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris- Festuca pratensis          Acop. ierbacee: 100% 
Gram.: 70%(Agrostis capillaris 40%, Festuca pratensis 20%, Poa pratensis 5%, Lolium perenne 
3%, Cynosurus cristatus 2%)  
Leg.: 10%(Trifolium repens 8%, Lotus corniculatus 2%) 
Div. pl.: 13%(Achillea millefolium 3%, Leontodon hispidus 2%, Plantago lanceolata 2%, 
Cichorium intybus 1%, Centaurea phrygia 1%, Mentha pulegium 1%, Prunella vulgaris 1%, 
Galium verum 1%, Agrimonia eupatoria 1%, Convolvulus arvensis +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 7%(Eryngium campestre 5%, Carduus acanthoides 2%, Lactuca serriola +) 
Val. past: bună           Arbuşti: -          Gr. acop.: -            Răsp: - 
Veget. forest: -            Vârsta: -           Consist: -         Răsp: -           Volum: - 
Date compl.: - Adăpost animale N:46.72560 E: 22.04321 

         - Adăpătoare, fântână cu cumpănă şi jgheaburi din beton în stare bună (N: 46.72598 
E:22.04318) 

         - Suprafaţa este împrejmuită cu gard electric 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizare 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (70)   
Agrostis capillaris 40 3 120 
Festuca pratensis 20 5 100 
Poa pratensis 5 4 20 
Lolium perenne 3 5 15 
Cynosurus cristatus 2 3 6 
Leguminoase (10)   
Trifolium repens 8 5 40 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Alte familii (13)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Cichorium intybus 1 1 1 
Galium verum 1 1 1 
Prunella vulgaris 1 1 1 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Mentha pulegium 1 0 0 
Agrimonia eupatoria 1 0 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Plante dăunătoare, toxice (7)   
Eryngium campestre 5 0 0 
Carduus acanthoides 2 0 0 
Lactuca serriola + 0 0 

TOTAL 100 - 324 
Valoarea pastorală - - 64,8 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1195, 
1198, 529, 
530, 1276, 
3306,520 

20A 67,87 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 0,84%           Exp: -         Alt:  130 (125-130) m              Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris                 Acop. ierbacee: 93% 
Gram.: 70%(Agrostis capillaris 50%, Festuca pratensis 5%, Poa pratensis 3%, Lolium perenne 2%, 
Holcus lanatus 2%, Cynosurus cristatus 2%, Arrhenatherum elatius 2%, Anthoxanthum odoratum 1%, 
Festuca arundinacea 1%, Festuca valesiaca 1% (pe coame), Agrostis stolonifera 1%, Calamagrostis 
epigejos +, Hordeum vulgare +, Agropyron repens +, Deschampsia caespitosa +, Alopecurus pratensis 
+) 
Leg.: 7%(Trifolium repens 3%, Lotus corniculatus 2%, Trifolium pratense 1%, Ononis spinosa 1%, 
Genista tinctoria +, Trifolium arvense +,  Galega officinalis +) 
Div. pl.: 15%(Juncus effusus 4%, Achillea millefolium 2%, Centaurea phrygia 1%, Plantago lanceolata 
1%, Leontodon hispidus 1%, Carex hirta 1%, Pimpinella saxifraga 1%, Verbena officinalis 1%, 
Daucus carota 1%, Galium verum 1%, Thymus glabrescens 1%, Mentha pulegium +, Cichorium 
intybus +, Convolvulus arvensis +, Potentilla argentea +, Lysimachia nummularia +, Prunella vulgaris 
+, Centaurea scabiosa +, Cuscuta epithymum +, Juncus tenuis +, Knautia arvensis +, Inula hirta +, 
Lysimachia vulgaris +, Erigeron annuus +, Centaurium erythraea +, Origanum vulgare +, Dipsacus 
laciniatus +, Anthemis arvensis +, Polygonum aviculare +, Senecio jacobaea +, Pulicaria vulgaris +, 
Gypsophila muralis +, Matricaria perforata +, Rorippa sylvestris +, Scrophularia umbrosa +, Plantago 
media +, Inula britannica +, Potentilla reptans +, Juncus articulatus +, Carlina vulgaris +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 8%(Euphorbia cyparissias 4%, Eryngium campestre 2%, Carduus acanthoides 2%, 
Hypericum perforatum +, Equisetum arvense +, Tanacetum corymbosum +, Xanthium strumarium +, 
Ranunculus sceleratus +, Rumex conglomerates +, Polygonum persicaria +, Rumex crispus +, Gratiola 
officinalis +) 
Val. past: bună Arbuşti: Prunus spinosa 3%, Rubus sulcatus 2%, Rosa canina 1%, Crataegus 
monogyna 1%, Rosa gallica +, Amorpha fruticosa +, Cornus sanguinea +, Rubus caesius +, Salix 
cinerea +, Corylus avellana + Gr. acop.: 7%  Răsp: pâlcuri 
Veget. forest: -             Vârsta: -            Consist: -         Răsp: -           Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Populus tremula, Salix capraea, Pyrus pyraster, limitrofe cu culturile 
agricole (umbrare) 
                      - Adăpătoare cu jgheab de tablă în stare bună N: 46.72796 E: 22.04446 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizare 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (70)   
Agrostis capillaris 50 3 150 
Festuca pratensis 5 5 25 
Poa pratensis 3 4 12 
Lolium perenne 2 5 10 
Arrhenatherum elatius 2 4 8 
Cynosurus cristatus 2 3 6 
Holcus lanatus 2 2 4 
Agrostis stolonifera 1 3 3 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Festuca valesiaca 1 2 2 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Calamagrostis epigejos + 0 0 
Agropyron repens + 2 0 
Deschampsia caespitosa + 0 0 
Alopecurus pratensis + 4 0 
Hordeum vulgare + 0 0 
Leguminoase (7)   
Trifolium repens 3 5 15 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Trifolium pratense 1 5 5 
Ononis spinosa 1 0 0 
Galega officinalis + 2 0 
Trifolium arvense + 2 0 
Genista tinctoria + 1 0 
Alte familii (15)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Plantago lanceolata 1 2 2 
Daucus carota 1 2 2 
Pimpinella saxifraga 1 1 1 
Galium verum 1 1 1 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Juncus effusus 4 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Verbena officinalis 1 0 0 
Thymus glabrescens 1 0 0 
Carex hirta 1 0 0 
Plantago media + 2 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Potentilla argentea + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Erigeron annuus + 0 0 
Knautia arvensis + 0 0 
Inula hirta + 0 0 
Origanum vulgare + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
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Specia %PC IC PC x IC 
Matricaria perforata + 0 0 
Cuscuta epithymum + 0 0 
Centaurium erythraea + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Lysimachia vulgaris + 0 0 
Anthemis arvensis + 0 0 
Scrophularia umbrosa + 0 0 
Inula britannica + 0 0 
Senecio jacobaea + 0 0 
Pulicaria vulgaris + 0 0 
Polygonum aviculare + 0 0 
Rorippa sylvestris + 0 0 
Carlina vulgaris + 0 0 
Dipsacus laciniatus + 0 0 
Centaurea scabiosa + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (8)   
Euphorbia cyparissias 4 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 2 0 0 
Gratiola officinalis + 0 0 
Hypericum perforatum + 0 0 
Equisetum arvense + 0 0 
Tanacetum corymbosum + 0 0 
Xanthium strumarium + 0 0 
Ranunculus sceleratus + 0 0 
Polygonum persicaria + 0 0 
Rumex crispus + 0 0 
Rumex conglomeratus + 0 0 

