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INTRODUCERE 

Pajiştile din România - important patrimoniu naţional 

Din cele mai vechi timpuri, iarba produsa pe pajişli a constituit furajul de bază pentru creşterea animalelor ierbivore 

domesticile, ceea ce a permis dez11oltarea primelor civilizatii umane Explozia demograkă ulterioara insă, a determinai o 

expansiune a paJiştilor, printr-o luptă continuă a omului cu vegeta�a toreslieră, pentru a produce tirană animalelor, care la 

rândul lor să îi asigure mijloacele de trai necesare supravieţuirii precum alimente (lapte, came ele), materii pnme (lână, 

piei etc), fo�e motrice pentru transport şi lucrările cămpului cât şi pentru alte necesităli. 

În zilele noastre, sistemele de creştere a animalelor bazate pe valorificarea pajiştilor, se confruntă cu cel putin trei 

probleme majore; 

1. diminuarea suprafeţelor de pajişti prin invadarea aceslora de vegeta�a forestieră precum şi a plantelor fără

valoare furajeră:

2. lipsa unor planuri de prevenire şi combatere a efectelor schimbărilor climatice {uneori dramatice) ce acţionează

şi asupra păşunilor duc în final 1ot la diminuarea suprafeţelor de pajişli;

3. lipsa alocărilor bugetare pentru a fi folosite în scopul diminuării efectelor primelor două probleme;

Reducerea dramatică a electivelor de animale, care la nivelul anului 2009 (Anuarul statistic al României, 1990-2010), au 

ajuns la bovine la cca. 40 %, respectiv la ovine la cca. 60 % din efecfr.iul anului 1990, a atras după sine diminuarea 

considerabilă a suprafeţei de pajişti şi culturi furajere necesare pentru asigurarea hranei acestora Ca urmare, o mare 

parte din suprafetele ocupate cu aceste culturi au fosl abandonate 

Considerăm că este oportună reintroducerea în circuitul agricol a acestor suprafete pentru ca,să nu uităm, zootehnia 

trebuie să facă fală cerintelor tot mai mari de hrană ale omenirii, la preţuri cal mai scăzute, diversificate şi de o calitate 

alimentară şi igienică superioara, obiective care nu pot fi atinse decâl prin utilizarea eficientă a acestor pajişli. 

Ce sunt pajiştile permanente 

Pajiştile permanente, de regulă amplasate in extravilanul localităVlor, în proximitatea sau în depărtarea comunităţilor 

rurale, sunt terenuri agricole consacrale productiei de iarbă (masă verde ori fân) recoltată prin păşunai sau cosire. care nu 

au făcut parte din sistemul de rotatie a culturilor din exploata!ie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este 

prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 

agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului !CE) nr. 7312009 

de asemenea al Consiliului 

s 
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Modul prin care se administrează patrimoniul pratico! al unei U.A:T., reprezintă felul în care se asigură managementul de 

gestiune al suprafeţelor de  pajişti permanente (apărute prin însămânţare naturală). respectiv organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente din extravilanul UAT.- urilor (conform O.U.G. nr. 3412013). 

Obiectivul fundamental pentru punerea în valoare a pajiştilor 

Obiectivul esle sporirea producţiei lolale de luraJe şi a calităţii acestora, în concordanţă cu o conversie optimă în 

produse animaliere ca urmare a unei bune valorificări a acestor suprafeţe. 

Obiective specifice: 

„ Gestionarea ştiinţifică şi lehnologică a patrimoniului pastoral al României în scopul asigurării unei 

agriculturi durabile (utilizarea nutrienţilor, conservarea biodiversităţii. menijnerea nealterată a peisajului, 

exploatarea economică proiecţia mediului, bunăstarea animalelor); 

► Creşterea valorii nutritive a covorului ieroos, care să asigure o hrănire echilibrată şi eficientă a diferitelor

categorii de animale, îndeosebi d n speciile tlo\line şi ovine. pentru obtinerea de produse zootehnice sănătoaS€ şi 

asigurarea bunăstării animalelor: 

► Adaptarea tehnologiilor pajiştilor semănate şi permanente şi de creştere a animalelor, specifice �ecărei

condiVi stationale, pentru realizarea unor sisteme agricole durabile, cu efecte minime cauzate de schimbările 

climatice; 

j,; Fundamentarea ştiinţifică şi dezvoltarea de tehnologii noi pentru producerea ecologic:i a furajelor şi 

conversia lor în produse animaliere (came • lapte) cu o valoare biologică ridicată, mentinerea biodiversităţii si 

protecţia mediului; 

► Realizarea cantităţii anuale de seminţe de graminee şi leguminoase perene de pajişti.din soiurile

autohtone, necesară pentru lucrările de îmbunălăijre; 

, Folosirea suprafeţelor mai slab productive pentru producerea de biomasă. importantă resu�ă 

regenerabilă, promovându-se punerea in valoare a acestora pnn reconversia şi reorientarea poten�alului de 

produc�e. 

Direcţii de acţiune 

Stoparea procesului de degradare a pajiştilor permanente şi mentinerea producţiei şi calilă�i furajelor au o importanţă 

deosebită pentru protecţia mediului şi păstrarea biodiversităţii. 

Rolul pajistilor in dezvoltarea durabilă a agriculturii 

Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricul1ură sustenabilă reprezentat prin: 

asigurarea furajelor şi bunăstarea animalelor: 
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calitatea solurilor şi folosirea optirra a terenurilor slab producti'11e, in special pentru producerea biomasei: 

• sursă energetică regenerabilă - Prin plantele furajere din pajişti se intensifică procesul de fotosinteză din

ecosisteme şi se introduce în sol o r.antitate mai mare de materie organică, mentnându-se (în sol) o viaţă

biologică activă;

Prin rădăcinile plantelor furajere de pe pajişti, care au rol de .lianl' în prezenţa materiei organice, se opreşte

procesul de distrugere a structurii granulare a solurilor. în cele mai multe cazuri conducând la imbunătălirea

acestora:

„ Alături de administrarea gunoiului de grajd, plantele furajere de pajişti au un rol însemnai în menţinerea 

conţinutului de humus din sol, fapt ce imprimă o portanţă ridicată solului, care atenuează actiunea de tasare a 

animalelor şi a maşinilor agricole grele; 

Asolamentele cu sole înierbate au un rol esentIal în menţinerea microfaunei din sol şi în întreruperea ciclurilor 

biologice pentru boli şi dăunători. ceea ce conduce la reducerea cantită�lor de pesticide, care sunt nocive pentru 

microfaună şi mediul înconjurător. 

Pe lângă rolul principal de asigurare a necesarului de furaje pentru cel puţin 60% din efectivul de bovine şi 80"/a din 

efec1ivul de ovine, pajiştile au o serie de funcţii importante in dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător. 

Prin înierbare se consolidează biologic laluzurile drumurilor, halde miniere. industriale şi menajere, pârtii de schi şi alte 

terenuri lipsite de vegetatie pentru a fi protejate de factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se infrumusetează 

peisajul. Acesle funcţii reflectă şi definesc multifuncţionalitatea pajlştilor. 

Toate activităţile conexe care rezulta din folosirea şi valorificarea pajiştilor precum prelucrarea produselor animaliere, 

colectarea florei medicinale. apicultura etc. constituie o altă funcţie economică impartantă a acestor suprafeţe. 

Pajiştile permanente constituie importante habitate pentru animalele sălbatice şi de conservare a biodiversităţii 

speciilor de plante şi animale. 

În cadrul ecosistemelor agricole afectate de eroziune. contribuţia pajiştilor este esenQală in protejarea solului. combătând 

acele fenomene care conduc la declanşarea şi accelerarea procesului de eroziune (RESMERIŢA, 1956). 

Astfel, durata în timp pentru îndepărtarea unui strai de sol, pe adâncimea de 20 cm, în urma procesului de eroziune. pe 

lerenurile în pantă acoperite de pajişti este de 290 ani, faţă de 100 de ani pentru terenurile în pantă cultivate în sistem de 

rotaţie şi de numai 13 ani pentru terenurile în pantă cultivate cu porumb siloz în monocultură. 

Prin diversitatea speciilor de planle şi de animale, pajiştile pennanente înnobilează şi înfrumuseţează mediul 

înconjurător, oferind importante spaţii de recreere pentru civilizaţia umană. 

Reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente 

Modalitatea de administrare a pajişlilor apartinătoare unei localităţi, reprezintă felul în care se asigura managementul unei 

pajişti, respectiv organizarea. administrarea şi exploatarea pajiştilor pennanente (conform Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului - OUG nr 3412013, cu modificările ulterioare). 

Toate problemele şi rezolvările acestora vor trebui să fie introduse in .planurile de amenajamente pastorale ale 

pajiştilor permanente. precum şi prin respectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiilor pre11ă2ute 

de lege in acest domeniu. 

Legislaţia in domeniu face referire la: 
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• Ordonanţa de urgentă a Guvernului• OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.1811991 cu modificările şi complelările

ulterioare;

• Legea nr.86 din 27.06.2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Gu11emului nr. 34/2013 privind

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii

fondului funciar nr. 18/1991:

• Ordin nr. 544 din 21 iunie 2013, privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de

pajişte:

• Hotărârea nr 1 064 din 11 decembrie 2013, privind Normele metodologice penlru aplicarea prevederilor

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

• Hotărârea nr. 7812015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.06412013.

• Hotărârea nr.214 din 12 aprilie 2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru

realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente. precum şi pentru modificarea ş1

completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanenle şi pentru modificarea şi

completalrea Legii fondului funciar nr.1871991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013

• H■■•• nr.m din 7 •-■-11■ 2017 11111111 -■-■•• 11 •••'•• Normelor mefoi1l11l11 111■1■

111Hc■raa prevederilor Oraonanlei d
e 

urgenta a Gu11erriul'u1 nr. 3412013 priviri?! .. ■■ 111•.

ldmlnlltrarea şi exploalarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului runciar

nr. 18/1991 , aprobata prin Hotărllrea Guvernului nr. 1.064/2013

• Lege nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modi
f

icarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi

completarea Legii fondului funciar nr. 1811991

În vederea asigurării unui management corespunzător a trupurilor de pajişti permanente, trebuie să fie utilizate atât 

instrumente tehnice şi juridice de specialitate, cât şi instrumente de ordin financiar fără de care nu ar fi posibilă 

materializarea măsurilor tehnice şi juridice. 

Conform HG 1064 din 11112/2013. Art. 4, administrarea pajiştilor aftate în domeniul public şi/sau privat al comunelor, 

oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti se face de către consiliile locale, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

in administrarea pajiştlor unui U.A.T. sau localităţi, principalul instrument utilizat este planul de management. respectiv 

modul de gestionare a pajiştilor ce se stabileşte prin amenajament pastoral. ce îndeplineşte un dublu rol, fiind alat un 

instrument juridic (sol icilat şi prevăzut de lege), cât şi un instrument tehnic {necesită implicarea specialiştilor ,n cercetare 

din diferite domenii şi elaborarea unor seturi de măsuri tehnice care să conducă la păstrarea compoziţiei floristice, a ratei 

8 
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de creşlere a plantelor şi de randament al pajişlilor, pentru a asigura cerintele nulritionale ale animalelor (OUG nr.

34/2013, ORO. nr.544 din 21/0612013, HG 1064 din 11112/2013). 

Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale, în candi�ile legii. 

„Amenajamentul pastoral" reprezintă ,documentatia care cuprinde măsurile lehnice, organizatorice şi economice 

necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor", in confonnitate cu obieclivele de management al pajiştilor prevăzute în 

,Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr 34/2013 pri11ind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991', 

(art1, lit a. din HG nr.1064 din 11/1212013 ). 

Canfom, HG nr.1064 din 11 /1212013, amenajamentul pastoral cuprinde 

- actele care stau la baza dreptului de proprielate, inclusiv schiţa pajiştii sau planul cadastral:

• determinarea suprafeţei pajiştii sau a partiunilor din care se compune pajiştea. cu prezentarea denumirii, suprafeţei,

vecinătăţi Iar şi a hotarelor;

- descrierea situatiei geograf
i

ce şi topografice a pajiştii sau a diferitelor unităţi in cazul in care pajiştea se compune din mai 

multe portiuni;

- descrierea solului pajiştii;

• descrierea Horei pajiştii;

- calitatea pa jişlii:

- determinarea părţilor de paIişte care suni oprite de la păşunat

- penoada de păşunat;

- capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă;

- stabilirea căilor de acces

- stabilirea surselor şi a locurilor de adăpai;

- locurile de adăpost pentru animale şi oameni;

- împărţirea pajiştii pe unităţi de exploatare şi laf1ale pentru diferite specii;

- lucrările care se executâ in fiecare an pentru întreţinerea şi creşterea ferlililăQi solului;

- lucrările de îmbunătăţire anuală şi pe termen lung;

- lucrările tehnice şi instalaţiile care se ulilizează, cu indicarea locului de amplasare

În condi�ile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3412013. modificată, în vederea întreţinerii şi utilizarii

suprafetelor de pajişti, precum şi pentru conservarea, ameliorarea şi păstrarea biodi1Jersilăl i acestora, utilizatorii pajiştilor 

au obliga�a să aplice pe fiecare parcelă acVunile tehnice cuprinse în proiectul de amenajament pastoral. precum şi planul 

de fertilizare. 

Întocmirea planului de fertilizare şi stabilirea măsurilor agropedoamelioratil,e se fac de către oficiile de studii pedologice 

şi agrochimice judetene. 

Consiliile locale au obliga�a să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toale pajiştile a�ate pe unitatea 

administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgentă 34/2013, modificată. 

Potrivit HG nr.214 din 12/0412017 la proiectul de amenajament se ataşează planul cu amplasamentul pajiştilor 

permanente aflate pe teritoriul U.A.L care va cuprinde reprezentarea grakă a suprafeţelor de pajişti permanente, 

g 
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indiferent de forma de proprielate însoţit de un tabel nominal în care sunt prevăzu!i proprietarii şi utilizatorii de pajişti, 

persoane fizice sau juridice. 

Utilizatorul pajiştii - .crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în Registrui naţional al 

exploalatiilor (RNE)lcrescător de animale orice tip de persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită 

conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor înscrise în RNE, care desfăşoară activilăli 

agricole speci�ce categoriei de folosin\ă a pajiştii conform clasificării statistice a activilăQlor economice in Comunitatea 

Europeană pentru producţia vegelală şi animală' (art.1 lit c. din HG nr. 1064 din 11/121201 J). 

Regulamentul de utilizare şi gestionare al pajiştilor, este inclus în .amenajamentul pasloral', iar „autoritalea 

contractantă are obligaţia de a include in cadrul documenlatiei de concesiune sau închiriere a paJiştilor amenajamentele 

pastorale şi condiţii speciale de îndeplinire a conlractului, cu respectarea prevederiior legale in vigoare' (art.6 alin.(2) din 

HG nr 1064 din 11/12/2013 ). 

Regulamentele de ulilizare şi gestionare a pajiştilor, trebuie să �e clare, concise şi să folosească un limbaj accesibil. ln 

elaborarea rapoanelor de monitorizare a pajişlilor se va ţine cont de faptul că acestea vor reprezenta argumenlele 

ştiin�fice pe baza cărora factorii de decizie, vor lua deciziile adecvale privind măsurile de management necesare pentru 

gestionarea pajiştilor. 

Conform O U.G 34/2013, modificală, schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor permanente, astfel cum a fosl 

înregistrată la data de 1 ianuarie 2007, in alte categorii de folosinlă este interiis.ă 

Primarii, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane 

fizice sau juridice a11and animal e înscrise în RNE, încheie contracte de concesiunefinchiriere, în condiţiile legii, 

pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efecti11ele de animale deţinute în exploataţie, pe o 

perioadă cuprinsa între 7 şi 1 O ani. Pentru deţinătorii de animale, membrii ai colectivităţii locale respective, se 

încheie contracte prin atribuire directă (art 9, alin (1) si (2) din OUG 34'2013 modificată). 

Prelul concesiuniifînchirierii se slabi Ieste tinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea productiei de iarba 

disponibilă si obligaliile care ii suni impuse utilizatoru lui pajistii permanente prin cheltuielile cu implementarea 

amena1amentului pastoral.(art.9, alin { 7']. din OUG 3412013. modificatal 

Anexa 6, la prezentul amenajament, prezintă un deviz de lucrări, orientativ, în funcţie de lucrările executate �i 

modul de realizare a lor (manual şi/sau mecanici, pentru calculul cheltuielilor cu implementarea amenajamentului 

pastoral. 

De asemenea, la art. 9, alin(9) se specifică: consiliile locale au obligalia sa aprobe amenajamentele pastorale, 

valabile pentru toare pajistile permanente aflate pe unitatea administrati11-teritoria/a in cauzâ. 

Dicţionar de termeni 

Utilizator de păşuni şi fânefe - ,,crescător de animale, persoană fizică avănd animalele înscrise în Regislrul na�onal al 

exploata\iilor (RNE)lcrescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept prival, constituită conform 

prevederilor Codului civil, a1Jând animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise in RNE, care desfăşoară acbvită� 

agricole specifice categoriei de folosintă păşuni şi făneţe, conform clasificării sta1islice a activităţilor economice în Uniunea 

Europeană pentru produc�a vegetală şi animală, care de�ne legal dreptul de folosintă asupra suprafetei agricole şi care 
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valorifică păşunea prin păşunare cu efecti11e de animale sau prin cosire cel puţin o dată pe an:· (Ordonanta de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2013 pnvind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanenle şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Par1ea I, nr. 267 din 13 mai 

2013, aprobată cu modificări şi completări pnn Legea nr_ 8612014 ). 

Deţinători de pajişti • titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii 

civile, au calilatea de posesori ori detinători precar, ai pajiştilor !Legea 86/2014) 

Scopul final al punerii în practică a amenajamentelor pastorale constă in diminuarea saLI înlăturarea procesului de 

degradare a pajiştilor permanente printr-un mod raţional de gospodărire a fondului pastoral naţional, premisă 

sigură a praclicării unei agriculluri durabile, condiiji ce asigură o dezvoltare rurală echilibrală din punci de vedere 

economic, de protecţie a mediului şi de pastrare a tradiijilor. conform literaturii de specialitate şi Ghidului de întocmire a 

amenajamentelor pastorale, 2014 

Controlul aplicării prevederilor proiectelor de amenajamente pastorale 

de către proprietari/utilizatori 

Controlul se realizează de inspectori din cadrul Agenţiei Nationale pentru Zootehnie «Prof. Dr. GK Constantinescu» prin 

oficiile judeţene de zootehnie 
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CAPITOLUL I 

SITUAŢIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVĂ A UAT HELEGIU 

1.1. Amplasarea teritorială a localităţii 

Comuna Helegiu este siluată in zona centrală a judeţului Bacău şi s-a dezvoltat de-a lungul râului Tazlau. 

Comuna se invecineaz� la nord-vest cu comuna Livezi, la sud cu teriloriul municipiului Oneşti, la esl cu comunele CleJa, 

Răcaciuni si Gura - Vaii, iar la vest cu comuna Barsanesli. 

Drumul national 11 care tranzileaza comuna Helegiu la limita vestică trecand prin localitatea Helegiu. resedinta 

comunei, face legatura intre doua mari arase ale judetulu1: municipiul Bacau si municipiul Onesti 

Teritoriul Comunei Helegiu se situiaza, din punci de vedere geomorfologic, in zona subcarpatilor de curbura, in partea 

inferioara a zonei colinar depresionara Tazlau - Casin, strajuila la est de culmea Pietricica, iar la vest de muntii Berzunti. 

Sub aspectul reliefului, teritoriul comunei este deluros, deosebii de framantat si variat 

Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei este situate in bazinul inferior al raului Tazlau. afluent al raului Trotus 

Teriloriul comunei Helegiu se incadreaza in zona climatului subcarpatic cu temperatura medie anuala de 18° C vara si -

16° C iama. 

Localitatile comunei s-au dezvoltat in general pe vaile paraelor ce strabat teriloriul comunei, spre albia raului 

Tazlau ce le colecleaza. 

Conditiile pedoclimatice ce caracterizeaza teritoriul comunei sunt propice culturilor agricole Clima si relieful permit 

dezvollarea unei vegatatii alcatuila din paduri, fanete si pasuni ce ocupa ponderea in teritoriu. precum si cullura vilei de

vie si a pomilor fructiferi pe versanti. 

Sub aspect economic, comuna Helegiu nu este reprezentativa peninu judet. Comuna are un profil economic 

agrozootehnic, activitatea agricola desfasuradu-se organizat in CAP pana in 1990 Odaia cu aplicarea legii 18/1991 a 

fondului funciar si punerea in posesie a terenurilor agricole , CAP -urile s -au desfiinlat iar activi lalea agricola se 

desfasoara in prezent numai in sectorul particular. 

Comuna Helegiu are o populat ie care o siluanduează în judelui Bacau pe locul 1 O din cele 87 de unitati administrative 

teritoriale din mediul rural. Numarul locuitorilor comunei Helegiu la ultimul recesamant era de 7711 persoane din care, pe 

sate: 

- Helegiu - 1218

- Bratila - 2137

- □eleni - 2007

- Dragugest1 - 2349

Suprafata totala a comunei Helegiu : 7854 ha din care - teren agricol) = 4752, 16 ha 
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Arabil = 2718 ha. din care: 

supralata arabi intravilan: 217,44 ha 

supra fata arabil extravilan: 251 O ha din care: 

Păşuni fâneţe= 1271,5772 ha din care• 

Păşuni =725,8344 ha 

Fâneţe= 545,7428 ha 

Vii= 75 ha , Livezi =54 ha 

Tenen neagricol"' - 2879,49 ha. , din care: 

-fond forestier -"'2285,01 ha, ape+bălţL 266.80 ha,

- drumuri: 68,90 ha, curti+constructii: 67 ha, neproductiv: 241,56 ha.

Efectivele de animale la nivelul anului 2020: 

Bovine total= 291 cap, din care• vaci= 226 cap, 

Ovine total= 2010 cap din care oi mame= 1760 cap, 

Caprine lotal = 457 cap, din care: capre mamă= 450 cap 

Cabaline tolal = 139 cap, din care iepe = 35 cap 

ln Carpatii Orientali, comuna esle situata intre Subcarpatii Moldovei si Subcarpalii de Curbura. 

Din punci de vedere pedologic apar fonmatiuni reprezenlate de masive calcaroase,bituminoase si gresii. 

Altitudinea medie de 650-740m, variind de la cele de pe ses la cele de munte ln general panlele sunt inlre 16% si 30% 

cu maxime de pina la 35%. 

Din punct de vedere climalic zona se caracterizeaza printr-un regim moderai al scilaliilor lemperalurilor cu 

o temperatura medie anuala de 3.2 grade Celsius.

Dintre factorii dinamici climatogeni apar mai evident marile sisteme barice. lama se resimte influenta maselor de aer arctic 

(anticiclonul si sberian), iar vara actioneaza masele de aer umed {anticiclonul Azorelor) si masele de aer cald de lip 

mediteranean {in zonele extracarpatice). 

Radiali a solara globala atinge valori de la 110 kca1 lcm2 la 117,5 kcaVcm2. 

Durata medie anuala de stralucire a soarelui oscileaza intre 1900 ore si 2050 ore. Nebulozitatea medie anuala este intre 

5,5 si 6,0 (zecimi). 

Vantul de nord-vesl este schimbalor ca temperatura si umiditate El prevesleste schimbari de vreme. Vantul de nord si cel 

de nord-est contribuie la scaderea temperaturii Cril,atul (vant de nord si de nord-est) aduce zapezi. produce troieniri si se 

resimte pe teritoriul judetului. 

lncepand cu luna aprilie se resimt vanturile din direclia sud si sud-est care aduc precipitatii. Vanlul de sud-vest este 

prevestitor de seceta. Brizele din zona montana influenleaza temperatura aerului si produc improspatarea acestuia in 

depresiuni 

Dintre fenomenele climatice periodice prezinta interes ceata si bruma 

Ceata se produce de regula in anotimpul rece, cu valori maxime in decembrie si ianuarie in zona subcarpatica si in 

depresiunile intramontane. ln lunile de toamna, ceata este un fenomen frecvent si pe vaile raurilor, reducind gradul de 

luminozitate 
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Prima bruma se inregistreaza de regula in ultima decada a lunii septembrie, iar primavara. ultima zi cu bruma, in zonele 

extracarpatice, se semnaleaza in prima decada a lunii mai 

• 

Amplasarea comunei HELEGIU pe harta judeţului Bacău 

1.2. Denumirea deţinătorului legal al pajiştilor 

Teritoriul administrativ Helegiu are o suprafa1ă tolală de pajişti de 1271,5772 ha (confonm adresei nr. 1050/ 

11.02.2019) şi apar1in de: 

- Consiliului Local Helegiu, cu o suprafaţă de izlaz comunal, care totalizează 325,55 ha;

- Diverşi particulari din zonă. care tolalizează 946,0272 ha pajişli.

Terenurile studiate suni desfăşurate pe 14 trupuri ( Tabelul 1.1, ). 

Teritoriul comunei Helegiu este situat în partea centrală a judeţului Bacău. 

Geografic, teritoriul cercetat. face parte din Subcarpatii Moldovei, în zona centrală a Depresiunii Tazl.au-Caşin, 

care se încadrează la Subcarpaţii l'vtaldovei. 

Aşezările rurale de pe teritoriul comunei Helegiu, se localizează pe culmi, versanţi şi 11ăi, poziţionate în bazinul 

inferior al Tazlăului, din amonte de confluenţa cu râul Trotuş Satele care compun comuna Helegiu sunt: la vest de albia 
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Tazlăului este doar localitatea Ciortea şi la est de Tazlău sunt de la nord spre sud localilă�le Drăgugeşti, Deleni Helegiu 
şi Brătila. 

Tabel 1.1. 

Pajişti. Centralizator suprafeţe pe trupuri Comuna Helegiu, Judeţul Bacău 

Nr. Teritoriul Nr. Denumire 

crt. adminisrativ trup trup păşune 

Lunca Tazlău 
Helegiu 1 (Şandru-lazuri-

Prund) UAT 

2 Helegiu 2 Pârâul Bălănesei 
UAT 

3 Helegiu 3 La Lutărie UAT 

4 Helegiu 4 Bahna UAT 

5 Helegiu 5 
Fundul Mutoiului 

UAT 

6 Helegiu 6 Dealul Ciungilor 
UAT 

7 Helegiu 7 Groapa Luntrii UAT 

8 Helegiu 8 Ciortea UAT 

9 Helegiu 9 Deal UAT 

10 Helegiu 10 Valea Rea UAT 

11 Helegiu 11 Brălila pajişti 

,2 Helegiu 12 Helegiu pajişti 

13 Helegiu 13 □eleni pajişti

14 Helegiu 14 Drăgugeşfi pajişti 

Tolal teritoriu 

Bazin Suprafaţă 
hidrografic pajişte 

Tazlău 70,77 

Tazlău 28,68 

Tazlău 2.79 

Tazlău 43,28 

Tazlău 39,13 

Tazlău 46,03 

Tazlău 20,6 

Tazlău 4,28 

Tazlău 55,65 
Tazlău 14,34 

Tazlău 335,7271 

Tazlău 43,2497 

Tazlău 205,3998 

Tazlău 361,6506 

1271,5772 

15 

Parcele cadastrale 

P 834. P 851, P 856. P 858, P 859, P 865, 
P 866, P 867, P 868, P 869, P 872, P 888 

şi P 951. 

P40,P41,P72. 

P 2228. 
P 2743 P 2750, P 2763, P 2800, P 

2802 

P 2419. 

P 2515, P 2516. 

P 2841, P 2842, P 2843, P 2845 

P 2220. 

P 2776, P 2848. 

P 2346. 

Parcele din tarlalele 57 ,58,59,60,61,62, 
63,64,65,66,67 ,68,69, 70, 75, 76, 77, 

7879,B0,81,82,83,84,85,86,87,88.89,90,9 
3,94. 

Parcele din tarlalele 16, 17, 18,19,20,21, 
22, 2124,25,26,91. 

Parcele din tarlalele 27.28,29,30.31.32, 
33,34,36,37,38,39,40.41,42.43 44, 
45,46,47.48,49,50,51,52,53,54.55, 

56,95. 
Parcele din tarlalele: 1,2,3,311,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12, 13, 14,15,35,96,97. 
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1.3. Documente care atestă dreptul de proprietate sau detinere legală -

Istoricul proprietătii 

UAT Heleg u, prin Consiliul local al comunei Helegiu, deţine în proprietate privată suprafaţa de 325,55 ha păşune, 

conform documentaţiei cadastrale realiza1e de SC TOPO-SISTEM SRL, avizate de OCPI şi predate către UAT Helegiu 

prin procesele verbale de predare-primire-recep\ie nr. 4107 din 25.05.2016 şi 8187 din 061 O 2016. 

La documentaţie este ataşată şi Decizia Prefecturii Jude1ului Bacău nr. 403, din data de 16.08.1991 prin care se trece 

din folosinţa Cooperativei Agricole de Produc!ie Helegiu în proprietatea privată a comunei Helegiu suprafala de islaz de 

163,71 hectare, iar de la Societatea Agrozoa S.A Brătila suprafaţa de 98,07 hectare de islaz în proprietatea privată a 

comunei Helegiu. 

Suprafaţa totală a paJişlilor, la dala realizării prezentului amenajament (2020), esle de 1271,5772 ha, din care 

946,0272 hectare aparţine persoanelor fizice, juridice şi rezervei de teren existent la dispoziţia Consiliului Local al UAT 

Helegiu .. Această suprafaţă de paJişti se imparte în 14 trupuri, conform tabelului 1.1. 

Suprafaţa de 325,55 este în proprietalea privată a Consiliului Local al UAT Helegiu. Conform adresei nr4650 din 

31.05.2018 emisă de către Primăria Comunei Helegiu, fală de suprafaţa totală de islaz comunal de 389,01 heclare , 

conform Anexei 5 din Legea 165/2013, au fost cuprinse în lucrarea de cadastru 325,55 hectare. Suprafa!.3 de 63,46 

hectare in minus a fost in categoria de folosinţă neagricol, fa!ă de suprafa!a evidenţiată în anul 1991 _ Aceaslă suprafa!ă 

nu au fosl cuprinse în lucrarea de cadastru pentru izlazuri a comunei Helegiu. 

1.4. Gospodărirea anterioară a pajiştilor din amenajament 

Pajiştile care fac obiectul prezentului studiu. au fost utilizate ca păşuni şi fănete Suprafaţa de islaz care apa�ine 

comunei Helegiu a fost utilizată dinlodeauna , conform categoriei de folosintă, ca păşune, asigurând sursa de hran� 

pentru animalele locuitorilor comunei (bov ne, ovine, caprine, cabaline), dar şi pentru cele ale fastului CAP. Până în anul 

1990, incărcătura cu animale pe păşuni era la un nivel destul de ridicat. Organizarea stânelor (saivanelor) şi a taberelor de 

vară pentru bovine au avut ca rezultat şi executarea lucrărilor de gospodărire şi întreţinere a păşunii la un nivel 

satisfăcător. După anul 1990, cu trecerea anilor, prin reducerea numărului de animale din gospodăriile locuitorilor 

comunei, încărcătura cu animale pe păşuni s-a redus, iar lucrările de gospodărire şi întreţinere au fost, in par1e, 

abandonate. Ca urmare a acestui fapt, unele parcele de păşune au fost invadate de multe specii nefolositoare sau, 

dăunătoare, culminând cu instalarea vegel.a!iei lemnoase pe unele suprafete ln ultimii ani, crescătorii de animale au 

început să conştientizeze importanţa pe care o au păşunile în activitatea Iar privind asigurarea hranei pentru animale, 

lucru ce a determinat reluarea lucrărilor de intretinere a păşunilor 

Analizând, in ansamblu, situaţia actuală a pajiştilor comunei Helegiu se poate afirma că starea generală a 

acestora este la un nivel mediu spre slab, din cauza configuratiei terenului, întrucât se întâlnesc ravene, alunecări de leren 
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slabi lizate, zone cu plante dăunătoare şi toxice (în toate trupurile de păşune) dar şi băltiri şi creşterea unor plante invazive, 

fără importantă economică, aspecte care reduc potenţialul productiv al pajiştilor. 

Tabel 1.2. 

Speciile de animale pentru care sunt destinate trupurile de păşune din corn. Helegiu 

Nr. Suprafaţa 

trup. Denumire pajiştei Nr. (ha) Modul de folosire Specia de animale 

parcelă 

1 Lunca Tazlău 
70,77 Păşune bovine 

(Şandru-lazuri-Prund) LJAT 

Pârâul Bălănesei UAT 28,68 
Păşune bovine 

3 
La Lutărie LJA T 2,79 

Păşune bovine 

4 
Bahna UAT 43,28 

Păşune bovine 

5 
Fundul Mutoiului UAT 39,13 

Păşune bovine 

6 
Dealul Ciungilor UAT 46,03 

Păşune bovine 

7 
Groapa Luntrii UAT 20,6 

Păşune bovine 

8 
Ciortea UAT 4,28 

Păşune diverse 

9 
Deal UAT 55,65 

Păşune diverse 

10 
Valea Rea UAT 14,34 

Păşune diverse 

11 
Brălila paJişti 335,7271 

Păşuni şi făneţe diverse 

12 
Helegiu pajişti 43,2497 

Păşuni şi fâneţe diverse 

13 
□eleni pajişti 205,3998 

Păşuni şi fâne!e diverse 

14 
Drăgugeşti pajişti 361,6506 

Păşuni şi fânele diverse 

TOTAL 1271,5772 

Factorii limitativi ai acestei aprecieri sunt: 

- degradarea solului prin eroziune pluvială;

- zone cu argila la suprafaţ�;

- lipsa elementelor fertilizanle;

- invazia cu diferite buruieni;

- lipsa lucrărilor minime de întretinere pe zone limitate (muşuroaie, tufărişuri, plante neconsumale);

- circulatia haotică a animalelor:
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- păşuna lui neraţional pe vreme umedă:

- slalionarea îndelungată în târ1e:

- depozitarea moluzului şi a altor resluri din construcţii, pe păşune (in vecinatatea locuinţelor);

- circulatia pe leren umed, al mijloacelor hipo de transport al lemnelor din exploatarea pădurii, rezultând drumuri

haotice prin păşune

În condiţiile menţionate, producvile medii anuale realizate pe unilatea de suprafaţă sunt la un nivel mijlociu spre 

slab, factorul limitativ dominant fiind dai de condiţiile climatice ale fiecărui an, cu posibilităţi reale de creştere a acestora 

prin executarea unor măsuri minime de îmb unătăţire şi tratarea cu responsabilitate a acestu i bun natural. atât de către 

utilizatori, cât şi de organele de conducere locală. 

În trecut, nu a existat o ac�une concretă de gospodărire ra�onală a păşunilor, acestea au fosl folosite în comun de 

către locuitorii comunei. la libera lor alegere şi organizare, plătindu-se o taxă de păşunat către comună. S-a păşunat fără 

restricVi şi in păşunile împădurite . 

Nu s-a realizat o del imitare a zonelor păşunabile fără restricţii şi a celo r cu restricţii: 

Deasemenea nu s-a realizat o evaluare a capacităţii de păşunat şi o încărcare corespunzătoare cu animale a aceslor 

suprafeţe. 
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CAPITOLUL li 

ORGANIZAREA TERITORIULUI UAT HELEGIU 

2.1. Denumirea trupurilor de pajişte care fac obiectul acestui studiu 

Suprafala totală de islaz. proprie1ate privată a a UAT Helegiu este de 325,55 hectare {Tabelul 2.1) 

Suprafaţa totală de pajişti care aparţine persoanelor fizice şi juridice alături de suprafaţa de pajişti din rezerva 

existentă la dispozilia comisiei locale este de 946,0272 heclare 

Suprafala de pajişti a comunei Helegiu, care face obiectul prezentului studiu este amplasată în 14 trupuri mari, 

respectiv: 

1. Lunca Tazlău(Şandru·lazurî-Prund) UAT -cu 70,77 ha în 13 parcele cadastrale;

2. Pârâul Baliinesei UAT - cu 28,68 ha în 3 parcele cadastrale ;

J. La Lutărie UAT cu 2,79 hain 1 parcele cadastrale:

4. Bahna UAT cu 43,28 ha în 5 parcele cadastrale:

5.Fundul Mutoiului UAT cu 39, 13 ha în 1 parcelă cadastrală;

6. Dealul Ciungilor UAT cu �.03 ha în 2 parcele cadastrale:

7. Groapa Luntrii UAT cu 20,6 ha.în 4 parcele cadastrale;

B. Ciortea UAT cu 4,28 ha.în 1 parcele cadaslrale;

9. Deal UAT cu 55,65 hain 2 parcele cadaslrale;

10. Valea Rea UAT cu 14,34 ha.în 1 parcele cadastrale;

11. Brătila pajişti cu 335.7271 ha. cu parcele persoane fizice şi juridice în 32 larlale:

12. Helegiu pajişti cu 43,2497 ha cu parcele persoane fizice şi juridice în 12 tarlale;

13. Deleni pajişti cu 205,3998 ha. cu parcele persoane fizice şi Juridice în 30 tarlale;

14. Drăguşeşti pajişti cu 361,6506 ha. cu parcele persoane fizice şi juridice in 19 tarlale .

Suprafaţa totală pe păşuni şi fâneţe pe UAT Helegiu este de 1271,5772 hectare, conform tabelului 2. 1. 
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Tabel 2,1. 
Centralizator suprafeţe pe trupuri de păşuni. Comuna Helegiu -Judeţul Bacău 

Din care 

Denumire Suprafaţă 
Nr. trup Bazin hidrografic 

Consiliul 
Persoane 

trup păşune trup 
local 

fizice/juridice/ 
rezervă 

-

Lunca Tazlău 
1 

(Sandru-lazuri-Prundl UAT 
Tazlău 70,77 70,77 . 

2 Pârâul Bălănesei UAT Tazlău 28,68 28,68 . 

3 La Lutărie UAT Tazlău 2,79 2,79 .

4 Bahna UAT Tazlău 43,28 43,28 -

5 Fundul Muloiului UAT Tazlău 39,13 39,î3 . 

6 Dealul Ciungilor UAT Tazlău 46,03 46,03 -
-

7 Groapa Luntrii UAT Tazlâu 20,6 20,6 .

8 Ciortea UAT Tazlău 4,28 4,28 
·•

9 Deal UAT Tazlău 55,65 55,65 
-

10 Valea Rea UAT 
Tazlău 

14.34 14,34 
-

11 Brăllla pajişti Tazlău 335,7271 335,7271 

12 Helegiu pajişti Tazlău 43,2497 43,2497 

13 
Deleni pajişti Tazlău 205,3998 205,3998 . 

14 Drăgugeşti pajişti Tazlău 361,6506 361,6506 . 

TOTAL 1271,5772 325,55 946,0272 

2.2. Amplasarea teritorială a trupurilor de pajişte - Vecinii şi hotarele pajiştii 

Vecinătăţile parcelelor cadastrale componente ale trupurilor de păşune 

Amplasarea teritorială a trupurilor de păşune. sau, mai exact, a parcelelor componente s-a făcut pe baza planurilor 

cadastrale, puse la dispozitie de Primăria Helegiu (tabelul 2.2). 
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Tabelul 2.2. 