TOTAL 100 - 263 
Valoarea pastorală - - 52,6 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:527 

20B 14,03 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plan 

Încl: 0,88%           Exp: -            Alt: 125 m             Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: -  
Tip pajişte: Agrostis capillaris-Festuca pratensis       Acop. ierbacee: 60% 
Gram.: 65%(Agrostis capillaris 40%, Festuca pratensis 20%, Agrostis stolonifera 2%, Anthoxanthum 
odoratum 1%, Lolium perenne 1%, Cynosurus cristatus 1%, Holcus lanatus +, Festuca arundinacea 
+) 
Leg.: 7%(Lotus corniculatus 5%, Trifolium repens 2%, Trifolium arvense +, Lathyrus pratensis +, 
Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 18%(Centaurea scabiosa 5%, Achillea millefolium 3%, Plantago lanceolata 2%, Cichorium 
intybus 2%, Daucus carota 2%, Galium mollugo 1%, Dipsacus laciniatus 1%, Centaurea phrygia 1%, 
Hieracium pilosella 1%, Centaurium  erythraea +, Erigeron annuus +, Mentha pulegium +, Potentilla 
argentea +, Agrimonia eupatoria +, Convoluvulus arvensis +, Rumex acetosa +, Carlina vulgaris +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 10%(Euphorbia cyparissias 7%, Eryngium campestre 2%, Carduus acanthoides 
1%, Rumex conglomeratus +, Ranunculus polyanthemos +) 
Val. past: bună  Arbuşti: Rosa canina 25%, Prunus spinosa 8%, Rubus sulcatus 3%, Crataegus 
monogyna  2%, Rosa gallica 1%, Rubus caesius 1%, Cornus sanguinea +   Gr. acop.: 40%  Răsp: 
uniformă 
Veget. forest: -          Vârsta: -       Consist: -         Răsp: -         Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster (umbrare). 
                     - Adăpătoare, fântână cu cumpănă şi jgheaburi din tablă în stare bună. 
                       N : 46.74630 ; E : 22.04969 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizare 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (65)   
Agrostis capillaris 40 3 120 
Festuca pratensis 20 5 100 
Lolium perenne 1 5 5 
Agrostis stolonifera 2 3 6 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Festuca arundinacea + 3 0 
Holcus lanatus + 2 0 
Leguminoase    
Lotus corniculatus 5 4 20 
Trifolium repens 2 5 10 
Lathyrus pratensis + 4 0 
Trifolium arvense + 2 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii    
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Daucus carota 2 2 4 
Cichorium intybus 2 1 2 
Galium mollugo 1 1 1 
Centaurea scabiosa 5 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Hieracium pilosella 1 0 0 
Dipsacus laciniatus 1 0 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Carlina vulgaris + 0 0 
Centaurium erythraea + 0 0 
Erigeron annuus + 0 0 
Rumex acetosa + 0 0 
Potentilla argentea + 0 0 
Agrimonia eupatoria + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice    
Euphorbia cyparissias 7 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Rumex conglomeratus + 0 0 
Ranunculus polyanthemos + 0 0 

TOTAL 100 - 282 
Valoarea pastorală - - 56,4 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 

BF: 
387, 400, 
103, 3039 

21 14,69 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plan 

Încl: 1,26%          Exp: -       Alt: 138 (135-140) m           Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: Exces temporar de apă pe 60% din suprafaţă 
Tip pajişte: Agrostis stolonifera         Acop. ierbacee: 95% 
Gram.: 75%(Agrostis stolonifera 50%, Agrostis capillaris 15%, Festuca arundinacea 3%, Glyceria 
maxima 3%, Festuca pratensis 2%, Molinia caerulea 1%, Phleum pretense 1%, Poa pratensis +, 
Anthoxanthum odoratum +, Cynosurus cristatus +, Arrhenatherum elatius +, Festuca valesiaca +, 
Bromus erectus +, Bromus intermedius +, Cynodon dactylon +, Lolium perenne +, Holcus lanatus +, 
Calamagrostis epigejos +) 
Leg.: 3%(Trifolium repens 2%, Lotus corniculatus 1%, Trifolium hybridum +, Genista tinctoria +, 
Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 17%(Juncus effusus 8%, Juncus inflexus 4%, Mentha longifolia 1%, Carex ovalis 1%, Carex 
acutiformis 1%, Carex vulpina 1%, Typha latifolia 1%, Achillea millefolium +, Centaurea phrygia +, 
Plantago lanceolata +, Leontodon hispidus +, Inula britannica +, Picris hieracioides +, Mentha 
pulegium +, Carex hirta +, Cichorium intybus +, Cuscuta epithymum +, Gypsophila muralis +, Verbena 
officinalis +, Lythrum salicaria +, Cerastium holosteoides +, Convolvulus arvensis +, Lysimachia 
vulgaris +, Lycopus europaeus +, Matricaria perforata +, Juncus tenuis +, Juncus articulatus +, 
Potentilla reptans +, Galium verum +, Daucus carota +, Alisma plantago-aquatica +, Epilobium 
palustre +, Peucedanum palustre +, Galium palustre +, Centaurea scabiosa +, Teucrium scordium +, 
Lysimachia nummularia +, Senecio jacobaea +, Cirsium canum +, Stachys palustris +, Symphytum 
officinale +, Pulicaria vulgaris +, Dipsacus laciniatus +, Odontites vulgaris +, Erigeron annuus +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Eryngium campestre 2%, Carduus acanthoides 1%, Euphorbia cyparissias 1%, 
Ranunculus repens 1%, Hypericum tetrapterum +, Rumex crispus +, Ranunculus acris +, Bidens 
tripartita +, Polygonum hydropiper +, Gratiola officinalis +, Xanthium strumarium +, Ambrosia 
artemisiifolia +) 
Val. past: mijlocie Arbuşti: Prunus spinosa 2%, Rosa canina 1%, Crataegus monogyna 1%, Rubus 
sulcatus 1%, Rubus bifrons +, Rosa gallica +, Pyrus pyraster +, Salix elaegnos +    Gr. acop.: 5%    
Răsp: pâlcuri 
Veget. forest: -            Vârsta: -          Consist: -        Răsp: -         Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Robinia pseudacacia, Ulmus minor, Salix fragilis, Salix cinerea, 
Populus tremula (umbrare) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Executarea de şanţuri de drenaj pentru eliminarea apei în exces 
                    - Aplicarea de amendamente calcaroase pentru corectarea pH-lui 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Agrostis stolonifera 50 3 150 
Agrostis capillaris 15 3 45 
Festuca pratensis 2 5 10 
Festuca arundinacea 3 3 9 
Phleum pretense 1 5 5 
Glyceria maxima 3 0 0 
Molinia caerulea 1 0 0 
Lolium perenne + 5 0 
Arrhenatherum elatius + 4 0 
Poa pratensis + 4 0 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Holcus lanatus + 2 0 
Festuca valesiaca + 2 0 
Bromus erectus + 2 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Cynodon dactylon + 1 0 
Bromus intermedius + 0 0 
Calamagrostis epigejos + 0 0 
Leguminoase (3)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Trifolium hybridum + 4 0 
Genista tinctoria + 1 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (17)   
Juncus effusus 8 0 0 
Juncus inflexus 4 0 0 
Carex ovalis 1 0 0 
Carex vulpina 1 0 0 
Carex acutiformis 1 0 0 
Typha latifolia 1 0 0 
Mentha longifolia 1 0 0 
Achillea millefolium + 2 0 
Plantago lanceolata + 2 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Symphytum officinale + 2 0 
Daucus carota + 2 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Leontodon hispidus + 1 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Dipsacus laciniatus + 0 0 
Inula britannica + 0 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Galium palustre + 0 0 
Picris hieracioides + 0 0 
Odontites vulgaris + 0 0 
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Specia %PC IC PC x IC 
Lysimachia vulgaris + 0 0 
Peucedanum palustre + 0 0 
Matricaria perforata + 0 0 
Verbena officinalis + 0 0 
Pulicaria vulgaris + 0 0 
Erigeron annuus + 0 0 
Teucrium scordium + 0 0 
Cuscuta epithymum + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Carex hirta + 0 0 
Gypsophila muralis + 0 0 
Alisma plantago-aquatica + 0 0 
Stachys palustris + 0 0 
Cirsium canum + 0 0 
Centaurea scabiosa + 0 0 
Epilobium palustre + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Senecio jacobaea + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 1 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Ranunculus repens 1 0 0 
Hypericum tetrapterum + 0 0 
Ranunculus acris + 0 0 
Xanthium strumarium + 0 0 
Gratiola officinalis + 0 0 
Rumex crispus + 0 0 
Ambrosia artemisiifolia + 0 0 
Bidens tripartita + 0 0 
Polygonum hydropiper + 0 0 

TOTAL 100 - 233 
Valoarea pastorală - - 46,6 

Apreciere VP Mijlocie 
 



111 
 

 



112 
 

Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 340 

22 2,56 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 1,54%         Exp: -              Alt: 136 m          Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris                   Acop. ierbacee: 85% 
Gram.: 70%(Agrostis capillaris 55%, Agrostis stolonifera 10%, Poa pratensis 1%, Festuca pratensis 
1%, Lolium perenne 1%, Cynosurus cristatus 1%, Holcus lanatus 1%, Bromus erectus +, Cynodon 
dactylon +, Arrhenatherum elatius +) 
Leg.: 4%(Trifolium repens 2%, Lotus corniculatus 1%, Genista tinctoria 1%, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 20%(Juncus effusus 10%, Daucus carota 2%, Centaurea phrygia 2%, Dipsacus laciniatus 2%, 
Cichorium intybus 2%, Leontodon hispidus 1%, Mentha pulegium 1%, Centaurium erythraea +, 
Lysimachia nummularia +, Inula britannica +, Verbena officinalis +, Galium verum +, Dianthus 
carthusianorum +, Pulicaria vulgaris +, Potentilla reptans +, Lythrum salicaria +, Lycopus europaeus 
+, Prunella vulgaris +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 6%(Eryngium campestre 2%, Euphorbia cyparissias 2%, Carduus acanthoides 1%, 
Xanthium strumarium 1%, Gratiola officinalis +, Bidens tripartita +, Ranunculus repens +, Rumex 
crispus +) 
Val. past: mijlocie Arbuşti: Amorpha fruticosa 10%, Rosa canina 3%, Prunus spinosa 1%, Rubus 
caesius 1%      Gr. acop.: 15%       Răsp: pâlcuri 
Veget. forest: -            Vârsta: -         Consist: -        Răsp: -         Volum:  - 
Date compl.: - Exemplare de Salix cinerea, Salix incana, Salix alba, Salix fragilis, Cerasus avium pe 
canal (umbrare) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Aplicarea de amendamente calcaroase pentru corectarea pH-lui 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (70)   
Agrostis capillaris 55 3 165 
Agrostis stolonifera 10 3 30 
Lolium perenne 1 5 5 
Festuca pratensis 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Holcus lanatus 1 2 2 
Arrhenatherum elatius + 4 0 
Bromus erectus + 2 0 
Cynodon dactylon + 1 0 
Leguminoase (4)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Genista tinctoria 1 1 1 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (20)   
Daucus carota 2 2 4 
Cichorium intybus 2 1 2 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Juncus effusus 10 0 0 
Centaurea phrygia 2 0 0 
Dipsacus laciniatus 2 0 0 
Mentha pulegium 1 0 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Centaurium erythraea + 0 0 
Dianthus carthusianorum + 0 0 
Pulicaria vulgaris + 0 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Inula britannica + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Verbena officinalis + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (6)   
Euphorbia cyparissias 2 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Xanthium strumarium 1 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Gratiola officinalis + 0 0 
Bidens tripartita + 0 0 
Ranunculus repens + 0 0 
Rumex crispus + 0 0 

TOTAL 100 - 236 
Valoarea pastorală - - 47,2 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1088 