Vecinătătile parcelelor cadastrale componente ale trupurilor de păşune 

Nr. TRUPUL DE 
Vecinatăţi la: 

crt. PAJISTE 

o N s E V 

Lunca Tazlău Răul Tazlău Dig Tazlău Helegiu Drum, Dig Alexandru Ion 
1 Şandru-lazuri-Prund) 

UAT 
Tazlău 

2 P��ul Bălănesei UAl Drum Pârâul Bahna, Drum Drum 
Melinte Mihai 

3 La Lutărie UAT Ghineţ Gajură Ion. Pîtjol Drum Drum 
Gheorghe Aglaia 

4 Bahna UAT Pârau O.S. Livezi Stanciu Costică 

5 Fundul Mutoiulu1 UAT O.S. Livezi OS. Livezi Pârâu Pârâu 

6 Dealul Ciungilor UAT Pârâu Parâu Pârâu O.S. Livezi 

7 Groapa Luntrii UAT Drum Slanciu Ion, Neaga Tazlău Tazlău Helegiu, 
Ion Helegiu UAT Helegiu 

8 Ciortea UAT Comuna Helegiu Drum Bucur Dascălu Ion, 
Neculai proprietari 

g Deal UAT Hirlea Lucian, Pîriul Belei Pîrîul Belei Hirlea Lucian 
Ilie Mihai 

10 Valea Rea UAT 
Drum Axînia Vasile, Drum UAT Bîrsăneşli 

Bîngălău Constantin 

11 Brătila pajişti Drum Drum Drum Drum, Negoi1ă 
Mitică 

12 Helegiu pajişti Dovleag Catrina Drum Omeanu Piriul Valea Rea 
Vasile 

Pârâul Drum Busuioc UAT Livezi, Nechita 

13 Deleni pajişti 
Bălănesii. Neculai, Ion 

Nechita Ion Antohi 
Constantin 

Anlohi Ion, Melinte Mihai Drum OrJm 
14 Drăgugeşti pajişti Cojocaru 

Gheorghe 
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2.3. Constituirea şi materializarea parcelarului şi subparcelarului descriptiv 

Pentru întocmirea prezentul studiu s-au utilizat parcelele cadastrale ce intra în compcinenta trupurilor de păşune, 

ceea ce a facilitat stabilirea cu exactitate a amplasării şi vecinătăţilor acestora, de asemenea a dat şi siguranţă 

măsurătorilor. În interiorul parcelelor cadastrale s-au folosit parcele descriptive pentru o analiză cât mai corectă şi cât mai 

e)(actă, atât în ceea ce priveşte compozi�a şi fertilitatea solului, pentru descrierea teritoriilor cu ecologie omogenă. Umilel e 

trupurilor de păşune sunt date de: drumuri, cursuri de apă, păduri, terenuri cu alte categorii de folosintă. curţi - construcţii, 

canale de irigaţii, diguri de protectie, ele. 

Tabelul 2.3. 
Parcelele descriptive componente 

(teritorii cu ecologie omogenă I ale trupurilor de păşune 

Nr. trup TRUPUL DE PAJIŞTE 
Parcelele descriptive componente 

(teritorii cu ecologie omogenă) 

1 
lunca Tazlău 

9,10,15. 
(Şandru-lazuri-Prundi UAT 

2 Pârâul Bălănesei UAT 31,34. 

3 La Lutărie UAT 2 

4 Bahna UAT 5,6, 14,21,22,30, 

5 Fundul Mutoiului UAT 24,31. 

6 Dealul Ciungilor UAT 5,19. 

7 Groapa luntrii UAT 4. 

a Ciortea UAT 23. 

9 Deal UAT 3,4,5,27,37. 

10 Valea Rea UAT 28. 

11 Brătila pajişti 
1,2,3.4 ,5,6,8, 11, 12, 13, 16, 18,22,24,25, 

26,27.28,29,36,37,38,39,40,41,42. 

12 Helegiu pajişti 2,7,42. 

13 Deleni pajitti 2,3,4,5,6,7, 17, 19,20,23,26,42. 

14 Drăgugeşti paji�ti 1,2,3, 7, 17,23,31,32,33,34,35,37,38,42. 
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2.4. Baza cartografică utilizată 

Planurile ce au stal la baza lucrărilor de identificare şi detemiinare din punct de vedere topografic a pajiştilor sunt planuri 

aerofotogrammetrice la scara 1: 5 OOO şi 1: 1 O OOO, foi volante, planuri şi hărţi topografice şi cadaslrale existente la 

Primăria comunei Helegiu. 

Dintre factorii topografici. în studiul de monitorizare a unitătilor amenajist ce de pajişti vor fi înregistrate urmatoarele 

componente: 

a) coordonatele geografice (latitudine/longitudine);

b) forma de relief- componentă a factorilor topografici se va înregistra asrfel

1 - vale; 

2 - versant: 

3 - creaslă; 

4 - platou 

c) pozi�a pe pantă a pajiştilor. a carei înregistrare se va face utilizând urmatoarea scară:

1 - baza pantei; 

2 - treimea inferioară a pantei; 

3 - treimea mijlocie a pantei: 

4 • treimea superioară a pantei; 

5 - vârful pantei 

d) forma pantei influenţează regimul climatic, in principal prin modificarea regimului

tenmic şi hidric. Pentru cuantificarea acesteia s-au utilizat scări pe cinci fom,e de relief

şi anume: 1 - concavă:

2 - concav-dreaptă 

3 - dreaptă; 

4 - convexă; 

5 - convex-dreapta. 

e) panta sau înclinarea (grade sexazecimale, exprimată în%);

f) altitudinea: metri de la ni\lelul mării

g) expoziţia (N; NE; E; SE; S; SV; V: ).

2.5. Suprafata pajiştilor. Determinarea suprafetelor 

În cadrul UAT Helegiu, suprafaţa totală de pajişb care face obiectul acestui studiu esle de 1271,5772 hectare 

Suprafaţa de 325,55 este în proprietatea privată a Consiliului Local al UAT Helegiu, iar suprafaţa de 946,0272 hectare 

aparţine persoanelor fizice, juridice şi reze,ve1 de teren e)(istent la dispoziţia Consiliului Local al UAT Helegiu. 

Conform adresei nr.4650 din 31 05 2018 emisă de către Pnmăria Comunei Helegiu, fală de suprafaţa totală de islaz 

comunal de 389.01 hectare , conform Anexei 5 din Legea 165/2013, au fost cuprinse în lucrarea de cadastru 325,55 
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hectare. Suprafaţa de 63,46 hectare în minus a fost în categoria de folosin!ă neagricol, faţă de suprafaţa evidenţială în 

anul 1991 . Această suprafată nu au fost cuprinse in lucrarea de cadastru pentru izlazuri a comunei Helegiu. 

2.5.1 Suprafaţa de pajiştii pe categorii de folosinţă 

Suprafaţa de pajişti aparţinand UA T He!egIu are categoria de folosintă păşune, iar pajiştile apa�inând persoanelor 

juridice, fizice şi rezerva existenlă la dispoziţia Consiliului Local au categoria de folosinţă păşune şi fâneaţă, conform tabel 

2.4. 

Tabelul 2.4. 

Structura pajiştilor pe categorii de folosinţă şi deţinători (hectare) 

INTRAVILAN EXTRAVILAN TOTAL 

DEŢINĂTOR 

PĂŞUNI FÂNEŢE PĂŞUNI FÂNEŢE 

CONSILIUL LOCAL o o 325155 o 325,55

PERSOANE FIZICE, 
JURIDICE ŞI J,45 13,3881 396,8344 532,3547 946,0272 
REZERVA 

TOTAL1 3,45 13,3881 722,3844 532,3547 

TOTAL 2 16,8381 1254,7391 
1271,5772 

Total păşuni = 725,8344 

Total fâneţe = 545,7428 

2.5.2 Organizarea administrativă 

Pâna în prezent administrarea pajiştilor s-a realizat prin contracte de închiriere/concesiune către utilizatori 

persoane fizice sau juridice înscrise in Registrul naţional al exploataţiilor, care desfăşoară activităţi agricole spec1rIce 

categoriei de folosinţă pajişti 

Din suprafaţa totală de păşuni care apaflin UAT Helegiu au fost concesionate 196, 14 hectare către Asociaţia 

Crescălorilor de animale "Răzeşii lui Ştefan· şi 75, 19 heclare către PF Răuţă Neculai. Ambele contracte de concesionare 

au fost încheiate la data de 20.05.2010, pentru o perioadă de 10 ani 
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CAPITOLUL III 

CARACTERISTICI GEOGRAFICE ŞI CLIMATICE ALE UAT HELEGIU 

3.1. Indicarea zonei geografice şi caracteristicile reliefului 

Teritoriul comunei Helegiu este situai pe culmi deluroase. ve�anţi şi funduri de 11ăi, r.are au luat naştere pe un 

suport tectonic reprezentai de depozitele molasei neogene. 

Evoluţia geotectonică a ariei aparţinând Depresiunii Tazlău - Caşin a fost generală de înaintarea cu ridicare a 

pânzelor de fliş şi molasa pericarpatică peste depozitele de Vo�and care aparţin Platformei Moldoveneşli În urma 

mişcărilor stirice jbadenian) s-a produs şariaJu1 pânzei de Tarcău, care a acoperii o mare parte din flişul extern (unitatea 

Vrancea). Unitatea de Tarcău. devine uscat, iar aria de sedimenlare se mută pe avanfosa pericarpatică. din ale cărei 

sedimente se vor inăl!a ulterior Subcarpalii Sedimentele depuse au fost variate (conglomerate, gresii, argile, evaporite, 

ş a.) şi diverse ca dimensiune, rulare şi cimentare. 

Mişcările moldave de la sffirşitul volhinianului au cutai intens depozitele din avanfosă şi au produs şariajul 

molasei, cu întregul edificiu de pânze ale ftişului de la vest de marginea Vonandului În acest momenl incepe edificarea 

ca uscat a Subcarpa�lor şi la nord de valea Trotuşului se extinde uscatul, în contact cu marea sarmatică de la est. În 

această zonă de contact uscat - mare s-au fonnat, sub acţiunea râurilor care coborau din Carpaţi, o succesiune de delte 

conjugate, viitorul piemont dintre orogen şi platformă. 

Prin mişcările valahe din pleistocenul inferior s-a edificat ca uscat întreaga zonă de molasă. Depresiunea Tazlău 

- Caşin capătă aspectul morfologic actual prin apariţia şi înăltarea Culmi i Pietricica. fapt care a permis organizarea in

depresiune a sistemului hidrografic al Tazlăului.

Puternica ridicare a culmilor subcarpatice de la exteriorul depresiunii a provocat continua împingere a văii 

Tazlăului spre vest, lăsând pe versantul stâng al văii nivele de terase acumulative. Stilul teclornc al pânzei 

subcarpatice se caracterizează prin prezenta anbclinalelor şi sinclinalelor, normale sau cute, culcate şi/sau faliate. 

orientate spre Vorland. 

Culmilele inlerfluviale sunt foarte diversificate. de la aspectul de platouri larg rotunjite la spinări ingusle şi chiar 

creste de intersecţie sau martori de eroziune. majoritatea acestora fiind afectate de eroziunea de suprafaţă. 

Culmile deluroase sunt fonmele cele mai reprezentative ale depresiunii Ele au orientări difente (longitudinale, 

transversale sau diagonale), în funcţie de direc!ia 11ăilor care le separă. 

După forma lor în profil transversal, culmile interfluviale suni foarte diversificate, de la aspectul de platouri larg 

rotunjite la spinări înguste şi chiar cres1e de intersecţie sau martori de eroziune Cea mai largă dezvoltare o au culmile 

rotunjite, a căror conlinuitate este întreruptă de mici înşeuări, generate de eroziunea văilor de sens contrar 
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Culmile înguste şi crestele de intersectie ale versanţilor sunt mai puţin răspândile in depresiune şi s-au fomial în 

zonele unde densitatea retelei nidrografice este mai mare (zona Ciortea, valea Dragugeşti). 

Văile din depresiune se diferentiază nu numai după mărime dar şi după profilul lor transversal �laliv simelric 

afectat intens de procese fiuviodenuda�onale şi longitudinal, cu frecvente ruperi de pantă. Văile lributare Tazlâului au un 

profil transversal cu versanţi asemănători, fără fund de vale şi un profil longitudinal neregulat, cu frecvente ruperi de panll!i 

Versanţii se prezintă într-o gamă variată de forme, ca urmare a activitătii desfăşurate de procesele 

denudaţionale. Cel mai adesea aceştia suni convexi sau rectilinii unde este frec11entă eroziunea de suprafa!ă sau uşor 

conca'lli, pe suprafeţele afectate de alunecări. 

Procesele de degradare geomorfologică, de la nivelul versanţilor, suni determinate de: 

- scurgerea laminară a apelor pluviale pe pante, determinând eroziunea în suprafaţă;

- scurgerea concentrată a apelor pluviale pe anumite trasee de pe direcţia de pantă, care determină

eroziunea de adâncime şi

- deplasări de mase de sol şi roci pe pante, prin procese de alunecare. ca urmare a supraîncărcării

acestora cu ape predominant pluviale.

a Eroziunea in suprafaţă se manifestă pe 1123,5118 ha (B8,36 % din suprafaţa studiată). Terenurile neerodate 

sunt prezente doar pe 148,0654 na, adică 11,64 % din total pajişti. 

Clasa de eroziune (intensitatea) este: 

- slabă pe 595,3861 ha (52.99 %);

- moderată pe 317,7749 ha (28,29 %);

- puternică pe 157,0088 ha (13,97 %) şi

-foarte puternică pe 13,0874 ha (1.16 %) şi

- excesivă pe 40,2346 ha {3.58 % din !oiai suprafaţă erodată).

Eroziunea slabă este în mare măsură geologică, care nu influenţează procesul de pedogeneză dar determină 

micşorarea grosimii orizonturilor de sol de la suprafa!ă. Acţiunea concomitanlă, intensă a proceselor fluvio-denuda!ionale, 

produse majoritar pe depozite de dezagregare-alterare carbonatice, induce în soluri o evoluţie încetinită, cu grosimi 

reduse ale orizontului intermediar, la care totuşi se formează orizontul 8 argic, rezultând un pedopeisaj dominat de 

regosoluri şi luvisoh.Jri. 

b. Eroziunea in adâncime se manifestă prin crearea de ogaşe, fiind mai activă, datorită efectelor imediate. decât

eroziunea în suprafaţă În tabelul 3.5, se redă prezenţa şi frecvenţa relativă a lormaliunilor de eroziune în adăncime, pe 

fiecare unitate de sol. 

ln total, trupurile de păşune studiate suni afectate pe 34,4181 na (2,71 % din suprafala studiată), de ogaşe mici 

(cu 0,5 - 1,5 m adâncime) şi cu densilate mică. 

Prezenţa eroziunii în adâncime precizează o stare de calitate precară a acestor terenuri. MaJorilatea ogaşelor 

prezente sunt în curs de stabilizare Ameliorarea capacităţii productive a acestor terenuri necesită stabilizarea terenurilor 

active geomor1ologic alături de identificarea şi eradicarea cauzelor care determină declanşarea proceselor de eroziune de 

adâncime. 

c. Alunecările de teren afeclează 684,2171 ha, ceea ce reprezintâ 53,81 % din suprafaţa studiată, au grad difent

de slabIlitate şi formă, prezenlal în continuare 

- alunecări in brazde semistabilizate. extinse pe 115,7130 ha şi cu o pondere de 16, 90%;

26 



AMENAJAMENT PASTORAl PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA HfLEGHJ-JUDEŢLJl BACĂU 

- alunecări în brazde active prezente pe 32,44 ha(4.74 %);

- alunecări în valuti stabilizale, care ocupă 48,58 ha(7, 10 %);

- alunecări în valuri semistabilizate, care sun1 întâlnite pe 12,0074(1.76%):

- alunecari in valuri aclive, de pe 23,58 ha(3,45 %):

- alunecări în trepte stabilizate, care ocupă 2,79 ha(0,41 %);

- alunecări în movile stabilizale extinse pe 306,6707 ha(44,82 %) şi

- alunecări in movile semistabilizate prezente pe 142,4360(20,82 % din !oiai terenuri alunecate).

Alunecările în brazde se regăsesc pe 148,153 ha, cele in fonma de valuri ocupă 84,1674 ha, alunecările în trepte

se extind pe 2, 79 ha iar cele cu forme de movile sunt întâlnite pe 449,1067 ha 

Alunecănle din teritoriu sunt stabilizate pe 358,0407 ha. sunt semistabilizate pe 270, 1564 şi sunt active pe 56,02 

ha. 

Stabilizarea alunecărilor de teren reprezintă şi un proces de ameliorare a pajiştilor {cu o anumită durată), dar 

potenţialul productiv al acestora poate să se diminueze brusc la reac1Ivarea acestor procese 

d. MicrorelJeful biotic prezent pe păşunile sludiate este reprezentai prin:

- cărări de vite (e)(presie a unui păşunat nera!ional şi a unei supraincărcări cu animale). prezente cu

precădere pe terenurile cu panle > 11 • (grade sexagesimale); prezenţa şi ponderea lor pe terenurile

�ecărui trup de păşune este redată în Tabelul 3.5. Sunt prezente pe 202,5624 ha( 15,93 % din teritoriu) şi

au o frecvenţă slabă(o pondere de 11-25 % din suprafaţă);

- muşuroaie (furnici, cârtiţe, popândăi) suni întâlnite pe 674,4830 ha(53,04 % din teritoriu) şi au o acoperire

slabă pe 570,7389 ha (84 62 %) sau o acoperire mijlocie pe 103,7441 ha(15,38 % din suprafaţa afectai:!!

de muşuroaie). iar distribuţia lor, pe trupuri de păşune şi parcele descriptive, este prezentată în Tabelul

3.5.

3.2 Altitudine, expoziţie, pantă 

Altitudinea (absolută) minimă pentru pajiştile studiate este de circa 200 m. fiind întâlnită la ieşirea Tazlăului din 

teritoriu, pe trupul nr. 11- Brătila Pajişti. Altitudinea maximă este de peste 729 m în Dealul Cris, de la est de Deleni. 

Tabelul 3.1, redă pe trupurile de păşune, altitudinile medii predominante. Altitudinile cele mai frecvente sunt cuprinse intre 

275 şi 350 m. 

Panta terenurilor studiate, de oe terenurile situate pe versan�, are valori cuprinse înlre 1 e şi 45". cu intervale 

dominante intre valorile de: 14-19' şi 19 - 26" (grade se)(agesimale), fiecare din aceste intervale cu o pondere de 47.52 

şi 14.40 %. Repartizarea suprafeţelor de pajişti pe clase de înclinare şi pe trupuri este prezentală în Tabelul nr. 1 - Clase 

de pantă, prezentat mai sus. 

in delaliu, înclinarea terenurilor variază de la un trup la altul. pe ansamblu dominând înclinările moderate, situaţie redată în 
tabelu I 3.1. şi ta belu I 3 .2. Se con stată o diversitate de pante pe fiecare trup de păşune. 
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Tabel 3.1. 

Altitudini expozitie şi pantă pajişti- comuna Helegiu - Judeţul Bacău. 

Nr. truJl. Denumire trup Parcela Altitudine Expoziţie predominantă Pantă 
de păşune descriptivă mediem (în grade sexagesimale) 

(US) 

1 Lunca Tazlău 9.1 O, 15. 220-230 Domina terenurile plane (66.46 Domina terenurile plane(66.46 ha), 
Şandru -lazuri-Prund) ha), urmata de expozi�a urmate de tere nurile cu înclinare de 2-5 

UAT estică(4,31 ha). cu 4,31 ha. 

2 Plrlul Bălănesei UAT 31,34. 350-425 Tot trupul are expozi1ie nordică. Domina terenurile cu pantă de 14-
19.{18,60 ha), urmate de terenurile cu 
înclinare 2-5' (10,08 ha). 

3 La Lutărie UAT 2 225-275 Pe lrup au ponderi egale Toi lrupul are indinare14-19" 
expunerile estice şi vestice 

4 Bahna UAT 5,6, 14,21.22,30. 240-270 Domina expozi!ia nordica Domină terenurile cu pantă de 14-
(38,63 ha), urmată de expozilia 19.(15, 17 ha), urmate de terenurile cu 
eslică(4.65 ha) . înclinare 8-11' (14.86 ha) şi terenurile cu 

înclinare 2-5' cu a,6 ha. 

5 Fundul Mutoiului 24.31. 325-400 Domină expozi!ia nordica (26. Tot lrupul are înclinare 14-19' 
UAT 40 ha) şi cea estică( 12, 73 ha) 

6 Dealul Ciungilor UAT 5, 19. 400-550 Toi trupul are expoziţie vestică Toi lrupul are inclinare19-26". 

1 Groapa Lunlrii UAT 4 .  275-310 Toi trupul are expoziţie sudică. Toi lrupul are indinare14-19". 

8 Ciortea UAT 23 340-375 Tot trupul are expozipe vestică. Toi trupul are inclinare11-14'.

9 Deal UAT 3.4,5,27,37. 250-325 Toi trupul are expoziţie nordica. Domină terenurile cu pantă de 14-
19"(27,23 ha), urmate de lerenurile cu 
înclinare 5-8" (11.01 ha) şi terenurile cu 
înclinare 19-26' cu 10,58 ha. 

10 Valea Rea UAT 28 250-325 Tot trupul are expoziţie vestică. Domină terenuri le cu pa nlă de 11-14 
(10,33 ha), urmate de terenurile cu 
înclinare 5-a· (4.01 ha) 

11 Brătila pajişti 1,2,3,4,5,6,8, 11, 250-400 Domină expozi1ia estica Domină terenurile cu panlă de 14-
12,13,16,18,22 (145,55 ha), urmal/l de 19"(195,7871 ha), urmate de terenurile 
24,25,26,27,28, e�pozi�a ves-tică(80 2671 ha) cu înclinare 8-11" (31,17 ha) şi terenurile 
29,36,37 ,38,39, şi de expoziţia nordicA(73,85 cu pantă de 19-26"(25 ha) 

40.41.42. ha) 

12 Helegiu pajişti 2,7,42. 240-375 Domină expoziţia �eslică (31, Domină terenurile au pantă de 14-19 
3997 ha), urmată de expoziţia (42.4397 ha), umrale de terenurile cu 
eslic/!(10.23 ha) şi de expoziţia înclinare 11-14' (0,81 ha) 
sudică(1,62 ha) 

13 □elani pajişti 2,3,4,5,6,7,17, 250-450 Domină expozi�a nordica (84, Domină terenurile cu pantă de 14-19 
19,20,23,26, 6649 ha) urmată de expoziţia (118,9579 ha). urmate de terenurile cu 

42 ves�că(71.1395 ha) şi cea inclinare 5-a· (34,6977 ha) şi terenurile 
sudica !49,5954 ha) cu înclinare i 1-14 cu 21 ,5442 ha. 

14 Drăguge,ti pajişti 1,2,3.7, 17,2331, 250-550 Domină expazi!ia sudică (136, Domină lerenurile cu pantă de 14-19 
32,33,34,35,37, 6133 ). urmată de terenurile cu (123.5494 ha), urmate de terenurile cu 

38,42. expunere vestică (125. 7004) şi înclinare 11-14" (109, 3834 ha) şi 
tu e�punere eslică (51.0645 ha). terenu rile cu inclin are 19-26"( 81, 1 ha). 

-
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Local, mai ales pe arealele de sol cu înclinăn de 14-19" (sexagesimale). ell:istă areale de mică extensie, cu pante 

mai mari de 19o, care sunt ocupate de tufărişuri şi care trebuie să fie folosite în continuare ca pădure !folosinţă cu rol de 

proiecţie). 

Tabel nr. 3.2. 
Clase de pante-pajişti-comuna Helegiu, judeţul Bacău 

Nr. Denumire trup 0-1' 2-5" s-a· B-11' 11-14" 14-19" 19-26' 26-45' Total trug 
�rup 

1 Lunca Tazlău 66.46 4,31 70,77 
(Sand ru-lazu ri-

Prund) UAT 

2 Pârâul Bălănesei 10,08 18,6 28.68 
UAT 

3 La Lutărie UAT 2,79 2,79 

4 Bahna UAT 8,6 4,65 14,86 15, 17 43,28 

5 Fundul Mutoiului 39,13 39, 13 
UAT 

6 Dealul Ciungilor 46,03 46,03 
UAT 

7 Groapa Luntrii UAT 20,6 20.6 

8 Ciortea UAT 4,28 4,28 

9 Deal UAT 11,01 6,83 27,23 10,58 55,65 

10 Valea Rea UAT 4,01 10,33 14.34 

Brătila pajişti 18,69 9.06 14,28 31,17 24,63 195,7871 25 17, 11 335,7271 
11 

Helegiu pajiş1i 0,81 42,4397 43,2497 
112 

Deleni pajişti 8,5581 34,6977 21,5442 118.9579 20,441 1.2 205,3998 
13 9 

Drăgugeşti pajişti 24, 1928 11.6636 109,3834 123,5494 81.1 11,7614 361,6506 
14 

Total comună •(ha) 85,15 40,6081 92,8405 64,5236 170,9776 604,2541 1831519 30,0714 1271,5772 

Total comună - (%) 6,7 3,19 7,31 5,07 13,45 47,52 14,4 2,36 

I
100 
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Expozipa gE , • tlll7 • · predominant vesl � 1 o por ◄,.' � l9 !l� 111mată def' ll)OJJt notd

mr� pe 28,01%, de cea estică, cu 18,08 % şi de cea pe 17,76 % din total p •· T ,, 

e)(poziţ1e sunt intâlnite pe supraf:1ţa de 85, 15 ·· cu o pondere în teritoriu de 6.7 % Pe trupun de paJişt1, ��1• ·

terenurilor este prezentată în Tabelul nr. 3.3. - Clase de ex:poz�11 

Tabel nr. 3.3. 
Clase de expoziţii pajişti· comuna Helegiu, judeţul Bacau 

,� �-

Nr. Denumire trup Expoziţia •ha• Total trup 
trup 

fără expoziţie nordică estică sudică 11estică 

- , ... ' 

1 Lunca Tazlău 66.46 4.31 70.77 

f Şandru•lazuri-P rund) 
UAT 

2 Pârâul Bălănesai UAT 28,68 28,68 

3 La LutArie UAT 1.39 1,4 2,79 

4 Bahna UAT 38,63 4,65 43,28 

5 Fundul Mutoiului UAT 26,4 12,73 39,13 

6 Dealul Ciungilor UAT 46.03 46.03 
1- _,_ 

7 Groapa luntrii UAT 20,6 20,6 

8 Ciortea UAT 4.28 4,28 

9 Deal UAT 55,65 55.65 

- =I�

10 Valea Rea UA T 14,34 14,34 
� - -1= -Ic - I= - -

11 Br�tila pajişti 18,69 73,85 145,55 17,37 80,2671 335,7271 

12 Helegiu pajişti 10,23 1,62 31.3997 43,2497 

13 Oeleni pajişti 84.6649 49,5954 71,1395 205,3998 

14 Drăgugeşti pajişti 48.2724 51.0645 136,6133 125,7004 361.6506 

TOTAL ha 85,15 356,1473 229,9245 225,7987 374,5567 1271,5772 

% 6,7 28,01 18,08 17,76 29,45 100 

Fragmentarea reliefului (sub fonna de văi, dealuri şi culmi, cu versanţii adiacenţi acestora) esle întâlnita pe 

majoritatea trupurilor iar orientarea culmilor şi a văilor aferente. determină expozipile existente. Dispunerea leritonulu1 la 

est şi la vest de albia Tazlăului determină o expunere a versanplor pe principalele clase de expoziţie în cote apropiate 

procentual. Se remarcă prezenţa mai redusă a expoziţiilor sudice şi estice. urmare a pozipei şi orientării culrmlor ş, va1lor

adiacente. 

30 
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AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA HELfGIU·JUDfŢUL BACAU 

3.3. Caracteristici geologice şi pedologice 

Teritoriul comunei Helegiu se poziţioneazâ in zona centrală a Subcarpaţilcr Moldovei. Evolutia geotectonică a 

zonei limitrofe a fost determinată de apartenenţa la zona de orogen neogen, din vecinătatea Platfonnei Moldovene� ,ar 

formarea reliefului actual a demarat după înălţarea Culmii Pietricica şi individualizarea reţele, hidrografice a Tazlaulu1 

subcarpatic. evenimente care s-au produs la sfârşitul cuaternarului. 

litostratigrafia. Teritoriul este amplasat în aria depozitelor de orogen neogen. care are o structura 

cutată, cu anl1clinale şi sinclinale. la suprafată, depozitele prezente sunt din badenian, cu o litologie reprezentată pnntr-o 

alternanţă de mame cenuşiu - gălbui. cu rare intercalaţii de calcare dure, gresii calcaroase gălbui. local g1psun. 

Materialele de suprafaţă sunt rezultate din dezagregarea şi alterarea rocilor primare ment1onate mai sus ş1 sunt 

reprezentate prin: 

- materiale in situ(eluvii) pe culmi. extinse pe 4,31 ha;

- materiale de pantă (deluvii), de pe versanp cu evoluţie intensă geomorfologică, care ocupă 1182.1172

ha care se separă în:

- materiale de pantă cu textură mijlocie, prezente pe 479.4981 ha;

- materiale de pantă cu textură mijlocie fină, care ocupă 224,5106 ha;

- materiale de pantă cu textură fină. care ocupă 439,7543 ha;

- materiale de pantă cu textură mijlocie cu schelet, de pe 38,3542 ha:

- materiale transportate, prezente pe şesul Tazlăului sau pe funduri de văi ale afluen�lor acestuia, care

sunt prezente pe 85, 15 ha, care pot fi:

- materiale transportate cu textură mijlocie, prezente pe 9,27 ha;

- materiale transportate cu textură mijlocie-fină, extinse pe 8.46 ha;

- materiale transportate cu textură grosieră cu schelet, de pe 15,89 ha;

- materiale transportate cu textură mijlocie cu schelet, de pe 51,53 ha.

Variabile lexturale sunt prezentate în detaliu în tabelul 3.2.b. - Caracterizarea unită�lor de sol. 

Pe păşunile din perimetrul cercetai nu suni semnalaţi bolo1Jani şi pietrişuri pe sec�unea de control a solunlor. 

Solurile 

Cunoaşterea învelişului de soluri pe trupurile de păşune studiate se bazează pe executatea a 24 profile de sol dm 

care au fost recoltate 95 probe pentru analize pedologice, probe care au permis identificarea ş, precizarea msuşlnlOr 

specifice orizonturilor de sol şi care au stat la baza listei solurilor de pe pajişUle comunei. Aprofundarea ş1 completarea 

caracteristicilor solurilor s-a efectuat şi pnn recoltarea a 127 probe agrochimice. necesare pentru determinarea md1cllor 

agrochimici. folosiţi la stabilirea cantităţilor de fertilizanţi chimici din teritoriu Au fost de asemenea prelucrate ş1 integrate ,n 

studiu dalele existente în arhiva O.S.P.A Bacău(la scara 1: 10.000). 

În cadrul celor 14 trupuri de păşune cercetate s-au identificat 42 unităp de sol la nivel de detaliu (varietate de sol 

specie texturală şi familie de material parental); unită�le de so! sunt prezentate în Tabelul 3.4 . ln tabel, unitavle de so 

sunt denumite descriptiv, nu prin simboluri sau formule Spre exemplu, unitatea de sol nr 34 are urmatoarea denumire. 
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Luvosol albic-stagnic-vertic. stagnogleizat moderat, decarbonatat moderat. Iuto-nisipos pe Iuto-argilos, pe 

materiale de dezagregare-alterare de pantă mijlociu-fine, din materiale contractile 

- tipul de sol este precizat de cuvântul Luvosol;

- subtipul de sol esle precizat de cuvintele albic-vertic-stagnic:

- varietatea de sol este preci1ată de:

- intensitatea cu care se manifestă procesul de stagnogleizare,

- adâncimea la care se găsesc carbonatii;

- specia texturală nominalizează textura solului la suprafaţă şi pe secţiunea de control;

- familia de sol este precizat� de natura litologică şi chimică a materalulu1 parental ş1

- varianta de sol evidenţiază eventualele modificări determinate ca urmare a activ�ă�lor antropice (clasa 

de eroziune de suprafaţă).

Tabelul 3.4 prezintă caracteristici de teren (de geosistem) care sunt relativ omogene pe unităţile de sol 

identificate care se suprapun şi ca parcele descriptive, specifice fiecărui trup de pajişte (p.d.). 

Tabel 3.4 

Tipuri de sol şi staţiuni paji�ti·comuna Helegîu • judeţul Bacau 

,... 
Hr. Denumire US(pd) Tip de sol 
!Ull l!•tiţ;

Subtip de sol )ucruiune orizonturi � 
15u pr11111 

Ip de staţiune 
,.. 

Procente 
----

Ao = 0-16 cm 

9 Aluviosol calcaric-
AC 16-35 cm 81: 8.4. 51.53 72.81 prundic 
CR = sub 35 cm 

Ao .., 0-20 cm 

Luncă 10 Aluviosol calcaric-gleic- AC.., 20-37 cm 
B 1; 8.4. 14,93 21.10 

1 Tazlău alcalic Clk 37-65 cm 

UAT C2k - sub 65 cm 

Ao „ 0-28 cm 

EutricambosoOI 
AB'" 28-42 cm 

4. 1.1,;4.1.3. 4,31 6,07 15 tipic 
B-.,R"' 42-55 cm

CRI< = sub 55 cm 
-

Elo =0-12 cm 

31 Luvosol tipic ER = 12-25 cm 4 .2.1 ;4.2.1.7 18,60 64.85 

Pârâul 
Bt � 25- 90 cm 

2 Bălănesei Ck • sub 90 cm 
.a 

UAT El - 0-23 cm 

34 Lu11osol stagnic 
EB = 23--40 cm 

4.2,1.;4.21.7. 10.oa 35,15 
Btlwy =-40 - 74 cm

Ht2wy = suh 74 cm 
oe 

Ao = 0-15 cm 

La Lutărie 
32 

AC- 15-J0cm 
4.11 ;4.1.6. 2.79 100 J 

UAT 
Regosol calcaric 

Clca = J0-60cm 

C2ca "' sub 60 cm 

Ao-0-I0crn 

AC= 10-25 cm 
4.U 1.:41.3. 7,89 18,23 Bahna 5 Regosol calcaric 

4 
UAT 

Clca - 25- .f5 cm 

C2ca = suh 45 cm 
1� 

li 6 ReQosol calcaric Ao = 0-l'hm 41.11 :4.1 3. 7.28 16,82 
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I AC = 19-36 cm
Clk=J6-55cm 
C2ca c sub 55 cm 
Ao = 0-23 cm 

�alcaric- I AC - 23-33 cm 4.11.1., 
14 Cernoz,om 

.ararendzinic 
4 1.1.4.; 4,65 10,74 

ClcaeJ]. JOOcm 4.1.3 
C2ca = sub I 00 cm 
Ao = 0-17cm 
AB • 17-31 cm 4.1.1.1.; 

21 Prelu11osol calcic 4.1.1.4.; 7,28 16,82 
BI= 31 · 76 cm 4, 1 ,3. 
Cca = sub 76 cm 
AB = 0-26 cm
Bit = 26-55 cm 4 1.1.1 ; 

22 Preluvosol calcic 4.1.1.4: 7,58 17,51 
B21 � SS- 83 cm 4.13. 
Cca = sub 83 cm 

_J
Ao = 0-211cm 

1 
AH� 28-45 cm 

4.1.1.1.', 
30 Preluvosot mohc-calcic 

' Rt = 45- 90 cm 
4.11.4· 8,60 19.88 
4.1.3. 

Cca = sub 90 cm 
- . � 

I
Ao =0-10 cm 

24 Prelu11osol calcic 
AR= 10-29 cm 

4 11.:416. 26 40 67,47 
Bt = 29- 55 cm 

Fundul Cca� sub 5S cm 
5 Mutoiului 

UAT 
El = 0-12 cm 

31 Luvosol lipie 
F.B • 12-25 cm 

4.1.t:4.1.6. 12,73 32.53 
Bt - 25- 90 cm 
Ck = sub 90 cm 

l 
Ao = 0-10 cm 

5 
AC= 10-25 cm 

4. 1 .1.:4 1.6. 16.74 36,37 Regosol calcaric 
Clca 25- 45 cm 

O11alul C2ca „ sub 45 cm 
6 Ciungilor 

UAT 
Ao = 0-1 I cm 

19 tipic 
AR = 11-24cm 4. 1.1.;4,1.1.6:

29,29 63,63 Preluvosol 
Rv = 24- S3 cm 4.1 3.

Cca = suh 53 cm 
I Ao = 0-16 cm 

Groapa AC= 16-J0cm 
7 Luntrii 4 Regosol calcane 

C'lk - 30- S3 cm 
4 1.1.:4.1.6. 20,6 100 

UAT 
C2ca "" sub �3 cm 
AB-0-16 cm 

Ciortea B11 = 16-35 cm 41.1.1.; 
8 

UAT 
23 Preluvosol calcic - 4.1.1.4.; 4,28 100 

821 = 35- 5S cm 4.1.3.
Cca - sub S5 cm 
I\Ck-0-I0cm 

calcaric 
Clc11 � 10-2.5 cm 

41.1.:4.16. 10,58 19,01 J Regosol 
C2ca „ 25- 70 cm 

I C]ca -= sub 70 cm 
] Ao = 0-16 cm 4.1.1 . .41.6. 11,95 21,47 

Deal UAT AC= 16-30 cm 
Regosol calcaric 

CJk = 30-5Jcm

C2ca - sub 53 cm 

5 Regosol calcaric 
Ao = 0-10 cm 
AC= 10-25 cm 

4 1.1.:4 1.6. 15,28 27.46 
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Brătila 
11 Pajişti 

AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA HELEGIU-JUDETLJL BACĂU 

27 Preluvosal lilic 

37 Antresol Erod ic-calcane 

28 Preluvosal stagnic 

1 Litosol lipie 

2 Regosol calcane 

3 Regosol ca cane 

4 Regosol catcaric 

5 Regosol calcaric 

6 Regosol calcaric 

B Regosol calcaric 

11 Aluviosol calcaric-gleic 

12 Aluviosol litic 

13 Cernoziom para,endzi nic 

16 Preluvosol lipie 

18 Preluvosot lipie 

34 

C lca = 25- 45 cm 
C.:2ca = sub 45 cm 
AB = 0-lqcm 
81 = 19-41 cm 
HtR - sub 4 1 cm 
Ao = 0-18 cm 
Clk=18-50cm 
C2k = sub 50 cm 
Ao -= 0-16 cm 
AB = ln-38 cm 
Bt- sub 38 cm 
Ao = 0-10 cm 
ABR = 10-20 cm 
R - sub 20 cm 
Ao= 0-15 cm 
AC= 15-JOcm 
f lca = 30- 60 cm 
C2ca - suh till cm 
ACk = 0-10 cm 
Clca = 10-25 cm 
C2ca = 25- 70 cm 

J CJca = suh 70 cm 
Ao = 0-16 cm 
AC= 16-JO cm 
Clk = JO- 53 cm 
C2ca = sub 53 cm 

Ao = 0-10 cm 
AC= 10-2.5 cm 
C!ca = 25- 45 cm 
C2ca - sub 45 cm 
Ao -0-19 cm 
AC= 19-36 cm 
Clk = 36- 55 cm 
C2ca = suh 55 cm 
Ao = 0-24 cm 
AC= 24-39 cm 
C lca "" .l9- 65 cm 
C2ca = sub 65 cm 
Ac "' 0-20 cm 
ACGo = 20-]87 cm 
CkCio = 38- 7S cm 
ClcGr "' sub 75 cm 
CR =dela O cm 
Ao = 0-23 cm 
AC= 23-33 cm 
Clca = 33- 100cm 
AB =0-25 cm 
Bit = 25-S2 cm 
821 = 52- 81 cm 
Oe= sub81 cm 
Ao "' 0-2:Scm 
AB = 25-42 cm 
B lt = 42-86 cm 
82t = 1!6- 122 cm 

r 

I 

4.11.;4.1.6. 