23A 14 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plan 

Încl:  -            Exp: -            Alt:  150 m           Sol: Luvosol tipic 
Date staţ. suplim: Exces temporar de umiditate pe 40% din suprafaţă subparcelă 
Tip pajişte: Agrostis stolonifera               Acop. ierbacee: 98% 
Gram.: 85% (Agrostis stolonifera 50%, Deschampsia caespitosa 20% (pe popândaci), Agrostis 
capillaris 5%, Molinia caerulea 4% (în microdepresiuni umede), Festuca pratensis 1%, Poa pratensis 
1%, Anthoxanthum odoratum 1%, Cynosurus cristatus 1%, Holcus lanatus 1%, Festuca arundinacea 
1%, Calamagrostis epigejos +). 
Leg.: 2% (Lotus corniculatus 1%, Trifolium repens 1%, Lathyrus pratensis +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 6%(Juncus effusus 5%, Achillea millefolium 1%, Leontodon hispidus +, Potentilla reptans +, 
Centaurea phrygia +, Cichorium intybus +, Juncus tenuis +, Carex hirta +, Pimpinella saxifraga +, 
Juncus articulatus +, Epilobium palustre +, Mentha pulegium +, Lythrum salicaria +, Lysimachia 
nummularia +) 
Pl. dăunăt.-toxice:  7%(Euphorbia cyparissias 4%, Eryngium campestre 2%, Carduus acanthoides 1%, 
Rumex crispus +) 
Val. past: mijlocie    Arbuşti: (Rubus sulcatus 1%, Crataegus monogyna 1%, Rosa canina +, Prunus 
spinosa +, Pyrus pyraster +) Gr. acop.: 2%    Răsp: dispersat 
Veget. forest:  -                  Vârsta:  -          Consist:-         Răsp:   -         Volum:   - 
Date compl.: - Muşuroaie pe 5% din suprafaţa subparcelei 
                     - Adăpătoare cu aducţiune de apă şi jgheaburi din beton (L=20 m; h=30 cm), N: 46.69075; 
E: 22.07429 
                     - Adăpătoare abandonată (N: 46.68930; E: 22.07059) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Executarea de drenuri pentru eliminarea apei în exces 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Nivelarea muşuroaielor 
                    - Aplicarea de amendamente calcaroase pentru corectarea pH-lui 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (85)   
Agrostis stolonifera 50 3 150 
Agrostis capillaris 5 3 15 
Festuca pratensis 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Festuca arundinacea 1 3 3 
Holcus lanatus 1 2 2 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Deschampsia caespitosa 20 0 0 
Molinia caerulea 4 0 0 
Calamagrostis epigeios + 0 0 
Leguminoase (2)   
Trifolium repens 1 5 5 
Lotus corniculatus 1 4 4 
Lathyrus pratensis + 4 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (6)   
Achillea millefolium 1 2 2 
Juncus effusus 5 0 0 
Pimpinella saxifraga + 1 0 
Leontodon hispidus + 1 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Carex hirta + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Epilobium palustre + 0 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Centaurea phrygia + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (7)   
Euphorbia cyparissias 4 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Rumex crispus + 0 0 

TOTAL 100% - 194 
Valoarea pastorală - - 38,8 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1088 

23B 72,87 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Versant Ondulat 

Încl:  5,47%            Exp: N, NV       Alt: 152-212           Sol: Luvosol tipic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris                  Acop. ierbacee: 90% 
Gram.: 80% (Agrostis capillaris 65%, Festuca rubra 5%, Anthoxanthum odoratum 1%, Poa pratensis 
1%, Festuca pratensis 1%, Danthonia decumbens 1%, Dichanthium ischaemum 1%, Lolium perenne 
1%, Festuca valesiaca 1% (pe coame), Cynosurus cristatus 1%, Cynodon dactylon 1%, Holcus lanatus 
1%, Deschampsia caespitosa +) 
Leg.: 2% (Lotus corniculatus 1%, Genista tinctoria 1%, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 13%(Achillea millefolium 3%, Centaurea phrygia 2%, Plantago lanceolata 2%, Leontodon 
hispidus 2%, Juncus effusus 1%, Mentha pulegium 1%, Cichorium intybus 1%, Galium verum 1%, 
Filago germanica +, Convolvulus arvensis +, Thymus pulegioides +, Juncus articulatus +, Potentilla 
reptans +, Taraxacum officinale +, Galium verum +, Prunella vulgaris +, Cerastium holosteoides +, 
Centaurea jacea +, Hieracium pilosella + (în vetre uscate), Euphrasia stricta +, Daucus carota +, 
Carlina vulgaris +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5% (Euphorbia cyparissias 2%, Eryngium campestre 2%, Carduus acanthoides 1%, 
Rumex crispus +). 
Val. past: bună Arbuşti: Rubus sulcatus 5%, Crataegus monogyna 3%, Prunus spinosa 1%, Rosa 
canina 1%  Gr. acop.: 10%    Răsp: în pâlcuri 
Veget. forest: -              Vârsta: -         Consist: -         Răsp: -         Volum: - 
Date compl.: - Umbrare naturale din exemplare rare de arbori (Robinia pseudacacia, Populus tremula, 
Pyrus pyraster) pe vâlcea. 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizare 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (80)   
Agrostis capillaris 65 3 195 
Festuca rubra 5 3 15 
Festuca pratensis 1 5 5 
Lolium perenne 1 5 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Festuca valesiaca 1 2 2 
Holcus lanatus 1 2 2 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Cynodon dactylon 1 1 1 
Danthonia decumbens 1 0 0 
Dichanthium ischaemum 1 0 0 
Deschampsia caespitosa + 0 0 
Leguminoase (2)   
Lotus corniculatus 1 4 4 
Genista tinctoria 1 1 1 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (13)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Galium verum 1 1 1 
Cichorium intybus 1 1 1 
Centaurea phrygia 2 0 0 
Mentha pulegium 1 0 0 
Juncus effusus 1 0 0 
Taraxacum officinale + 3 0 
Daucus carota + 2 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Thymus pulegioides + 1 0 
Filago germanica + 0 0 
Convolvulus arvensis + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Hieracium pilosella + 0 0 
Juncus articulatus + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Euphrasia stricta + 0 0 
Carlina vulgaris + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 2 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Rumex crispus + 0 0 

TOTAL 85% - 252 
Valoarea pastorală - - 50,4 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:45 

24 54,01 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Versant Ondulat 

Încl: 7,62%           Exp: N           Alt: 200 (180-250) m          Sol:  Luvosol tipic 
Date staţ. suplim: Exces temporar de apă pe 5% din suprafaţă 
Tip pajişte: Agrostis capillaris             Acop. ierbacee: 80% 
Gram.: 73%(Agrostis capillaris 50%, Festuca rubra 15%, Anthoxanthum odoratum 1%, Agrostis 
stolonifera 1%, Festuca pratensis 1%, Danthonia decumbens 1%, Lolium perenne 1%, Festuca 
valesiaca 1% (pe coame), Cynosurus cristatus 1%, Holcus lanatus 1%, Molinia caerulea +) 
Leg.: 5% (Lotus corniculatus 2%, Trifolium repens 2%, Ononis spinosa 1%) 
Div. pl.: 17%(Juncus effusus 5%, Achillea millefolium 3%, Cichorium intybus 2%, Pimpinella 
saxifraga 1%, Centaurea phrygia 1%, Daucus carota 1%, Leontodon hispidus 1%, Plantago 
lanceolata 1%, Thymus glabrescens 1%, Galium verum 1%, Viola tricolor ssp. tricolor +, Juncus 
tenuis +, Mentha pulegium +, Hypochaeris radicata +, Centaurea jacea +, Potentilla reptans +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 3%, Eryngium campestre 1%, Carduus acanthoides +) 
Val. Past: mijlocie  Arbuşti: Crataegus monogyna 9%, Prunus spinosa 5%,  Rubus sulcatus 5%, Rosa 
canina 1%  Gr. acop.: 20%    Răsp: în pâlcuri  
Veget. forest: -      Vârsta: -           Consist:  -       Răsp:   -         Volum:  - 
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster necesare pentru umbrare 