4.11.;4.1.1.4.; 
4 1.6. 

4.1 1.;4.1.6. 

41.1.;4.14 

I 

411:4 1.6. 

l
i

li 

4.11 ;4.1.6. 

I 4.11.;4.1.6. 

n 
u 

4 1.1.;4 1.6. 

I 
I 

4.1.1.;4.1.6. 

,I 

I 

I 4.1.1.;4.1.6. 

I 

I 41.1.:41.1.4 

I 

I 4 1.1. :-11 14 

I 4 1 _ 1.:4_ u 4. 

I 

) 4 11.:4 1 1 4. 

I 4.11_:4 1.1.4. 

11,01 19.7B 

6,83 12,28 

. 

14,34 100 

1.83 0,55 

4,74 1,41 

33,76 10,06 

4116 'j 

70.1271 20,89 

9,88 2,94 

15,83 4,72 

8.46 2,52 

0,96 0,28 

26.25 7,82 

10.82 3,22 

13,66 4,07 
,, 
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_,
- ,~ 

! Ck -= sub 122 cm
".B „ 0-26 cm I 

22 ::ireluvosol calcic 
31t - 26-55 cm 
B2t - 55- 83 cm U.1.;4.11.4. 2,16 (,64 

Cca= suh 83 cm I 
, An� 0-10 cm 

24 Preluvosol calele 
AB = J0-29 cm 
Bt = 29- SS cm 

4.1.1.;4.1.1.4. 4,87 ',45 

Cca• sub 5S cm 
An= 0-22 cm 

25 Preluvasol litic AB = 22--40 cm 4.11.,4 1.3. 5,21 1.55 

RLR = suh 40 cm 
Ao = 0-20cm

26 Preluvosol litic AR= 20-30 cm 4.1.1.,4 1.3 11,97 3,57 
lltR sub 30 cm 
,'\B = 0-19 i:m 

27 Preluvosol !ilic Rt = 19-41 cm 4.1.1 ,4.1.3. 3.38 1.01 

BtR = sub 41 cm 
Ao = 0-16 cm 

28 Preluvosal slagnic t\B"' 16-38 cm 4.2.1 .. 4.2.1 6. 18,20 5,42 
Bt = sub 38 cm 
Ao = 0-17 cm 

29 Preluvosol stagnic AR= 1-J cm 4.2 1 ;4 2 1.6. 7,31 2,18 
Bt=suh3cm 
AoGo = O- 18 cm 

36 Gleiosol calcaric ACGo = 18-38 cm 8.1,;8.4 9,27 2,76 

11 
Brătila CkGr = sub Jl! cm Paji,ti -

Ao = 0-18 cm 
37 Antresol erodic-calcaric Cl1c. = 18- 50 cm 4.1.1.;4.1.1.1. 9,47 2,82 

C2k = sub SO cm 
L 

Bit =0-40 cm 
38 Antrosof erodic-argic B21 = 40- 54 cm 4 1 1.:4.1 11 2,36 0,70 

I Cca „ sub 54 cm 

39 Antresol erodic-argic 
I n11-0-50cm

4.1.1.;4.1.1. 1 1,0B 0,32 
I B21 = sub 50 cm 
! Clk - 0-20 cm

40 Antrosol erodic-calcaric I C2k = 20-40 cm 4 1 1.;4.1.1.1. 7.24 216 

I C3k. � sub 40 cm 
41 Anlrosol I erodIc-calcar1c Ck-dclnOcm 411 4111 6,29 1.87 

Ao „ 0-15 cm 
Complex de soluri' AC= 15-30 cm 

42 
a-regosol calcaric-5C% I C 1 ca = 30- 60 cm 4.1.1.;4. 1.1 1 · 2,44 0,73 

I Oca = suh 60 cm 4.1 6 

b--antrosol erodic-calcaric-50% 
I Clk = 0-50 cm 
I C2k = sub 50 cm 
I Ao = 0-1'5 cm 

AC= 15-30 cm 
4. 1.1.;41 6. 21,33 49,32 2 Regosol calcane 

I C lca = 30· 60 cm 

12 
Helegiu I C2ca - suh 60 .:m 
Paji�i I Ao = 0-12cm 

·--
Regosol calcane I AC= 12-25 cm 4.1.1.:4.1.6. 20,2997 46,94 

I Uca = sub 25 cm 
42 

� 
Comclex de calcaric I Ao "' 0-15 cm 4. t 1.;4.1.1.1 1.62 3.74 
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soluri AC= 1.S-30cni 4 1.6. 
a-regosol- Clca = 30- 60 cm 

50% C2ca „ sub 60 cm 

b--antrosol-
erodic-calcaric 

CI k = 0-50 cm 
50% C2k • sub 50 cm 

Ao = O-lScm 

2 Regosol calcane 
AC= 1.'i-30 cm 

Clca = 30- 60 cm 
4 11.;4.1.6. 6.7442 3,28 

C2ca = sub 60 crn 

ACI.= 0-10 cm 

3 Aegosol calcaric 
Clca= 10-2.5 cm 

C2ca = 2S- 10 cm 
4.11.:4 16. 26,8372 13,07 

C3ca = suh 70 cm 

Ao = 0-16 cm 

4 Regosol calcaric 
AC= 11\·30 cm 

41.1.:4.1.6. 10,5116 5,12 
C lk - JO- SJ cm 

C2ca = suh 5] cm 

Ao = O-IOcm 

5 Regosol calcane 
AC"' 10-25 cm 

4.1.1.;4.1.6. 47,6789 23,21 
Clca = 25- 45 cm 

C2ca = suh 45 cm 

Ao "" 0-19 cm 
13 

AC= 19-36 cm 
6 Regosol calcaric 41.1.;4.1.6 16,3721 7,97 

Clk = )6- 55 cm 

C2ca • sub 55 cm 

Ao 0-12 cm 

7 Regosol calcaric AC= 12•25 cm 4.1.1.;4.16. 25.6279 12,48 

C:2ca = sub 25 cm 
Oeleni 

AB = 0-2.l cm 
Pajişti 

Rit = 23-78 cm 
17 Preluvosol calcic 

B2t '"'78- 105 cm 
4.1.1.,4.1-3. 10,3721 5,05 

Cca = sub 105 cm 

Ao = 0-11 cm 

19 Preluvosol lipie 
AR= 11-24 cm 

4.U ,4.13. 2-4,3256 11,84 
8t 24- 53 cm 

Cca= sub 53 cm 

Ao - 0-16 cm 

20 Prelu�osol tipic 
AR= 16-30 cm 

Rt = J0-45 cm 
4 11 ,41.3. 8,5581 4,17 

Bt+R = sub 45 cm 

AR= 0-1� cm 

23 Preluvosol calcic 
Blt=l6-J5cm 

U2t = 35- 55 cm 
41.1„ 4.1.3 17,8140 8,67 

Cca „ suh 55 cm 

Ao 0-20 cm 

26 Preluvosol litic AB „ 20-30 cm 4.1.1 ,41.3, 0,6977 0,34 

BtR = sub JO cm 

Complex de Ao -= 0-15cm 

soluri: 
calcaric 

AC= 15-JO cm 

42 
a-<egosol- C I ca = JO- 60 cm 4.11.;4.1.1.1.; 

9,8604 4,80 50% C2ca = suh 60 cm 4.1.6. 

b-antrosol-
erodic-calcaric 

Clk =0-50 cm 

50% C2k = suh 50 cm 

li 1 Litosol �pic Ao•0-IOcm I 4.1.1..41.6. 4.2565 1, 18 
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14 ABR = 10-20 cm 

Drăgugeşti R = sub 20 cm 
Pajişti Ao = 0-15 cm 

2 Regosol cal caric 
AC� 15-]0 cm 

Clca = 30-60cm 
41.1.;4.1 6 27,3874 7,57 

C2ca = sub 60 cm 

ACk = 0-10 cm 

3 Regosol 
Clca e 10-25 cm 

4.1.1 „4.1.6. 3,1364 0.87 calcaric 
C2ca = 25- 70 cm 

CJce - sub 70 cm 

Ao = 0-12 cm 

7 Regosol calcaric AC = 12-25 cm 4.11.;4.1.6. 68,2724 18.88 
C2ca = suh 25 cm 

·= 

AB = 0-23 cm 

17 Preluvosol calcic 
811=23-78cm 

4.1.1.,4.1.3. 100,4203 27,77 
U2t = 78- I OS cm 

Cca = suh 10� cm 

AH=0-16 cm 

23 Preluvosol calcic 
Bit• 16-35 tm 

4.1.1.,4.13. 25,6512 7.09 
821 z 35- 55 cm 

Cca - sub 55 cm 

1:-:I = 0-12 cm 

31 Luvosol lipie 
EB = 12-25 cm 

4 1.1 .. 4.1.3. 11,7614 3.25 
Ul= 25- 90 cm 

Ck=suh 90 cm 

El= 0-21 cm 

32 Luvosol albie EB = 21-1!1cm 4.2. 1 ;4.2.1.7 22.9068 6,33 

Rt = sub 38 cm 

Ea = 0-21 cm 

33 Luvosol albie ER = 21-38 cm 4.2. 1 .;4.2.1.7. B2,7222 22,87 

BI = sub 3!1 cm 

Ea "' 0-231:m 

a I biC-IJ erti C· EB = 23-40 cm 
4.21.:4.2,1.7. 0,2240 0,06 34 Luvosol 

stagnic Btlwy = 40-74 cm 

Bt2w)' = suh 74 cm 

EB = 0-27 cm 

35 Lu�osol 
albic-11ertic-

BI I wy = 27-55 cm 4.2.1.;4.2.1.7 0,3920 O, 11 
stagnîc 

B12wy = sub 55 cm 

Ao = 0-111 cm 

37 Anlrosol erodic-calcaric CI k = IR- 50 cm 4.11 :4.1.6 2,0162 0,56 

C2k "' �ub 50 cm 

Bll: 0-40 cm 

38 Antresol erodic-argic B21 = 40- .54 cm 411.;41.6. 9,6474 2.67 

(1;;a = sub 54 cm 

Complex de Ao = 0-15 cm 

soluri: AC= 15-30 cm 

a-regosol-
calcaric 

Clca 30- 60 cm 
42 50% 4.1.1 ;4.16. 2,8564 0.79 

C2ca = sub liO cm 

t>-antrosol• erodic-calcaric 
Clk = 0-50 cm 

50% C2k � sub 50 cm 
,� - --
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Tipurile de sol identificate în perimetrele studiate sunt: 

- Litosolul, cu dezvoltare pe versan�, colinari din trupurile 11 şi 14, ocupă unitatea de sol 1, care are o

suprafaţă de 6,0865 ha, adică 0,48 %,

- Regosolul, cu dezvoltare pe versan�i colinari din trupurile 3,4,6,7,9,11, 12, 13 şi 14, ocupă urntăţtle

de sol de la 2 la 8, care are o suprafaţă de 549,8049 ha, adică 43,22 %:

- Aluviosolul, cu extindere la nivelul fundurilor de văi şi grupează unităţile de sol de la 9 la 12, cu

suprafata totală de 75,88 ha, adică 5,96 %, 

- Cernoziomul, este situat pe versanp inferiori. grupează unităţile de sol 13 şi 14, cu suprafaţa totală de
)Q -.

- Eutricombosolul, este un sot formal pe terase fluviatile joase, cu o evolu�e pedogenetică redusa ca

timp dar în plină desfăşurare, care cuprinde unitalea de sol nr. 15 extinsă pe 4,31 ha, adică 0,34 %;

- Preluvosolul, este prezent pe versanţi inferiori şi obişnuit uniformi şi grupează unităţile de so\ de la 16

fa 30. care totalizează 378,5090 ha, adică 29,76 %,

-Luvosolul. prezent pe culmi subcarpatice, relativ stabile geomorfologic, pe care se desfăşoară unităţile

de sol de la 31 la 35 şi este extins pe 159.4164 ha. reprezentând 12,54 %; 

-Gleiosolul calcaric, este întâlnit pe unitaztea de sol nr. 36, care ocupă 9.27 ha, adică 0,73 %;

- Antresolul, este prezent pe versan�. de pe unită!ile de sol de la numărul 37 la 40 şi se extinde pe

38,6436 ha. adică 3,03 %:

- Roca la zi, care se extinde pe 6,29 ha, adică 0,49 % şl

- Complex de soluri-unitatea de sol nr. 42, situat pe versan� intens expuşi ac�unii proceselor fluv10-

denuda�onale, care ocupă suprafaţa de 16, 7766 ha ceea ce reprezintă 1,32 % din pajiştile comunei.

Structura pedogeografică specifică zonei de dealuri, este strâns legată de cond,�ile fitoclimatice şi de reheful 

relativ accidentat pentru majoritatea trupurilor existente, unde evoluţia terenurilor se realizează prin procese de denudare 

şi percolare. Subtipurile de sol prezente in teritoriu sunt reprezentate de: 

- subtipul albie (prezent la luvosolul care prezintă orizont E albie), are un grad de saturaţie in baze

între 70 şi 80 % şi o reacţie slab-moderat acidă, o rezervă de elemente nutritivă scăZută,un indice de

diferen�ere texturală cuprins între 1,27 şi 1,8 la preluvosoluri şi de la 1,6 la 2,9 la luvosolun şI este

extins pe 116,325 ha. Pe aceste terenuri dezvoltarea pajiştilor este limitată de acidifierea solunlor şI

excesul de umiditate de suprafaţă. Este un subtip de sol singular sau asociat cu subtipul stagnic şi

vertic.

- Subtipul alcalic. este întâlnit doar la unele aluviosoluri la care intrarea sodiului in complexul adsorbt1v

al solurilor este cu intensitate slabă. Este prezent la unitatea de sol nr. 10, pe suprafaţa de 14,93 ha;

- subtipul argic. este intâlnit la antresoluri, unde orizontul B intermediar s-a format prin procese de

aryiloiluviere. Este prezent la unită�le de sol 38 şi 39 (pentru antrosoluri} şi ocupă suprafata de

13,0874 ha Acest subtip se asociază cu cel erodic:

- subtipul calcaric, prezent la regosoluri, a\uviosoluri, cernoziomuri, hidrisolun şi unele antrosoluri oferă

condi�i mijlocii la slabe pentru dezvoltarea plantelor şi se extinde pe 706,0895 ha. Subtipul calcane

este neasociat la regosoluri şi gleiosoluri şi asociat cu subtipul gleic la aluv1osolun, pararendzIn1c la

cernoziomuri şi cu cel e rodic la antrosoluri.
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- subtipul calcic este prezent la unele preluvosoluri neasociat sau în asociere cu subtipul molie, la

soluri formale pe material parental marnos şi oferă condi�i optime pentru dezvoltarea în pajişli a

leguminoaselor_ Ocupă suprafaţa de 104,6352 ha.

- subtipul erodic, este intâlnit la antrosoluri, in asociere cu subtipurile calcane şi arg,c şI ocupa pe 

44,9336 ha;

- subtipul gleic, este prezent la aluviosoluri în asociere cu subtipul calcane. pe terenuri unde, nivelul

freatic ridicat, determină procese de reducere a oxizilor de fier. care sunt adesea nefavorabile

dezvoltării unui covor vegetal valoros. Ocupă 23.39 ha,

- subtipul litic este prezent la unele atuviosoluri şi preluvosoluri, singular sau în asociere cu subtipul

calcane, pe suprafaţa de 32.2677 ha;

- subtipul molie, este întâlnii la preluvosol, asociat cu subtipul calcic şi ocupă suprafaţa de 8,60 ha

este favorabil dezvoltării unui covor vegetal valoros:

- subtipul pararendzinic. este dezvoltat pe versanp slab erodaţi pe seama materialelor marnoase,

unde acumularea humusului este intensă, este întâlnit la cernoziomuri şi se extinde pe 30,90 ha;

- subtipul prundic este asociat cu subtipul calcane la aluviosoluri şi ocupă suprafaţa de 52.49 ha;

- subtipul stagnic {cu un suborizont unde periodic stagnează apa pluvială), care are o pseudogle,zare

de la slabă la puternică, favorabilă pajiştilor. Este prezent la tipurile de sol preluvosol şi luvosol şi se

extinde pe 50,5460 ha. De remarcat, mai ales la nivel de familie de sol, existenţa substratelor bogate

în carbona� (urmare a unor substraturi parentale marnoase); această caracteristică este favorabilă

extinderii în pajişti a leguminoaselor.

- subtipul tipic, care se suprapune obişnuit cu conceptul tipului de sol. este prezent la eutricambosol.

preluvosol şi luvosol, neasociat cu alte subtipuri şi se ex.tinde pe 250,9340 ha;

- subtipul vertic, care eviden�ază un sol dezvoltat pe argile conflante, este prezent la tipul de sol

luvosol. pe suprafaţa de 10,696 ha

Cele mai importante procese pedogenetice prin care s-au fonnat solurile din perimetru sunt argiloi1uvierea, 

levigarea, gleizarea, stagnogleizarea, alcalizarea şi eroziunea. 

Argiloîluvierea, caracteristică luvisolunlor. este procesul prin care, odată cu apa pluvială care percoleaza solul, se 

transferă argila din orizonturile de suprafaţă, care se acumulează la nivelul orizontului intermediar B, pe care 1-t transfom1a 

în orizont 8 argic, la care raportul dintre argila din Bt şi argila din Ao este mai mare de 1,21 (proces denumit d1ferenţ1ere 

texturală} Solurile studiate au o diferen�ere texturală slabă la puternică, cu un indice de d1ferenţ1ere texturala cupnns intre 

1 27 şi 2 9 ceea ce evidenţiază o instabilitate a proceselor pedogenetice. Sunt soluri cu un poten11al bun pentnu pa1Işt1, 

care necesită adesea măsuri de ameliorare a drenajului intern. Argiloiluvierea este prezentă la preluvosol, 1uvosol ş1 

anlrosol şi se extinde pe 546,7031 ha, adică 42,99 %. 

în funcţie de adâncimea la care sunt prezenţi carbona�i de calciu se separă următoarele situaţn: 

- cu carbona� între 51 şi 100 cm, situa�e care se extinde pe 170,5570 ha, ad1ca 31.20 %.

-cu carbonaţi intre 100 şi 150 cm, s,tua�e care ocupă 343,8811 ha, pe 62.90 % ŞI

- cu carbona� mai jos de 200 cm. situaţie care se extinde pe 32,2677 ha, cu o pondere de 5,90 % din total

terenuri cu orizont B argiloiluvial.
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Levigarea, este caracteristică la eutricambosoluri şi la unele regosoluri, la care. transferul mineralelor a�loase 

din orizonturile superioare spre orizontu\ B intermediar, este încetinit de ritmul alert al proceselor geomorfologice. Se 

extinde pe 20, 14 ha, adică 1,58 % din suprafaţa cercetată. Sunt soluri cu un potenţial mijlociu pentru dezvoltarea unur 

covor iertos, care se datorează in special grosimii reduse a orizontului de acumulare a humusului. 

în func9e de adâncimea la care sunt prezenţi cartonaţii de calciu se separă umiătoarele srtuaţrr: 

- soluri cu carbonaţii intre 26 şi 50 cm sunt prezente pe 15,63 ha. adică 78,60 %:

- soluri cu carbonatii intre 51 şi 100 cm sunt întâlnite pe 4,31 ha, adică 21,40 %:

din total soluri decarbonatate;

Gleizarea solurilor este un proces de oxida-reducere. datorat apelor freatice situate la mică adâncime. in

orizonturi sau la baza profilului de sol. Este întâlnit pe funduri de văi şi în lunca Tazlâului unde ocupă suprafaţa de 32,66 

ha adică 2.57 % iar intensitatea gleizării este: 

- slabă pe 14,93 ha(45,71 %):

- puternică pe 8.46 ha(25,90%) şi

- excesivă pe 9,27 ha, adică 28,39 % din total terenuri gleizate

Pseudogle izarea solurilor este un proces de oxido-reducere, datorat baltin1 apelor pluviale în orizonturi de sol. 

Este întâlnit pe suprafaţa de 50,5460 ha adică 3,98%. Intensitatea acesteia este: 

- slabă, pe 32.54 ha, cu o pondere de 64,38 %;

- moderată pe 10,304 adică 20.39 % şi

- puternică, pe 7,702 adica 15,23 %, din total soluri stagnogleizate.

Alcalizarea solurilor reprezintă procesul de intrare a sodiului în complexul adsorbtiv al solurilor, prin înlocuirea 

calciului, proces care se petrece pe 14,93 ha. Intensitatea procesului este slabă. 

Procesul de eroziunt1 in suprafaţă afectează învelişul de soluri pe majoritatea trupurior de păşune studiate. pe o

suprafaţă totală de 1123,5118 ha, adică 88,36 % din tota! pajişti. Intensitatea acestuia a fost prezentată în subcap,tolul 

3.2. 

Eroziune in suprafaţă se produce, ca urmare a predominării terenurilor în pantă. chiar dacă multe din terenurile 

cercetate au func�onat ca păşune in ultimele decenii. 
Textura solurilor (in orizontul de suprafaţa) este o caracteristică de bază a solurilor (vezi Tabelul 3.5}. ln penmetreae 

studiate. textura de suprafaţă se distribuie pe clase texturale. astfel. 
- nisipo-lutoasă, pe 115.16 ha (9.06 %};
- Iuto-nisipoasă. pe 216,6822 ha (17,04 %):
- lutoasă, pe 378,6819 ha (29,78 %);
- Iuto-argiloasă pe 452,1274 ha, adică 35,56 % şi

- a�iloasă, extinsă pe 108,9257 ha. adică 8,56 % din total pajişti.

Textura mijlocie (Iuto-nisipoasă şi lutoasă) este întâlnită frecvent pe tipurilor de sol din teritoriu şi se extinde pe 

595 3641 ha ceea ce reprezintă 46,82 % din pajişti. Solurile cu textura fină (Iuto-argiloasă sau a�iloasă) urmeaza ca 
pondere, fiind prezente pe 561.0531 ha. ponderea in perimetru fiind de 44, 12 % iar terenurile cu textun grosiere ocupa 
115, 16 ha, adică 9,06 %.

40 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA HELEGIU-JUDETLJL BACAU 

Tabel 3.5. 

Caracterizarea unităţilor de sol şi a subunităţilor de teren.Comuna Helegiu - Judeţul Bacău 

I CJ Ac Acop. IGro■ 
Sup. Nr Nr 

P;rntl' Elpo E,az Eroz Alun Ne11ni- Ad. B+ Acop veg 
Ac 

Acop. 
Ul Denumirl! US ha pd 

Iru -zitia Ad. • !arm apt 
s At 

�ii mu, ier 
■rtia�

abu Îllllt�ra 
p 

s11ug sup. 
clri fr.m e % b. ţii % cm 

% % 

Litoso tipic_ foarte 
superf1eiat. luta�iSipos 

pe IL ICS exces;., lull)-
sdlelelic, ce material de 6 0865 • 1 şi 14 5�•- sud l"Ollerata amenta 1bsan111 absenl3 >10 1-2 2(J 50,90 Id 2C 

nlSlpOilS 

dezagmgare-allerare de a 

panta mijloCli co schelet. 
proven�e din pietrişun 

fttr11iatlle 

Aegosal catcaric. 
broiicaltanc, lullls pe lutas 3.11, 

labsenti!; 
llo;en•. 

absen� 

2 pe materiale de 62,9916 2 12, 4 -19 •: est.sud slaba ogaşe 'lcli1Jri 
sau >10 0-1 t 

lutoas.1 

dezagregall!-allerare ce 3.14 9-26•. .vest �labllizal rare moaeratA 
pan� mijlocii, din delw11 e 
C111rtl0nabce. erodat s �b 

Regosol cat.aric bsenlll 
prnric:alcaric l�tc-arg Ies 11.!1� valur 
pe Mos. pe material de 9, 11 14-19"; ord, est şi treptl! bsenta la 
de2agregare-allerare �e 74.3136 3 13, 19-26 •. iud. vest oulemiQ'I al:r!enlA active putBmiea >10 0-1 5:20 6075 Bl!likla<il 

ter11 mjloo1, iimvemte dill 14 sau 
roci bistrati-ficate. erodai Stlblfizal 

cLlll!m� 
Regoso, cat:aric, 

prnxicalcaric, Iute-argilos braZlfe Iuto-
' 

pe argilos pe materia de 91,22'6 4 7.9,11 1-1◄ •. nord: slaba absenlA semi- llOdl!lllla >10 I 10.2C 60,80 10:20 arg lloesl 
dezagregare-a'!l!rare de şi 1J ve51 Blab•lizal 
panta fine din mame. e 

11rtx111s1ab 

Regmol ca caric. crude 
proiiealcaric lu�atg1kls 8-11 •; ad lu1o-

i 
pe argilos, pe materiei de 

57 711',() 5 • 6, 9, 4-19': 1<11c'. est nixleriua ahsenta roov ,le lUll!mid! >10 t o 
O: 10: 0;10 0,20 a111i10a!.l 

dezagregare alterare de 11,13. 9-26 vest semi 20 

panta fine. din mame. stab 
erodai mocera1 

Regosol cataric, 
prox I calea ric, a,gilos pe 

•
a19ilos. pe ma1ena1 de 33,5321 6 4.11, �◄-19' nord. sla� amenta

blalde puternica �10 t! ,1 .. arglloas, 
dezagregare alterare de 13, vest active 
pan!A fine, din mame. 

el0dal Slab 
Regosol ca bmc. 

pl'Qlticalcerit. ILID argilos 
movae 

pe Iuto argilBS. pe malerial 114,2000 12.13, 14-19 nom: �laM cllsenta stabilizat moderai.a >10 I o ' ,. 
risipo-

de dezagl'll!iare- anerare 14 ves1 utoasa 
de panta mijkx:lll fine, din 

e 

de lu vii. erodai slab 
RegC6QI cat:aric, 

epicalcanc, IUIIHl'!IIIOS pe 

I larg1fos, pe material de 15.83C0 t 14-19 est slaM 
ogaşe bSente putefl'ica >10 D \li 

tutn-

dezagregare alterare ce r.1111 
• ' argile a!!� 

�a�ta fine. din del�vii, 
erodaf!tab 

AILVÎOS0I cacaric-pruMic 
proxic:ak:anc. �ral 

superficial. Iuto nisipos pe lulll 
• I\Jlos. pe materiale 51,53 t 0-1' absenta absenta absenta bsertle absentâ • • 1(1 ,isipoes 

transpcr1ale mijoo, ai I 

scttele1 p1011anite 1!1r 
denn1�e ftwiatile 

Alu�iosal calea oc11leic-
alcaic gleiul slab. 

•lcalizal slab. proxiealc:aric:, 
10 lutos pe lulOS, pe ma1e�ale 14,93 0·1' abSenta absenlll all'!enta 11581'11! absenta I J 10 lutoasa 

transportate grosi@111 CIi 
schele1 provenite din 

deoozile flwialile 
,. Aluviosol cabocijleic. 8,46 I 11 I absenta all!!enta absenta hsente. absenta I .J 

Iuto-
aleizat 01Jtamic I 

amito21i 
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·-1-·•-1-
-

•�r
- = -r�-

prcxicalcaric. lull>alllilcs 
pe luto-arg1bs. pe 

ma te riale transporta te 
miIIOciu•fire. dji depo21!l 

nuviamle. 
Alwmol. ralcanc-11rundc 

proxicalcarc. Ioane 
supetficial. nisipo IL !OS 

12 moderai scheletic pe 0,96 . ., , . tl-1' absenta al:IS81118 ab9ent.'I bsente: absen� z "O � ,, 
nis•pc>-

n1Sipos excesw sc/Wlletic 
. luloasă 

pe materiale transixnale 
!Chele11ce p,oi,enrte din 

- de�ozilll! fluviatile 
Cemoziom calr.aric-

-I-== - 1� -- - � - 1-� -- 1� -- 1�,. -

parare!ldzir c, pmxtal-
caii:. IU�argilos P8 2-5'> Iuto• 

., argilM. pe materiale de 26.25 I J ., es1 Vll!lt slaba absenta absente. absenr.1 „ .i li ., 111 

dezag,egare-allerare de 
19-26" a,gll08Ji 

panli!J fine. din mame. 
erodai slab 

Cemoziom calcaric• 
pararendzini::. proxcal-

cari:. luro-argilO!! Jl8 lulO· 
• �•los. pe ma1ena1e de 4,65 " j 5-&" astidl moderat. allsenta absenie: absenta r • ; C . aiyik>as 

dezagrll';lare-alterare de ă 
pantă fine. din mama. 

erodat rroderal 
Eummbosol bpic 

decamonat.at slab. slab 
prolund, turos pe 1utos 
moderat scnele1ic. pe 

.. materiale de 4,31 •:t I 2-5° estid! absenta absenltl absen111: absenta . li ' a IC utoasa 
dezagregare-alterare in 
situ rrijlocii QJ schelei. 
spn1111 ile pe p1etri$Ui 

nuvialile 
?reluvosol tipic, 

�8CarbOlli181 stab. lutos PE 

16 
lulo-aigll111 pe material!! de 

10,82 •o li 26-45n estici! putamic. absenta 
dezagragare-alt2-ra1e de 

atJsen• absenta >10 , ... o !) � ,: lutoasa 

pani� fine, din mame 

.._ 
erodai 11�mlc 
P reluvosol tipic, 

� ,� -� -- � 1� � - -__. -� -

decartonata! moderat absenlll: 
17 

lutos pe lutos pe materfafe 110.792( 17 13,14 5-8<>; estica: moderai, absenta ITIOll•l8 
absenta: 

>10 2-3 &, lutoosa 
de (lezagregara-alterare de 19-26. sud id! !tallllllllll 

moderata 
ganta mijlocii, din luluri. 

erMat rroderal ·-

Prelwosol lil)IC 
decalbonata1 moderat 

• 
tulos pe Iuto .irgilm pe 13.66 ., • 

5-6•: estica slaba absenta ab!lenle; atJSenta >10 : ,o lutoasa 
materiale de dezaglllgare- 8-11' 
a-erare de panta mijlocii 

din kltu li. erodat slab 
PreluvCl50I tipic. 

dacarbonatit mode1111 
IL tos pe luto.lryiloi; pe 53,6156 •• 6,13 

5-86: sudicii 
' 

materiale de deragregare- 19-26' veslica 
slabă absen� absen1a: absenta >10 N o :i ) lutoasa 

alterare de panta mqlocii. 
din ly!IJri. eroda! slab. 

Pretuvosol tipic, 
deca rbona lat moderat 
lutD-nisipcs pe kltn!i.pe 

u 2-5• pg.eşe ,a, puternica >10 n i: IC ,. ,a Y: 
Iuto-

,._ materiala de dezagregare-
8.5581 1!') ves� slabă absenle nisiooas, 

alterare de panta 
ml'lccii,D& lu� ri.eia1at sl. -" 

Prel11YOSOI calcic, 
kiecarboratat slab. lulos pe 

21 
Iuto-a111îlC1S.i:-t materia'e da 

7.28 .. , • 8-11 nonlicl mol!eratJ 
dezag regara-a Iterare de 

absenta a1Js8flll!; absent.li '>10 2-J ' 100 . ltJtoasa 

panta mijloou-ma. din 
mame. eltl(jat moderai. -

Preluvosa calcic, 
decaltloiiatat slab. 1uto-
argilos l)e luk>-all,ilos,pe noniica. 

tJ o ' 
lll!o-

maleriale de dezagregarP.- 9.74 Q 11• 6-11" puIamic. abse11t1 abserls. absefllă .. argiklas, 
anerare de panii! mijlociu-

vestica 

fine. din mame. erodat 
� rnllllmic I I 
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Pmlwosol calcic, 
I 

li 
decartlOl\11al slab, IUll:l· Mrdicil, a,gffos pP. argilos, pe 47.7452 23 

8.13, 11, 14°. sudic.A pull!IT'ic. absentil movile moderatA >10 : I D � 
Iuto-

. maleriale de dezagregre. '4 26-45 stabiliza I arviloas, 
anerare de panii fine. din �estiCA 

mame, e 11'.lda I out 
P ref uvosol C'dlci:. 

�ecarbonatat slab lulo-ar- nordic3, lufo. 
.. 

glos pe a�ik>s pe 31,2700 2 5, 5.,11·; veslic:A mooemb absenta abHn•; absenlJ •ie • l,> ;;, C I arg1l0ii 
materiale C:e detagregre- ,1 11. 14-19', 
alterare de panta fine. din 

să 

mame,arooat mOd. 
P1eIu�osoI l itic, moderai 
superficial. lutos pe lut� 

pule mic scheletic. pe 2 
� materiale de de.zagregre. 5,2100 

s 
,, 11-14 nord.id absentll absenia atl'lenla; absent'! C ., • li) � :· lu�asa 

alterare de panlli mijlocii 
cu scflelel pe piebişuri 

necalbclnatice 
P11!1uvosol litic. moderat 
supem:,al. lutos slab 
schelelic. pe IUl!l's sl.ab 

2-s·· 

" 
schelelic, pe ma terale de 12,6677 2 11, 14• 19 ; roroiet slaba absenta absM-, absenlA lj� ;u • lut>asl 

dezagregre-alterare de 6 13. sudicii 
panta m11fo.di w sdletet 19-26 

oe piebişuri necarbonatica 
ellldat!illb 

PreIu�osol litc, moderai 
superficial. lufo.nisipos 
slab schelet'c. pe 'u1M 
moderai sc:he-letic. pe 9, noroica. 

ruto· 

matenale de dezagregre- '4,3900 . 
5�· pulllmid absenlfl absenlle: absenia >10 1 o 0.10 0:20 nisipoa ' 11 �ISld alterare de panta mijloeii sl 

cu schelet pe pl�uri 
ner.arbonatic:e erodat 

Dtl'llmic 
Prelu�o$OI stllgnic slab 
stagnoglerz.al, mode-raf 

decartlonalal. luto--arg1Ios, 2 10. 5-8': nonJi�, allsente: absenta. Iuto-
a pelutt)-a/!Jiklspe 32.5400 

8 11 11-1◄ ljE!Stica 
slaba absenlA 1110',ile moderata >10 u I 0,10 0,20 aigiloa 

mate na le de dezagr9!l re- !labilizat sa 

allerare de panii! mijloci,. 
din lul!Jri, erodai slab. 

Praluv05(1I s111gnlc pu•mc 
stag nogleizat. mo�erat 
deca manata1 Mos, pe 

2 
... luto-aigilos pe materiale de 7,3100 2.S- noroica slaM atnenta ab!lente, absenta >10 . 2-3 li 70:90 0,10 0,20 IUID& 

dezagregre-allerare de 9 

panii! mqloeii, din luturi, I 
erodat slab 

Pl8/uvosol molic-cak:ic, 
�ecamcnatal slab lutos PE 
u10-arg11at, pe malBnaie a, ' 

30 deza-9regre--allerare de 8,6000 ' 2-5 noroci sl�h:I absenta am111nle, absenta >10 u o ,i ru1oasa 

pani!! mijloc:iu-li,e, din 
n11m111. emcfa1 slab 

Luvosol lipie. decarbonalat 
slab lulo-msip011 pe Iuto-

2. abllenl Iuto-
• argilcs. pe materiale de U,0914 3 5, 

14-19'; norcica. absenia abserlll e: 
absenta: >10 ' 1-2 m O; 20 niSil)Oa 

cezagmgre�Nerare de f 14 2�5 eslica 
BSS 

moderata 
panta mijlociu-liie. dir 

fuluri 
l.uvascl albie decartJonela' 

moderat lutos pe lulo•

32 argilos. pe ma1eriale de 22.!l06B J 14 14-19' �es�ca !laba absenta atl!le�II?: absenta ,)! n lJ �lllasâ 
dP..zagregre-alterare de 2 
panta miJlociu•fine.din 

lurun.ellldat slab. 
uv0501 a bic decarbanalll 
moderat. luto-ni-srpos pe lulo-

33 IUlos. pe materiale de 82.7222 J 
14 11-1◄ estică. slab.I absl!IIIA ahserile, absen� >10 : .t I nisipCla 

dezagregre ..a -1erare de 3 ve;t� sa 
panta mijlocii. din lutu�. 

erodat sl. = -= 'c-== � - =-- - � -� ,= 1� 
UIIOSOI albic-s1agnic.1J1r1i:. 
stagnoqleiZi!t moderat, IU!D• 

34 
decamonarat moderat. 10 3040 J 2. 2-�·: nord1dl; absenta .atiserta absenle; absenta •tU :s n o nisipoa 

1L!CHisipo$ pe luto-aigilo!;, • 14 5,IJ'_ sudidl 
,a 

pe materiale de dezagr • 
I I a�er11-re de aantă m1ilwll· I I 

--� -
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fine.din mat conlracille 
uvosol albc-51Bgni:--iem:, ! 
staQnQ!lleizat puremIc. 
deca rbotiata1 moderat. 

3 
lutos pe Iuto-argilos pe 0,392 5 14 5-8'. sudică slaba amenlS ;ibsenle: absentA >10 C 1-2 20 o 60 o 20 lutlasA 
materiale de dezagr -

ilterare ce panta fne, din 
" ···� . ,_,.,. 

Gleiosol calc:anc.gleiza1 
eJcesiv. pro•icaca-ric, 

ulos pe lutos 1)8 materiafj! 9,2700 36 11 0-1 atisenta absenta lltl!enlA absenta atise,,IA 0.5•1 o 1-2 o 10 70 o 20 utoasa lra r sparta te mijlocii. 
provenite din depozite 

J ....... 

An tra.ol erodlc-calcaric 
pmxicalcaric, lulD-.rrgitis 

pe lu!D-argil�. pe 
9, 11, s.a. nordici'! 

ma1eriale de deza 1B,J162 37 8-11, estica. excesivi absenta MSS pub!m:c11 >1C o 0-1 o 20 60 o 20
Iuto-

gregare anerare de panta. 
14 

11-14 sudl� art1: oasi 

mijlool. proveMe dl� 
dflllm. erodat 81C8ilr. 