         - Vegetaţie lemnoasă arbustivă incendiată pe 5% din suprafaţă, în proces de regenerare 
         - Muşuroaie şi râmături de mistreţ pe 5% din suprafaţă 

Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Nivelarea muşuroaielor şi a râmăturilor de mistreţ 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (73)   
Agrostis capillaris 50 3 150 
Festuca rubra 15 3 45 
Festuca pratensis 1 5 5 
Lolium perenne 1 5 5 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Agrostis stolonifera 1 3 3 
Festuca valesiaca 1 2 2 
Holcus lanatus 1 2 2 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Danthonia decumbens 1 0 0 
Molinia caerulea + 0 0 
Leguminoase (5)   
Trifolium repens 2 5 10 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Ononis spinosa 1 0 0 
Alte familii (17)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Cichorium intybus 2 1 2 
Plantago lanceolata 1 2 2 
Daucus carota 1 2 2 
Pimpinella saxifraga 1 1 1 
Galium verum 1 1 1 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Juncus effusus 5 0 0 
Thymus glabrescens 1 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Viola tricolor ssp. tricolor + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Hypochaeris radicata + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 3 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Carduus acanthoides + 0 0 

TOTAL 100% - 249 
Valoarea pastorală - - 49,8 

Apreciere VP Mijlocie 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1120, 

27, 28 

25A 97,32 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Platou Plană 

Încl: -            Exp: -             Alt: 195 (170-200) m                Sol: Luvosol tipic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris              Acop. ierbacee: 95% 
Gram.: 75%(Agrostis capillaris 65%, Anthoxanthum odoratum 5%, Festuca pratensis 4%, Poa 
pratensis 1%, Agrostis stolonifera +, Danthonia decumbens +, Festuca valesiaca +, Cynosurus 
cristatus +, Cynodon dactylon +, Festuca rupicola +, Holcus lanatus +, Molinia caerulea +) 
Leg.: 5%(Lotus corniculatus 3%, Trifolium hybridum 2%, Trifolium repens +, Trifolium arvense +, 
Ononis spinosa +, Genista tinctoria +) 
Div. pl.: 16%(Achillea millefolium 3%, Plantago lanceolata 3%, Leontodon hispidus 2%, Juncus 
effusus 2%, Thymus glabrescens 2%, Daucus carota 2%, Galium verum 1%, Centaurea phrygia 1%, 
Mentha pulegium +, Filago germanica +, Euphrasia stricta +, Agrimonia eupatoria +, Centaurea 
jacea +, Taraxacum officinale +, Potentilla reptans +, Prunella vulgaris +, Potentilla argentea +, 
Rumex acetosa +, Lycopus europaeus +, Pulicaria vulgaris +, Mentha longifolia +, ) 
Pl. dăunăt.-toxice: 4%(Eryngium campestre 3%, Carduus acanthoides 1%, Euphorbia cyparissias +, 
Xanthium spinosum +, Polygonum hydropiper +) 
Val. Past: bună  Arbuşti: Prunus spinosa 2%, Rosa canina 2%, Rubus sulcatus 1%, Crataegus 
monogyna + Gr. acop.: 5%    Răsp: în pâlcuri  
Veget. forest: -            Vârsta: -         Consist: -         Răsp: -          Volum: - 
Date compl.: - Rare exemplare de Pyrus pyraster necesare pentru umbrare 
- Adăpătoare cu jgheburi din beton neutilizabilă (N:46.68217;   E: 22.02642) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 

 



121 
 

VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Agrostis capillaris 65 3 195 
Festuca pratensis 4 5 20 
Anthoxanthum odoratum 5 1 5 
Poa pratensis 1 4 4 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Agrostis stolonifera + 3 0 
Festuca rupicola + 2 0 
Festuca valesiaca + 2 0 
Holcus lanatus + 2 0 
Cynodon dactylon + 1 0 
Molinia caerulea + 0 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Leguminoase (5)   
Lotus corniculatus 3 4 12 
Trifolium hybridum 2 4 8 
Trifolium repens + 5 0 
Trifolium arvense + 2 0 
Genista tinctoria + 1 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (16)   
Achillea millefolium 3 2 6 
Plantago lanceolata 3 2 6 
Daucus carota 2 2 4 
Leontodon hispidus 2 1 2 
Galium verum 1 1 1 
Thymus glabrescens 2 0 0 
Juncus effusus 2 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Taraxacum officinale + 3 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Mentha longifolia + 0 0 
Rumex acetosa + 0 0 
Potentilla argentea + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Lycopus europaeus + 0 0 
Euphrasia stricta + 0 0 
Agrimonia eupatoria + 0 0 
Filago germanica + 0 0 
Potentilla reptans + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (4)   
Eryngium campestre 3 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Euphorbia cyparissias + 0 0 
Xanthium spinosum + 0 0 
Polygonum hydropiper + 0 0 

TOTAL 100 - 263 
Valoarea pastorală - - 52,6 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1120 

25B 91,50 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Versant Ondulat 

Încl: 8,1%              Exp: N           Alt: 210 (180-240) m             Sol: Luvosol tipic 
Date staţ. suplim: - 
Tip pajişte: Agrostis capillaris-Festuca rubra       Acop. ierbacee: 75% 
Gram.: 75%(Agrostis capillaris 40%, Festuca rubra 30%, Festuca pratensis 2%,  Anthoxanthum 
odoratum 1%, Lolium perenne 1%, Cynosurus cristatus 1%, Festuca valesiaca +, Holcus lanatus +, 
Danthonia decumbens +, Molinia caerulea +, Calamagrostis  epigejos +) 
Leg.: 8%(Lotus corniculatus 3%, Trifolium repens 2%, Trifolium hybridum 2%, Genista tinctoria 1%, 
Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 11%(Thymus glabrescens 3%, Achillea millefolium 2%, Plantago lanceolata 2%, Leontodon 
hispidus 1%, Centaurea phrygia 1%, Galium verum 1%, Agrimonia eupatoria 1%, Juncus effusus +, 
Centaurium erythraea +, Mentha pulegium +, Juncus tenuis +, Lysimachia vulgaris +, Centaurea jacea 
+, Hieracium pilosella +, Seseli annuum +, Daucus carota +, Pimpinella saxifraga +, Taraxacum 
officinale +, Viola arvensis +, Cerastium holosteoides +, Carlina vulgaris +, Erigeron annuus +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 6%(Euphorbia cyparissias 2%, Carduus acanthoides 2%, Eryngium campestre 2%) 
Val. Past: bună  Arbuşti: Rubus sulcatus 20%, Crataegus monogyna 2%, Prunus spinosa 2%, Rosa 
canina 1%, Rosa gallica +, Cytisus nigricans + Gr. acop.: 25%    Răsp: în pâlcuri  
Veget. forest: -               Vârsta: -          Consist: -        Răsp:  -         Volum:  - 
Date compl.:  - Rare exemplare de Pyrus pyraster, Salix capraea şi Populus tremula pentru umbrare 
                      - Aducţiune de apă de la reţea în construcţie (N: 46.68346; E: 22.04446)  
                      - Râmături de mistreţ pe 5% din suprafaţă 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Nivelarea râmăturilor de mistreţ 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (75)   
Agrostis capillaris 40 3 120 
Festuca rubra 30 3 90 
Festuca pratensis 2 5 10 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Anthoxanthum odoratum 1 1 1 
Lolium perenne 1 5 0 
Festuca valesiaca + 2 0 
Holcus lanatus + 2 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Molinia caerulea + 0 0 
Calamagrostis  epigejos + 0 0 
Leguminoase (8)   
Lotus corniculatus 3 4 12 
Trifolium repens 2 5 10 
Trifolium hybridum 2 4 8 
Genista tinctoria 1 1 1 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (11)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Galium verum 1 1 1 
Leontodon hispidus 1 1 1 
Thymus glabrescens 3 0 0 
Agrimonia eupatoria 1 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Taraxacum officinale + 3 0 
Daucus carota + 2 0 
Pimpinella saxifraga + 1 0 
Juncus effusus + 0 0 
Hieracium pilosella + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Centaurium erythraea + 0 0 
Carlina vulgaris + 0 0 
Viola arvensis + 0 0 
Lysimachia vulgaris + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Seseli annuum + 0 0 
Erigeron annuus + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (6)   
Euphorbia cyparissias 2 0 0 
Eryngium campestre 2 0 0 
Carduus acanthoides 2 0 0 

TOTAL 100 - 265 
Valoarea pastorală - - 53 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1085 

26A 65,96 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Câmpie  Plană 

Încl : -             Exp: -             Alt: 190 (180-200) m               Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: - Exces temporar de apă pe 10% din suprafaţă 
Tip pajişte:  Agrostis capillaris              Acop. ierbacee: 92% 
Gram.: 77%(Agrostis capillaris 60%, Agrostis stolonifera 10%, Holcus lanatus 3%, Festuca pratensis 
2%, Lolium perenne 1%, Cynosurus cristatus 1%, Anthoxanthum odoratum +, Danthonia decumbens +, 
Festuca valesiaca +) 
Leg.: 7%(Trifolium repens 3%, Lotus corniculatus 2%, Trifolium hybridum 2%, Genista tinctoria +, 
Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 8%(Juncus effusus 6%, Achillea millefolium 1%, Plantago lanceolata 1%, Cichorium intybus 
+, Viola tricolor +, Leontodon hispidus +, Juncus tenuis +, Matricaria perforata +, Mentha pulegium +, 
Thymus glabrescens +, Cerastium holosteoides +, Prunella vulgaris +, Galium verum +, Centaurea 
jacea +, Agrimonia eupatoria +, Convolvulus arvensis +, Dianthus carthusianorum +, Rumex crispus 
+, Daucus carota +, Epilobium palustre +, Pulicaria vulgaris +, Erigeron annuus +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 8%(Carduus acanthoides 5%, Euphorbia cyparissias 2%, Eryngium campestre 1%, 
Urtica dioica +, Xanthium strumarium +, Tanacetum corymbosum +) 
Val. past: bună  Arbuşti: Prunus spinosa 3%, Crataegus monogyna 2%, Rubus sulcatus 1%, Rosa 
canina 1%, Rosa gallica 1%     Gr. acop.: 8%     Răsp: dispersat 
Veget. forest: -            Vârsta: -          Consist: -         Răsp: -         Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Pyrus pyraster, Populus nigra (N: 46.68548;         E: 22.02609) 
necesare pentru umbrare 
                     - Suprafaţă împrejmuită cu gard electric. 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Executarea de drenuri pentru evaluarea apei în exces  
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
Specia %PC IC PC x IC 

Graminee (77)   
Agrostis capillaris 60 3 180 
Agrostis stolonifera 10 3 30 
Festuca pratensis 2 5 10 
Holcus lanatus 3 2 6 
Lolium perenne 1 5 5 
Cynosurus cristatus 1 3 3 
Festuca valesiaca + 2 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Leguminoase (7)   
Trifolium repens 3 5 15 
Lotus corniculatus 2 4 8 
Trifolium hybridum 2 4 8 
Genista tinctoria + 1 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (8)   
Achillea millefolium 1 2 2 
Plantago lanceolata 1 2 2 
Juncus effusus 6 0 0 
Daucus carota + 2 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Galium verum + 1 0 
Leontodon hispidus + 1 0 
Thymus glabrescens + 0 0 
Mentha pulegium + 0 0 
Dianthus carthusianorum + 0 0 
Rumex crispus + 0 0 
Viola tricolor + 0 0 
Erigeron annuus + 0 0 
Pulicaria vulgaris + 0 0 
Juncus tenuis + 0 0 
Matricaria perforata + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Centaurea jacea + 0 0 
Epilobium palustre + 0 0 
Agrimonia eupatoria + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (8)   
Carduus acanthoides 5 0 0 
Euphorbia cyparissias 2 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 
Urtica dioica + 0 0 
Xanthium strumarium + 0 0 
Tanacetum corymbosum + 0 0 

TOTAL 100 - 269 
Valoarea pastorală - - 53,8 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF:1085 