,n1rmo1. erodic-arg,c slab 
decaltxlllalat, lutas pe 

lulo-argllos, l)e mab!rfale 
11, estica: 

loarte 
de de:ta-91l19e�-alterare 0.9400 38 14 11-14'

vestica 
l)utemi absenta vss pu!P.mica >10 o 0-1 o 20 60 o 20 ulaasa 

de panta. fine, l)rrN8fllte dl 
din mame. eroclet 1oaf1e 

pull!m1c 

,,nl!mo I aTOdic-t rg Ic-� em:. 
mooerat <W:alboll!ltat 
argilos pe argilos. pe 

nordica 
loarte 

ma Jeriale de daz1111regare- 1,0800 39 11 5-8' pulerrl absenta �bsenlfl abserta >10 o 2-J 10 o 70 o 20 rgiloasA
alleraRJ de �ntil. fine, ca 

pm11entte din mame 
emda1 foar1A putsmic 

Antrosol, erodlc-calcaric
l)IOXJCalcaric lutos pe 

argilos, pe l'Tlaterîale oe 
7 2400 40 11 8-11' sudica exce!i�� iaşe Ilire absente ouMrrid! >10 o 0-1 o 20 60 o XI lutoasa 

dezagregare-ake-1are de 
pani.\, fine pl'Qvenne din 

deluvii. e!O(jat 11Jces1v.
Rtr.a la ZJ 6.2900 41 11 26-45 estică excesiYt ·"'"' . L---.a .. -.;-....: >10 o 0-1 o o 75 5 20 lutoasii 

a - Regosol cataric 
plllJicalcatic 1u1os pe 
IL tcs. l)e malllriale de 

dezagregare-alterare de slal!a lutnasa 
panta mijlocii, dfl delw1i 
cartlonatce, erodat slab 

50% 
� mov,le 

b - Antrosol, erodii:-
1s,11sa 42 

11,12 11-14 '; 
estca; absentil stah�t: moderata >10 o 0-1 o a 75 5 

cet.arlc. prnJicalcaric. 13, 14 14-19' 
sudldl ate 

Iuto-argilos pe Iuto 
argilo$, pe materale de Iuto-

ceza1regare-ane,are d1 1Xoe91'11! lal'!liloasa 
pant/i, mijlociu-fine.
provenrte di,, daluvli 
calbooatice, eiooa1 

e1oesÎ'v, 50% I 
li 

k ţ 

însuşirile solurilor, cu influenţă negativă asupra favorabilităţii terenurilor pentru păşune sunt. in perimetrele 

studiate, reprezentate de: rezerva de humos mică pe primii 50 cm ai solului, porozitatea totală foarte mică (pe unele 

subtipuri slagnice), panta şi expoziţia terenurilor. Pentru aprecierea capacită�i productive a păşunilor din terenunle 

cercetate şi a clasei de calitate a terenurilor, au fost preluate notele de bonitare pentru păşune din studiul pedologic 

existent în arhiva OSPA Bacău, pentru fiecare unitate de sol existentă pe trupunle nomtnalrzate. 

Sintetizând aceste date, care precizează clasa de calitate a acestor terenuri. după nota de bonitare pentru 

păşune. a fost obpnută încadrarea fiecărei unităti de sol la o clasă de calitate. suprafaţa fiecărei clase de calitate ş1 

valoarea notei medii de calitate pe trupuri şi pe total teritoriu pentru păşuni. confoITTI tabelului 3.6, prezentat în continuare 
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Tabel nr. 3.6. 
Suprafeţe(ha) pe clase de calltate pentru pajişti - comuna Helegiu, judeţul Bacău

['-,_ Interval nb Clase de calitate 

Trup "'-- I li III IV V Suprafaţă NB/trup 
81-100 61-80 41-60 21·40 1-20 trup 

Lunca TazlăuUAT o o 19,24 o 51,53 70,77 29 

Pârâul B�lănesei a o 10,08 o 18,60 28,68 30 

UAT 

La Lutărie UAT o o o 2,79 o 2,79 32 

Bahna UAT o 13,25 14 86 15, 17 o 43,28 49 

Fundul Mutaiului o o o 26,40 12.73 3913 32 
UAT 

Dealul Ciungilor o o o 16.74 29,29 46,03 23 
UAT 

Groapa Luntrii UAT o o o 20,6 o 20.6 32 

Ciortea UAT o o o 4,28 o 4,28 32 

Ceai UAT o o 6.83 48,82 o 55,65 30 

Valea Rea UAT o o 4,01 10,33 o 14.34 45 

Brătila pajişti o 5.52 27.65 230,2871 72,27 335,7271 30 

Helegiu pajişti o o o 43,2497 o 43,2497 31 

Deleni pajişti o 8,5581 24,3256 154,0044 18,5117 205,3998 33 

Drăgugeşti pajişti o o 95,0018 224,9797 41,6691 361,6506 33 

parcele 13, 14.20, 10,15,18,19, 1,2,3,4.5,6.7,B, 17 � ,9, 11,12.13. 
descriptive �4.30. 21,22.28.33, '3,24,25, 16. 19,23.26,

o 34.35,37,38. 26,27.28.29, �1.36.41-
32,39,40,42. 

ha o 27,3281 201,9974 797,6509 244.6008 1271,5772 32 

% o 2, 15 15,89 62,73 19,23 100 

Nota medie de 32 

bonitare 
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3.4. Reţeaua hidrografică 

Toate trupurile de păşune se încadrează la bazinul hidrografic al râului Tazlău, fie direct fie prin mtennediul păraielor 

tri butare acestuia. 

Adâncimea apei freatice este întâlnită, pe trupurile situate pe versan� şi culmi subcarpatice, la cel pu!in 6 m 

adâncime, fără a avea influenţe asupra morfologiei orizonturilor de sol. Nivelul freatic, de pe fundun de văi, esle de la 0,5-

4 m adâncime şi pro1Joacă local manifestări ale procesului de gleizare. 

Izvoarele de coastă suni întâlnite mai cu seamă pe versan�i cu alunecări de teren şi, unde a fost posibil, s-au făcut 
amenajări pentru adăparea animalelor. Aceste captări cresc stabilitatea versanlilor pe de a parte. iar pe de alta, 
ameliorează compoziţia pajiştii (prin dispariţia spe ciile hidro�le, in general cu va loare furajeră redusă). 

Excese de umiditate pot fi doar din izvoare de coastă şi în microdepresiunile create în spatele valurilor de 
alunecare, unde uneori se formea2ă şi lacuri temporare, care reprezintă un real pericol pentru stabilitatea versanţilor. 

3.5. Date climatice 

Terenurile cercelate sunt situate în provincia climatică (Koppen) - Dfbk, indicele de ariditate (De Martonne) este 35 
iar bilanţul hidroclimatic este slab excedentar. 

3.5.1. Regimul termic 

Comuna Helegiu primeşte anual o radiaije solară globală de 116 Kcal/ cm2. Cea mai mare parte a acesteia este 
primită ca radiatie globală directă în cele trei luni de vară (mai pu�n de 70 Kcallcm2 ), în timp ce lunile de iarnă primesc 
doar 10% din cantitatea anuală. Anotimpurile intermediare au aproximativ 18 % fiecare. Aceste valon caractenzeaza 
terenurile din teritoriu. 

Circula�a generală a atmosferei este orientată dominant din directia vest, dar pozi�a lantulu1 carpatic onental 

inftuentează amploarea proceselor atmosferice ca unnare a barării şi devierii maselor de aer şi a deformârii frontunlor, dm 

cauza poziţiei obstacolelor naturale. în anotimpul rece uneori circulaţia maselor de aer este influenţată de campul 

anticiclonic din estul Europei, iar viscole şi scăderi accentuate de temperatură se produc frecvent, ca unnare a dezvoltăm 
ciclonilor mediteraneeni şi a largii expuneri a teritoriului pentru circulaţia maselor de aer. În timpul anului se produc ş1 
invazii de aer din nord (rece) sau sud (cald) care provoacă modificări temporare de vreme. 

Sistemele bance care gene rează vremea in teritoriu sunt anticiclonul ruso - siberian şi ciclonu medIteraneern care 

acţionează în sezonul rece şi anticiclonul azoric şi ciclonul islandez din timpul s ezonului cald. 
Suprafaţa subiacentă activă este detenninată in pnncipal de altitudinea formelor de re lief şi de înclinarea şi 

expozitia versanlilor. 

Diferenţele altimetrice reduse nu provoacă variaQi ale temperaturii şi precipitaţiilor medii. Temperatura medie 
anuală este de peste 9° C: temperatura medie a lunii iulie depăşeşte 20 °C (cea mai caldă lună a anului}; temperatura 
medie a lunii ianuarie este -3,3 ° C (cea mai rece lună). Durata sezonului cald (cu temperatun medii pozitive) este de 
aproximativ 275 zile/an {în medie). 

Geruri târzii se produc in ILina martie (cu o frecvenţâ medie de 1-2 zile/ an): geruri 11mpur11 se produc In luria 

noiembrie (cu o f recvenţă de sub 1 zi/ an): se consideră ger când lemperat1Jra maximă< O °C. 
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3.5.2. Regimul pluviometric 

Precipitaţiile medii anuale sunt de 601 mm Pe perioada de vegetaţie (1 aprilie-31 octombrie) cad în medie 467,2 

mm. Anotimpul cel mai ploios este vara (42,57 % din cantitatea anuală); primăvara. în medie, luna cea mai ploioasă esle

mai (88.4 mm). lama cad cele mai pupne precipitaţii (12.7 % din cantitatea anuală). Erozivitalea pluvială este mare.

I 

23,1 

Precipitaţiile medii la Oneşti, in perioada 1967-1986, se eşalonează lunar (in mm), conform tabel 3.7.: 

li 

28,1 

Repartiţia medie a precipitaţiilor {mmlm l) Comuna Helegiu, Judeţul Bacău 

III IV V VI VII VIII IX X XI 

26,8 50,7 88,4 95,9 85,9 74,1 44,6 27,6 30,8 

Tabel nr. 3. 7.

XII media 

25,3 601,3 

Perioadele de secetă suni frec11ente in lunile august-septembrie. Un aspecl foarte important este seceta din 

timpul iernilor, care afectează mult rezerva de apă a solurilor. Maximum de precipitaţii cade la începutul verii şi iama cad 

cele mai putine ploi. Ploile torenţiale sunt relati11 frecvente. În privinţa intensităţii lor. subliniem că la stalia meteorologică 

Bacău au căzut in 24 ore. 94,7 mm/m2 (acest eveniment s-a produs în cadrul lunii iulie). in general in zonă, agresivitatea 

ploilor este ridicată şi datorită poziţionării terenurilor pe pante. Ullimele brume cad rar la începutul lunii mai iar primele 

brume sunt în octombrie, după data de 10 octombrie. 

Umiditatea relativă a atmosferei este 79 o/o (media anuală); în luna aprilie este cea mai redusă. cu 74%. 

Nebulozitatea medie anuală este 5,8 (cea mai redusă valoare medie lunară este în august, de 4.6). Pe fundul văii 

Tazlăului anual se produc inversiuni termice, prin cantonarea aerului mai rece. 

3.5.3. Regimul eolian 

Vânturile dominante sunt din nord (nord-vest, nord-est) şi sud (sud-est, sud-vest); acestea bat> 60% din timpul de 

observaţie Viteza vânturilor este mai mare pe direc!ia vânturilor dominante. 

Majoritatea terenurilor cercetate se regăsesc pe veisanţi determinănd topoclimate generate de înclinări şi expozilii 

variate. 

înclinarea şi expoziţia terenurilor a fost precizate la nivelul fiecărui trup de pajişti. Este relevant că 47,21 % din 

terenuri beneficiază de valori tennice mai mari, pe expoziţii sudice şi vestice( tabelul 3.8.). 

Tabel nr. 3.8.

Date centralizate pentru expozi�e • Comuna Helegiu, judeţul Bacău 

Specificare Suprafeţe pentru expoziţia terenului, in ha 

absentă nordică estică sudică vestică 

TOTAL ha 85,15 356,1473 229,9245 225,79B7 374,5567 

% 6,7 28,01 18,08 17,76 29,45 
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CAPITOLUL IV 

VEGETAŢIA PAJIŞTILOR DIN U.A.T. HELEGIU 

4.1. Date fitoclimatice 

Teritoriul comunei Helegiu se siluează în etajul nemoral pe versanţi şi culmi deluroase din Subcarpatii Moldovei şi 

în etajul pajiştilor specifice fundurilor de văi

4.2. Descrierea tipurilor de staţiune 

Ecosistemele forestiere din leritofiu se încadrează la unitatea bioclimatică a pădurilor de goruneto-făgete pe culmi 

deluroase şi versanţi şi la unitatea de zavoaie pe funduri de văi. 

Ecosistemele de pajişti (tipuri de statiuni) prezente în spaţiul sludiat sunt următoarele �vezi şi Tabelul 3.4): 

4.11. - Agroslis capillaris (tenuisl şi Fesluca rupicola, dezvoltate în biotopuri mezoxerofile, întâlnită pe 

trupurile 1,3,5,6,7,9,10,11,12,13 şi 14: 

4.1.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, în asociere cu Brachypodium pinnatum, este 

prezentă pe terenuri erodate, de pe trupurile 4,8, 11, 12 şi 13; 

4.1.1.4 - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, în asociere cu Lolium perenne, este prezentă pe 

soluri eutrofe. de pe trupurile 4,8,9 şi 11; 

4. 1 .3. - Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia, de pe terenuri însorite, prezentă pe trupurile 1,4,6,8, 11 şi 14,

4.1.4. - Festuca valesiaca, prezentă în biotopuri )(eroterme, de pe trupul 11; 

4 1.6. - Botriochloa ischaemum, întâlnită pe lerenuri degradate de pe trupurile 3,5,6, 7,9, 10, 11, 12, 13 şi 14: 

4.2.1. - Agrostis cap illaris (tenuis) şi Festuca rubra. dezvoltate în biotopuri mezo)(erofite, de pe trupurile 

2,11 şi 14: 

4.2.1.6. - Juncus effusus, de pe terenuri uşor depresionre, de pe trupul 11: 

4.2.1.7. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rubra, în asociere cu Nardus stricta, de pe soluri acide. 

prezente pe trupurile 2. 11 şi 12; 

8.1. - cu speciile lolium perenne-Trifolium repens, dezvoltate pe soluri eutrofe, întâlnită pe trupurile 1. 11: 

8.4. - cu specia Agmshs Stolonifera şi Agropyron repens, unde terenurile sunt periodic inundate, de pe 

trupurile 1, 11. 
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Numerotarea ti purilor de er.osisteme este conform Anexei III, din Ghidul de întocmirea amenajamentelor 

pastorale. 

4.3. Principalele specii de plante din vegetaţia pajiştilor studiate 

Speciile dominante sunt din familia graminee, local apar şi leguminoase 

Se obseNă o anumită grupare a speciilor pe tipuri-subtipuri de sol. Prezentăm in continuare compozilia pajiştilor 

de pe trupurile studiate, în funcţie de soluJi şi celelalte condi�i sta�onale: (compoziţia va fi prezentată în ordinea graminee

leguminoase-alte familii; �ecare gen-specie enumerată într-o ordine descrescătoare a ponderii în asocia,ie). 

Pe preiu11osoluri sunt întâlnite speciile Fesluca sulcata (rupicola), Agrostis tenuis (capillaris), Lolium, Brisa, 

Oactylis: Trifolium, Lotus; Gallium, Achillea, Plantago media, Hieracium Local mai apar genurile: Agmpyron, Vicia, 

Medicago (alba sau faicata), Salvia. Pe preiuvosolurile erodate apare Fesluca pseudovina şi, local, Bolriochloa şi 

Artemisia (austJiaca). 

Stratu l arborescent din păduri este unul bietajat, unul superior, înalt de 25-28 m, format din specii de stejar, fag 

şi frasin şi altul inferior. la 22-24 m. format din Carpinus betulus, Acer platanoides, Prunus avium, Acer campestre ş a. 

Pădurile au stratul arbustiv alcătuit din Crataegus monogyna, Camus sanguinea, Camus mas, Rosa canina, 

Vibumum lantana, Staphylea pinnata, etc. 

Covorul ierbaceu din păduri este bogat în specii, reprezentate de Stellaria holostea, Carex p1losa, Poa 

nemoralis, Sanicula eumpaea, Carex brevicolis, Asarum europaeum ş.a. 

Plante nevaloroase din păşuni: Salvia sp., Botriochloa ischaemum, Nardus stricta, Artemisia austriaca, 

Origanum vulgare, Centaurea sp., Daucus carota, Carex sp., Juncus sp., Ranunculus sp, ciulinii (Eryngium, Carduus, 

etc.) apar adesea in11aziv. acoperind cel mult 15 % din suprafata păşunii. 

Pe pajişti. procenlul plantelor nefolositoare şi cu consumabilitate redusă, esle sub 15%. 

Plante toxice şi diunătoare pe păşuni: în afara genurilor Carduus, Eryngium, Artemisia mentionate mai sus cu 

prezenţă pe toate trupurile studiate, se pol adăuga brusturul (Arctium lappa) cu o frecvenţă rară pe majoritatea trupurilor 

dar frecvent prezente pe funduri de văi şi Eupatoria (turiţa) frecventă pe trupurile cu alunecări stabilizale Alte plante toxice 

suni pojamila (Hypericum), Equisethum (cu prezenţă frecventă pe terenurile alunecate), Rumex, Euphorbia (pe 

majoritatea trupurilor). lumânărica (Verbascum oficinale), de pe coaste erodate Pe pajiştile de sub Culmea Pietricica se 

dezvoltă uneori arii de ferigă de câmp(Pteridium aquilinum), care este toxică şi greu de stârpit. 
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4.4. Principalele tipuri de pajişti şi răspândirea lor 

Nr. 
crt. 

2 

3 

4 

Tipurile principale de pajişti din trupurile studiate sunt prezentate în Tabelu! 4.1.

Tipuri de pajişti -comuna Helegiu - judeţul Bacău 

Parcela descriptivă 

1,5,6, 11.12, 13, 14, 15.16, 17.18, 19,20,21,22,2 
3,24,25, 

26,27,30,31,37,38,39,40.41. 

28,29,31,32,33,34,35, 

1,2,3,4,5,6,7,8,24,27,28,31,32,37,38,42. 

9, 10,36, 

Tipul de pajişte 
lşi tipul de staţiune dinTabel 3.2a/) 

4.4.2.1 - Pajişti zonale premontane de Agrostis 
capillaris cu staţiunile: 4.1.1; 4.1.1.1; 4.1.14 ; 
4.1.3.; 4.1.4. 

4.4.2.3.- Pajişti degradate de Nardus stricta cu 
statiunea 4.2.17 

4.4.3.4.- Pajişti degradate de Botriochloa 
ischaemum, cu sta�unea 4.1 6 

4.4.4.1 - Pajişti de lunci şi depresiuni cu 
staţiunile 8.1 ;8.4. 

TOTAL 

Tabel nr4.1. 

Suprafa1a 

ha % 

367,4804 28,90 

638,6418 50,22 

189,7250 14,92 

75,7300 5,96 

1271,5772 100 

4.5. Habitatele de pajişti 

Pe teritoriul studiat se pol distinge următoarele habitate de pajişti: 

- R 3414 - Pajişti ponto-panonice de Festuca valesiaca, care pot intre�ne 0.3 UVM/ ha;

- R 3415 - Pajişti ponto-balcanice de Botriochloa ischaemum şi Festuca valesiaca. care pot întreţine 0,2 UVMI

ha;

R 3704 - pajişti sud-est carpatice de buruienişuri înalte de Senecio subalpinus şi Rumex alpinus(ştevia

stânelor), care susţin O, 1 UVM/ha:

- R 3705 - pajişti sud-est carpatice de buruienişuri înalte de Rumex obtusifolia şi UrtJca dioica care sus�n O, 1

UVM/ha:

- R 3706 - pajişti sud-est carpatice de buruienişuri înalte de Petasites kablikianus. care susţin O, 1 UVM/ha,

- R 3710 - Pajişti dacice de Molinia coerulea, care suslin O, 1 UVM/ha:

- R 3715 - Pajişti danubiano-pontice de Agrostis stolanifera. care pot întreţine 0,9 UMV/ha.

- R 3803 - Pajişti sud-est carpatice cu Agrostis cap1llaris şi Festuca rubra care pot intrepne 1,0 UMV/ha.