26B 61,72 F.P. 1.8.3.3.7. Păşune Versant  Ondulat 

Încl : 4,33%           Exp: N            Alt: 205(190-225) m          Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: -  
Tip pajişte:  Agrostis capillaris-Festuca rubra   Acop. ierbacee: 50% 
Gram.: 80%(Agrostis capillaris 40%, Festuca rubra 35%, Holcus lanatus 5%, Festuca pratensis +, 
Cynosurus cristatus +, Anthoxanthum odoratum +, Danthonia decumbens +) 
Leg.: 5%(Lotus corniculatus 4%, Trifolium hybridum 1%, Genista tinctoria +, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 10%(Thymus glabrescens 2%, Achillea millefolium 2%, Plantago lanceolata 2%, Daucus 
carota 1%, Galium verum 1%, Agrimonia eupatoria 1%, Centaurea phrygia 1%, Cichorium intybus +, 
Viola tricolor +, Cerastium holosteoides +, Prunella vulgaris +, Convolvulus arvensis +, Dianthus 
carthusianorum +, Juncus effusus +, Rumex crispus +, Carex hirta +, Euphrasia stricta +, Hypochaeris 
radicata +, Galium mollugo +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Carduus acanthoides 2%, Euphorbia cyparissias 2%, Eryngium campestre 1%) 
Val. past: bună  Arbuşti: Prunus spinosa 15%, Robinia pseudoacacia 10% (tineret), Crataegus 
monogyna 10%, Rosa canina 5%, Rubus sulcatus 5%, Cornus sanguinea 2%, Ligustrum vulgare 1%, 
Euonymus europaeus 1%, Corylus avellana 1% Gr. acop.: 50% Răsp: uniformă 
Veget. forest: -            Vârsta: -          Consist: -         Răsp: -         Volum: - 
Date compl.: - Exemplare de Pyrus pyraster, Robinia pseudacacia, Acer campestre, Quercus cerris, 
Prunus avium (umbrare) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                    - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
 

Specia %PC IC PC x IC 
Graminee (80)   
Agrostis capillaris 40 3 120 
Festuca rubra 35 3 105 
Holcus lanatus 5 2 10 
Festuca pratensis + 5 0 
Cynosurus cristatus + 3 0 
Anthoxanthum odoratum + 1 0 
Danthonia decumbens + 0 0 
Leguminoase (5)   
Lotus corniculatus 4 4 16 
Trifolium hybridum 1 4 4 
Genista tinctoria + 1 0 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (10)   
Achillea millefolium 2 2 4 
Plantago lanceolata 2 2 4 
Daucus carota 1 2 2 
Galium verum 1 1 1 
Thymus glabrescens 2 0 0 
Centaurea phrygia 1 0 0 
Agrimonia eupatoria 1 0 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Galium mollugo + 1 0 
Juncus effusus + 0 0 
Dianthus carthusianorum + 0 0 
Euphrasia stricta + 0 0 
Hypochaeris radicata + 0 0 
Rumex crispus + 0 0 
Carex hirta + 0 0 
Viola tricolor + 0 0 
Cerastium holosteoides + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Carduus acanthoides 2 0 0 
Euphorbia cyparissias 2 0 0 
Eryngium campestre 1 0 0 

TOTAL 100 - 266 
Valoarea pastorală - - 53,2 

Apreciere VP Bună 
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Tr. păş. u.a. 
Supraf. 

(ha) 
Gr. funcţ. T.S. 

Categoria 
de 

folosinţă 

Unit. 
relief 

Config. 

U.A.T. 
Cociuba 
BF: 1336 

27 9,40 F.P. 2.8.3.3.7. Păşune Câmpie Plană 

Încl: 0,78%           Exp: -           Alt: 130 m               Sol: Luvosol albic 
Date staţ. suplim: Exces temporar de apă pe 25% din suprafaţă 
Tip pajişte: Agrostis stolonifera                   Acop. ierbacee: 78% 
Gram.:81%(Agrostis stolonifera 50%, Festuca pratensis 10%, Calamagrostis epigejos 10%, Agropyron 
repens 5%, Arrhenatherum elatius 2%, Festuca valesiaca (pe coame) 2%, Holcus lanatus 2%, Poa 
pratensis +) 
Leg.: 3%(Trifolium arvense 1%, Lotus corniculatus 1%, Lathyrus pratensis 1%, Ononis spinosa +) 
Div. pl.: 11%(Centaurea phrygia 3%, Dipsacus laciniatus 3%, Inula britannica 1%, Symphytum 
officinale 1%, Mentha longifolia 1%, Achillea millefolium 1%, Galium verum 1%, Plantago lanceolata 
+, Cichorium intybus +, Convolvulus arvensis +, Prunella vulgaris +, Hypochaeris radicata +, 
Erigeron annuus +, Scabiosa ochroleuca +, Centaurium erythraea +, Iris pseudacorus +, Origanum 
vulgare +, Lysimachia nummularia +, Picris hieracioides +, Agrimonia eupatoria +, Lysimachia 
vulgaris +, Polygonum amphibium +, Lythrum salicaria +, Epilobium palustre +, Daucus carota +, 
Linaria vulgaris +) 
Pl. dăunăt.-toxice: 5%(Euphorbia cyparissias 2%, Equisetum arvense 2%, Carduus acanthoides 1%, 
Hypericum perforatum +, Aristolochia clematitis +, Rumex crispus +, Tanacetum corymbosum +) 
Val. past: mijlocie   Arbuşti: Rubus caesius 15%, Amorpha fruticosa 5%, Prunus spinosa 1%, Rosa 
canina 1%, Cornus sanguinea +,    Gr. acop.: 22%      Răsp: dispersat 
Veget. forest: -              Vârsta: -           Consist: -        Răsp: -           Volum: - 
Date compl.: - Exemplare rare de Robinia pseudacacia (umbrare) 
Lucr. exec.: - 
Lucr. prop.: - Combaterea plantelor ierboase toxice şi dăunătoare 
                    - Defrişarea vegetaţiei lemnoase arbustive 
                   -  Supraînsămânţări 
                    - Fertilizări 
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VALOAREA PASTORALĂ (VP) 
Specia %PC IC PC x IC 

Graminee (81)   
Agrostis stolonifera 50 3 150 
Festuca pratensis 10 5 50 
Agropyron repens 5 2 10 
Arrhenatherum elatius 2 4 8 
Festuca valesiaca 2 2 4 
Holcus lanatus 2 2 4 
Calamagrostis epigejos 10 0 0 
Poa pratensis + 4 0 
Leguminoase (3)   
Lotus corniculatus 1 4 4 
Lathyrus pratensis 1 4 4 
Trifolium arvense 1 2 2 
Ononis spinosa + 0 0 
Alte familii (11)   
Achillea millefolium 1 2 2 
Galium verum 1 1 1 
Symphytum officinale 1 1 1 
Dipsacus laciniatus 3 0 0 
Centaurea phrygia 3 0 0 
Inula britannica 1 0 0 
Mentha longifolia 1 0 0 
Plantago lanceolata + 2 0 
Convolvulus arvensis + 2 0 
Daucus carota + 2 0 
Cichorium intybus + 1 0 
Prunella vulgaris + 1 0 
Hypochaeris radicata + 0 0 
Erigeron annuus + 0 0 
Picris hieracioides + 0 0 
Lythrum salicaria + 0 0 
Polygonum amphibium + 0 0 
Epilobium palustre + 0 0 
Agrimonia eupatoria + 0 0 
Lysimachia vulgaris + 0 0 
Centaurium erythraea + 0 0 
Lysimachia nummularia + 0 0 
Origanum vulgare + 0 0 
Iris pseudacorus + 0 0 
Linaria vulgaris + 0 0 
Scabiosa ochroleuca + 0 0 
Plante dăunătoare, toxice (5)   
Euphorbia cyparissias 2 0 0 
Equisetum arvense 2 0 0 
Carduus acanthoides 1 0 0 
Hypericum perforatum + 0 0 
Aristolochia clematitis + 0 0 
Rumex crispus + 0 0 
Tanacetum corymbosum + 0 0 

TOTAL  - 240 
Valoarea pastorală - - 48 

Apreciere VP Mijlocie 
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8. DIVERSE. 
 
 
8.1. DATA  ÎNTRĂRII  ÎN  VIGOARE  A  AMENAJAMENTULUI, DURATA  ACESTUIA 
 
Amenajamentul pastoral al UAT Cociuba Mare şi peroanei fizice Oniţa Avram Florian intră în 

vigoare la 01.01.2022 şi durează 10 ani, 31.12.2031. 
 
8.2. COLECTIVUL  DE ELABORARE  AL  PREZENTEI  LUCRĂRI. 
 
Prezentul amenajament pastoral a fost elaborat de catre grupul de lucru, constituit conform 

Ordinului Prefectului Bihor nr. 154 din 12.03.2021: 
 
Onița Avram Florian  - reprezentant DAJ BH  
Mandru Ionel             -  Secretarul Comunei Cociuba Mare 
   
 
- Culegerea datelor din teren, întocmirea şi redactarea amenajamentului pastoral a fost asigurată 

de catre reprezentanții SC Vârful Înalt S.R.L. și repredată după modificare conform Ordinului 
Prefectului Bihor nr. 154 din 12.03.2021, la data de 18.10.2021. 

 
1. Topograf ing. Torj Ioan ........................................ 

2. ing. Pratolog ŞL dr. ing. Păşcuţ Călin ........................................ 

3. ing. Silvic ing. Popa Horia ........................................ 

4. ing. Agronom Prof. univ. dr. ing. Burescu Petru ........................................ 

5. Manager Proiect şef proiect ing Ghejeu Ioan ........................................ 

 
-  Recepţia şi avizarea  lucrărilor a fost facută de catre grupul de lucru.              
-  Coordonarea, îndrumarea şi verificarea lucrărilor a fost facută de către Grupul de Lucru. 
 
8.3. HĂRȚI   CE   SE  ATASEAZĂ  AMENAJAMENTULUI. 
 
- Harta generală de ansamblu a pajiştilor amenajate, la scara 1/10.000 
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8.6. IMAGINI DIN CADRU PASUNILOR APARTINATOARE UAT-ULUI 
                
         
 

 
    Fig. 1 Plante dăunătoare (Eryngium campestre)                    Fig. 2 Imagine parcela 11 
                            parcela 25A                            

 

 
             Fig. 3 Adăpost animale parcela 19                 Fig. 4 Adăpătoare din  jgheaburi de beton  
                                                                                                        parcela 19 

 

 
             Fig. 5 Gard de împrejmuire parcela 19                    Fig. 6 Adăpost şi umbrar parcela  14 
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                     Fig. 7 Umbrar parcela 16                                        Fig. 8 Imagine parcela 14 

 

 
             Fig. 9 Adăpost animale parcela  2            Fig. 10 Plante dăunătoare (Euphorbia cyparissias) 
                                                                                                          parcela 2 
 

 
             Fig. 11 Imagine parcela 3                                  Fig. 12 Imagine parcela 23A 
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             Fig. 13 Imaagine parcela 25A                        Fig. 14 Pajişte invadată de Juncus effusus  
                                                                                                        parcela 21 

  
             Fig. 15 Subarbuşti parcela 20A                             Fig. 16 Umbrar pe canal parcela 13 
 
 

  
                Fig. 17 Inagine parcela 12                               Fig. 18 Adăpătoare parcela 23B 
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9. EVIDENȚA  LUCRĂRILOR  DE  EXECUTAT  ÎN  URMĂTORII  10 ANI 

U.A. 
Supraf. 

(ha) 

Defrişarea vegetaţiei 
arbustive 

Îndepărtarea 
şi nivelarea 

muşuroaielor 
şi a râmâturilor de 

mistreţ 

Combaterea 
plantelor 

dăunătoare 
şi toxice 

Eliminarea 
excesului de 
umiditate 

Fertilizări Supraînsămânţări 
Corectarea reacţiei 

chimice 
a solului 

Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. 

1 83,28           
    

2 54,84           
    

3 44,18           
    

4 38,7           
    

5 9,00           
    

6 35,52           
    

7 84,26           
    

8A 83,22           
    

8B 51,14           
    

8C 32,00           
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U.A. 
Supraf. 

(ha) 

Defrişarea vegetaţiei 
arbustive 

Îndepărtarea 
şi nivelarea 

muşuroaielor 
şi a râmâturilor de 

mistreţ 

Combaterea 
plantelor 

dăunătoare 
şi toxice 

Eliminarea 
excesului de 
umiditate 

Fertilizări Supraînsămânţări 
Corectarea reacţiei 

chimice 
a solului 

Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. 

8D 68,97           
    

9A 89,4           
    

9B 74,08           
    

10 68,58           
    

11 14,58           
    

12 18,01           
    

13 13,37           
    

14 33,81           
    

15 2,15           
    

16 13,44           
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U.A. 
Supraf. 

(ha) 

Defrişarea vegetaţiei 
arbustive 

Îndepărtarea 
şi nivelarea 

muşuroaielor 
şi a râmâturilor de 

mistreţ 

Combaterea 
plantelor 

dăunătoare 
şi toxice 

Eliminarea 
excesului de 
umiditate 

Fertilizări Supraînsămânţări 
Corectarea reacţiei 

chimice 
a solului 

Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. 

17 33,01           
    

18 22,25           
    

19 20,43           
    

20A 67,87           
    

20B 14,03           
    

21 14,69           
    

22 2,56           
    

23A 14,00           
    

23B 72,87           
    

24 54,01           
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U.A. 
Supraf. 

(ha) 

Defrişarea vegetaţiei 
arbustive 

Îndepărtarea 
şi nivelarea 

muşuroaielor 
şi a râmâturilor de 

mistreţ 

Combaterea 
plantelor 

dăunătoare 
şi toxice 

Eliminarea 
excesului de 
umiditate 

Fertilizări Supraînsămânţări 
Corectarea reacţiei 

chimice 
a solului 

Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. Anul Supraf. 

25A 97,32           
    

25B 91,50           
    

26A 65,96           
    

26B 61,72           
    

27 9,40           
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10. ANEXE 
 
 
 

- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Cociuba Mare secţiunea 1 - Bunuri imobile  

- Ordinul Prefectului nr. 154 din 12.03.2021 

- CF nr. 50348 

- CF nr. 50290 

- Studiul Pedologic şi Agrochimic întocmit de către OSPA 

 