Extinderea acestor habitate nu este tipică în teritoriu. Unele se intrepătrund iar altele au dez1Joltare redusă. 
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Lolium perenne Agrostis stolonifera 

Numerotarea tipurilor de ecosistem este conform Anexei III, din Ghidul de întocmire a amenajameotelor pastorale. 
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Botr,ochloa 1schaemum Poa pratansis 
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4.6. Descrierea vegetaţiei lemnoase 

Tabelul 3.2 b prezintă acoperirea terenului cercetat. cu vegetalie lemnoasă (arbuşti şi arbori subţin < 10 cm 

diametru sau artori cu > 10 cm diametru). Se face precizarea că, pajiştile prezente pe teritoriul administrativ Helegiu, au 

un grad bun spre foarte bun de acoperire cu vegetaşie ierboasă 

Pe trupurile de pajişti, arborii sunt reprezenta!i de stejar, fag, carpen şi tei iar arbuştii suni reprezentaţi de păducel 

(Crataegus), măceş (Rosa), cătina albă IHippophae ramnoides), cornul {Camus mas), sângerul(Comus sanguinea). 

Arborii sunt int�lnili pe 47 4,5525 ha iar gradul de acoperire pentru arbori este foarte slab, intre 1 şi 20 %. Arbuşti sunt 

întalni� pe 1047,2580 ha(82,36% din pajişti), cu un grad de acoperire slab {11-30 %) . 
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CAPITOLUL V 

CADRUL DE AMENAJARE A PAJIŞTILOR DIN UAT HELEGIU 

5.1. Procedee de culegere a datelor din teren 

Culegerea datelor din teren se efectuea2ă prin metode directe. 

Pentru determinarea cantitălii de masă verde de pe fiecare păşune se delimitează 1- 3 piele de conlrol, cu o suprafaţă 

minimă de 1 O mp pe fiecare trup de păşune în func�e de suprafaţa acestuia şi gradul de omogenitate a păşunii. Prin 

cosire şi cântărire se delermină cantitatea totală de masă verde din fiecare piatâ de probă De pe suprafeţele păşunate se 

coseşte şi cânlăeşte cantitatea de masă verde neconsumată 

Stabilirea tipului de so! pentru fiecare trup de pajişte s-a făcut conform metodologiei de lucru utilizată de Oficiul de Studii 

Pedologice şi Agrochimice. 

Pentru determinarea compoziţiei floristice se efectuează relevee ffolistice după metoda geobotanică. Prin această 

metodă, compoziţia floristică se studiază intr-o suprafaţă de probă pătrată Numărul suprafeţelor de probă este de 3 

pentru suprafeţe depănă la 100 de hectare de pajişte şi de 3-5 pentru cele de peste 100 de hectare. Suprafeţele de probă 

se aleg parcurgănd pajiştea pe diagonalâ şi se delimitează cu ţăruşi po�iuni cât mai uniforme din punct de vedere floristic. 

Ţăruşii rămân pentru întreaga perioadă de 11egeta�e. urmărind aspectele sezoniere sau fenologice. Mărimea suprafetelor 

de probă este de cel puţin 100 de metri pălraţi (un ar) După delimitarea suprafeţelor de probă se lrece la întocmirea fişe, 

geobotanice sau a releveului După această etapă se trece la determinarea speciilor întâlnite în interiorul fiecărei suprafeţe 

de probă şi se înregistrează în fişa geobotanică pe grupe după criteriul botanico-economic şi anume. 
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- 1. graminee

- 2. leguminoase

- 3. ciperacee şi juncacee

- 4. plante din alte familii botanice

- 5. muschi şi licheni

- 6. specii lemnoase.

Pentru mai multă exactitate se cercetează şi suprafeele limitrofe, iar speciile întâlnite în fitocenoză, dar in afara 

suprafetei de probă, se notează la sfârşitul listei floristiee. Ordinea speciilor în cadrul fiecărei grupe se 11a face în funcţie de 

dominanta lor. După înscrierea speciilor în fişe, în dreptul fiecărei specii se trec principalele caracteristici: abundenţa, 

dominanţa, frec11enta şi fenofaza. 

Abundenţa (Al reprezintă numărul de exemplare dintr-o specie; care se apreciază vizual în procente sau note ( 1 -5) 

sau prin numărarea aceslora (de obicei în suprafeţe de un metru pătrat în 3-4 repetiţii). 

Dominanta (O) reprezintă graful de acoperire a solului de masa aeriană a plantelor apreciat vizual ş1 expnmat m 

procente sau note. 

Dominanta se poate referi la toate plantele şi in acest caz se vorbeşte de .acoperire generală' sau la fiecare spec,e 

în parte "acoperire specifică". 

Oe regulă dominanta şi abundenta se exprimă asociat după scara lui Braun Blanquel: 

- (O) specii reprezentate prin exemplare rare, cu acoperire sub 1%,media 0,1%;

- (1 exemplare mai numeroase, dar cu o acoperire mică, de 1-10%, media 5%,

- (2) exemplare slab abundente, cu o acoperire de 10-25%, media 17,5%;

- (3) exemplare mediu abundente, cu o acoperire de 25-50%, media 37,5%;

- (4) exemplare abundente. cu grad mare de acoperire de 50-75%, media 62,5%;

- (5) exemplare foarte abundente. cu grad de acoperire de 75-100%, media 87,5%.

Pentru calcularea indicilor sintetici este necesar, pentru fiecare specie, să se aprecieze gradul de acoperire in 

procente (A%). 

Frecvenţa reprezintă modul de răspândire a exemplarelor unei specii în suprafaţa de probă. O specie poate I 

reprezentată mai mult sau mai puţin in cadrul unui anumit areal· 

- O specii doar prezente.

- 1 specie prezentă în 1-20% din suprafată,

- 2 specie prezentă în 21-40% din suprafaţă

- 3 specie prezentă în 41-60% din suprafat�.

- 4 specie prezentă în 61-80% din suprafaţă,

- 5 specie prezentă in 81-100% din suprafaţă

Fenofaza este faza de dezvoltare în care se află indivizii unei specii la data la care se fac observa\nle. 

Fz - plantele se află în stadiul vegeta�v. 

fl - platele sunt înflorite. 

frt - plante le cu fruct. 
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O pajişte naturală bună lrebuie să aibă o bună densitate şi o compozitie botanică echilibrată. Densitatea este

considerată bună când golurile sunt puQne sau deloc. mijlocie când sunt până la 20% golun, sau slabă când golunle 

depăsesc 20%. 

Conform compozitiei sale botanice o pajişte poate fi de tipul: 

• G- bogată în graminee.

- L-bogată in leguminoase,

• E- echilibrată,

• O- bogată în diverse .alte specii".

Calculul Valorii pastorale (VP) se face astfel: 

VP= rpc (%) ic IC/5, unde: 

VP = indicator valoare pastorală (0-100); 

PC= participare în covorul ierbos(%) indiferent de metoda de determinare 

(AD- abundentă şi dominantă, P-procentual, Cs - contribuţia specifică, G-gra\11metric, 

cântărirea speciilor de plante): 

IC - indice de calitate furajeră; 

După determinarea indicatorului de 11aloare pastorală prin împărtirea !a 5 a punctajului 

obtinul din înmul�rea PC x IC, acesta se apreciază astfel: 

• O- 5 - pajişte degradată;

• 5-15 - foarte slabă;

• 15-25 - slabă;

• 25-50 - mijlocie;

• 50-75- bună

• 75-100 - foarte bună

Indicele obtinut pentru VP are valori de la zero într-o pajişte fără valoare furajeră, până la 100 pentru o pajişte semanata 

(ideală) 

5.2. Obiective social-economice şi ecologice 

Obiectivul principal al prezentului amenajament pastoral este asigurarea şi îmbunătătirea capacItaţ11 de paşunat pe 

fiecare trup de pajişte . astfel încât utrnzatorii acestora, prin respectarea recomandărilor din acest studiu să-ş1 asigure 

necesarul de furaj pentru animale pe durata sezonului de păşunat la un nivel cantilabv ş1 calitativ supenor. 

Acest obiectiv multifuc�onal se atinge dacă se asigura următoarele elemente: 

-aplicarea unei practici de gestiune corectă - eliminarea sub şi suprapăşunatului.

-eliminarea păşunatului continuu care antrenează procese erozionale, bătătorirea solului. deprecierea produc�ei de masă

verde şi scăderea calită�i acesteia; 

-stoparea proliferării speciiilor fără valoare furajeră. a buruienilor, a speciilor invazive,

-stoparea elllinderii vegeteţiei arbustive şi lemnoase:
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-stoparea proceselor erozionale:

-creşterea valorii pastorale a pajiştilor. creşterea producţiei şi a încărcăturii cu UVM/ha:

-creşterea bunăstării comunităţii rurale din zona de dealuri a Helegiu la care principala sursă de venit este cea agro-

zootehnică; 

Din punct de vedere ecologic, o exploatare ratională şi controlată a acestor pajişti, duce la o creştere a biodiveJSită�i 

covorului vegetal şi la protejarea degradarii solului. 

La semnarea contractelor pe baza cărora devin utilizatori ai pajiştilor, beneficiarii îşi asumă obligaţia de a respecta 

întocmai recomandările făcute in prezentul studiu, astfel încât să contribuie la o bună gospodărire a pajiştii, la întreţinerea 

la un nivel corespunzător şi la îmbunătăţirea calitătli acesteia. Prin respectarea recomandărilor făcute utilizatorii vor 

contribui la menţinerea şi îmbunătăţirea covorului vegetal, la asigurarea rolului de protectje antierozională pe terenunle m 

pantă şi la ameliorarea aspectului estetic al pajişlilor. Masurile propuse au in vedere mentinerea statutului de pajişti 

ecologice. 

5.3. Stabilirea modului de folosinţă a pajiştilor 

Suprafeţele de pajişti pot fi exploatate prin păşunat cu unnătoarele categorii de animale: ovine, capnne ŞI bovine. 

Factorii limitativi pe aceste pajişti sunt de natură abiotică panta. înclinarea şi orografia fragmentată dar mat ales de 

natură biotică cauzaţi de lipsa lucrărilor de îngrijire: prezenţă de arbuşti invazivi, prezenţă de specii fără valoare furajeră . 

lipsa însămânţărilor şi supraînsămânţărilor etc. 

Se menvne modul de folosinţă a pajiştilor respectiv, păşuni. 

5.4. Fundamentarea amenajamentului pastoral 

Fundamentarea amenajamentului pastoral constă in găsirea solu�ilor tehnologice şi tehnice care asigură realizarea 

obiectivelor privind gospodărirea raţională a suprafetelor de pajişti din cadrul proiectului. 

Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole (GAEC) şi să fie în concordantă cu cond1�1le 

pedoclimatice ale arealului unde este localizată pajiştea respectiv UAT Helegiu. 

5.5. Durata sezonului de pasunat UAT Helegiu 

Confonn legislatiei României (Ordin nr. 544 din 21 iunie 2013, Art. 6). se prevăd următoarele: 

-începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de gradu! de dezvoltare a covorului ierbos;

-se evită începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada de regenerare, sănătatea şi supravieţuirea

plantelor: 

-perioada de păşunat se va încheia în luna octombrie, la o data stabilită în funcţie de evoluţia temperaturilor şi regimul

precipitatiilor; 
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-data începerii şi încheierii păşunatului, precum şi modul de organizare a păşunatului, continuu sau pe tarlale, se

stabilesc prin HCL a U.A.T. Helegiu. 

Momentul începerii păşunatului raţional se face când: 

- înăl�mea covorul ui ierbos esle de 8-15 cm;

- înălţimea conului de creştere la graminee este de 6-1 O cm:

- produc\ia de masă verde (MV) ajunge la 3-5 t/ha;

- înflorirea păpădiei poate fi un crileriu de stabilire a începerii păşunatului;

- după 23 aprilie conlonn tradi�ei la nivel national.

Recomandare: 

- Data începerii şi încheierii păşunatului să se stabilească in funcţie de conditiile climatice şi starea păşunii pentru fiecare

anin parte;

- Este interzis păşunatul înainte de data stabilită de Consiliul Local Helegiu pertru începerea păşunatului

MENŢIUNE: 

Ţinând cont de toate caracteristicile climei zonale - durata sezonu lui de păşunat, pe care o recomandăm, în zona 

de deal, in cazul UAT Helegiu, este de cca 183 de zile, respectiv de la 1 mai şi până la sfârşitul lunii Octombrie (3() 

octombrie). 

Conform Nom,elor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor pennanente şi pentru modificarea ş1 completarea Legii fondului funciar 

nr. 1811991, art Art. 10.(1) prevede: 

- introducerea animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de păşunat prevăzută în amenajamentul

pastoral;

iar la alin. (2) se stipulează: 

- este inte,zis păşunatul în cazul e11cesului de umiditate a pajiştii.

În faza tânără de vegetaţie, plantele de pe păşuni au însuşiri organoleptice deosebite (gust. miros etc) care maresc 

apetitul animalelor şi ca urmare creşte gradul de consumabilitate a ierbii care poate ajunge si până la 85-95%. 

Dacă păşunalul se începe prea devreme, când plantele suni prea tinere şi solul prea umed, asupra vegeta�e, efectele 

negative suni următoarele: 

• se distruge stratul de ţelină, se bătătoreşte solul şi se înrăutăţeşte regimul de aer din sol. Se fonnează gropi şi

muşuroaie;

- pe terenurile in pantă se declanşează eroziunea;

- se modifică compoziţia floristică dispărând plantele valoroase mai pretenpoase din punct de vedere al apei, aerului ş1

hranei din sol,

- plantele fiind tinere au suprafata foliară redusă şi vor folosi pentru refacerea lor subslante de rezervă acumulate in

organele din sol ce are ca efecl epuizarea lor.

Efectele negative asupra animalelor sunt:
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• iarba prea tânară conţine multă apă şi ca atare are un efect laxativ epuizant. ceea ce duce la eliminarea excesiva a

sărunlor minerale de Cu, Mg, Na; 

- continând prea pu�nă celuloză nu se pretează la salivatie şi rumegare, animalele fiind predispuse la intoxicaţii şi

meteorizatii:

- conţinutul mare de azot al ierbii tinere determină acumularea in slomac a amoniacului şi ca atare declanşarea unor

fermenlaQi periculoase.

în aceaşi măsură nu recomandăm nici folosirea pajiştilor prin păşunat mai târziu de 1 noiembrie Ultimul păşunat

trebuie să se realizeze cel mai târziu cu 20-30 zile inainte de instalarea îngheţurilor permanente Astfel plantele au

posibilitatea să acumuleze glucide, să-şi refacă masa vegetativă, ceea ce detemiină o mai bună suportare a îngheţurilor

pe de o parte, iar pe de altă parte pornirea timpurie în vegetaţie

Întârzierea toamna a păşunatului, până la venirea înghe!urilor, face ca iarba să nu se poată reface corespunzător,

primăvara constituind una din cauzele disparitiei speciilor valoroase din pajişti.

Păşunatul peste iarnă, mai ales cu oile, este un obicei foarte dăunător pentru covorul ierbos al pajiştilor, cu 

repercusiuni negative în anul şi anii ce unnează 

Pe o pajişte păşunată toată iama, în sezonul de vegetaţie următor, producţia scade cu cel putin 20 - 40 %, ceea ce 

este foarte mult. Dacâ pajiştea este în pantă şi solul se erodează, pierderile sunt şi mai mari. până la scoaterea ei din 

circuitul productiv. 

5.6. Numarul ciclurilor de păşunat 

Ciclul de păşunat este un termen care poate fi utilizat în cazul organizMi păşunatului prin parcelare şi reprezintă intervalul 

de timp în care iarba de pe aceeaşi parcelă de exploatare. o dată păşunată, se regenerează şi devine din nou buna pentru 

păşunat. 

Pe suprafaţa de pajişti a UA T Helegiu se practică păşunai ul continuu şi de tip extensiv - liber. Nu s-a observat pe niciuna 

din suprafeţele de pajişti analizale, realizarea păşunatului raţional (parcelarea şi paşunatul prin rotatie ), se foloseşle doar 

păşunatul continuu (liber). 

Confomi acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe păşune de primăvara devreme şi până toamna târiiu. 

Practicarea acestui sistem este asociată cu suprafe� unde produc�a de masă verde este mică, neuniform repar1izată pe 

cicluri de păşunat: perioada de secetă din vară duce la diminuarea produc�ei in ciclurile trei şi patru. 

Sigur că un păşunat prin parcelare. ra�onal, ar fi de dorii, având efecte pozitive in exploalarea păşunii şi asupra 

rezultatelor utilizatorului de păşune 

in condi�ile acluale însă, din studiul vegeta�ei pajiştilor, nu recomandăm tarlalizarea datorită producţiei pajiştilor care este 

prea mică pentru a se justifica economic 

Cu toate acestea in următorii ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a pajiştilor, pajiştile UAT Helegiu pot fi 

!analizate şi se va putea trece la păşunatul raţional cu garduri electrice

Recomandări: 

- Practicarea unui păşunat raţional fără tarlalizare, utilizând delimitările naturale (lizieră de pădure, canal,

drumuri de acces etc) ca limită de parcelă;
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- Reveni rea pe acelea,i suprafeţe după o perioadă de 25-30 zile;

- Păşunatul cu animalele în front de către un cioban ce le permite înaintarea numai pe măsura consumării

suficiente a plantelor;

- Conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când in când este modificat, astfel anim alele nu stau

in acelaşi loc, ci păşunează pe locuri diferite şi in aceeaşi zi şi în zile diferite;

- De asemenea pe parcelele unde se constată o înrăutăţire a compoziţiei floristice, datorită dispariţiei

unor plante valoroase, care prin păşunat con t inuu nu  se mai pot înmulţi prin seminţe, se recomandă o

rotaţie a păşunilor, metodă care constă in schimbarea periodică a păşunatului cu cositul. Prin această

metodă iarba este folosită ca masă verde la iesle sau transformată in fân. Cositul se execută la epoci

diferite, pentru a avea loc procesul de autoînsămânţare.

Avantajele acestui sistem de exploatare sunt: 

-se limitează timpul petrecui de animale pe un anumit teritoriu;

-sporeşte producţia păşunilor ca urmare a faptului că plantele după folosire au tmp pentru refacere;

-ciclurile de păşunat delermină o mai bună unilomiizare a producţiilor în decursul perioadei de vegetaţie:

-înlăturarea păşunalului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate speciile, adică atât cele valoroase

cât şi cele mai putin valoroase, ceea ce face ca procentul de buruieni să se reducă şi deci să se imbunătă!ească 

compoziţia floristica a pajiştii;

-folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunai, nemaie11:istând suprafeţe subpăşunale (cu plante nevaloroase) sau

suprapăşunale (cu plante valoroase): 

-sporeşte gradul de consumabilitale al plantelor:

-posibilitatea aplicării lucrărilor de îmbunătă�re a pajiştilor, inclusiv fertilizare, suprainsamintare, etc.:

-animalele nu distrug ţelina şi în consecinţă nu se declanşează fenomene erozionale;

-obţinerea unor producţii mai mari la animale (lapte, came) prin faptul ca au la dispozi�e tot timpul furajul în cantitatea şi

de calitatea corespunzătoare 

-prevenirea imbolnavirii animalelor de parazitoze pentru că în intervalul de 25-30 zile cât animalele lipsesc de pe tarla

ouăle şi larvele paraziţilor sunt omorâte de acţiunea razelor solare; 

-posibilitatea grupării animalelor pe categorii omogene, ceea ce prezintă mari avantaje din punct de vedere tehnic,

economic, şi organizatoric. 
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Lucrări ce se execută în timpul păşunatului 

După trecerea animalelor rămân o serie de dejecţii solide care trebuiesc considerate. în primul rând, o sursă de elemenle 

nutritive pentru vegetaţie. 

Importanţa acestora este mare pe pajiştile unde nu se aplică fertilizarea sau pe acelea situate în zone cu regim 

pluviometric bogat, care face ca o serie de elemente nutritive să fie spălate. 

Dacă pe pajişte sunt vaci de lapte de exemplu, atunci în medie o dejecţie solidă de vacă acoperă în întregime o suprafata 

de 0,09 mp, dar ac�unea ei asupra vegeta!iei se întinde pe o suprafata chiar de 1 O ori mai mare. Aceasta cauzează 

neajunsuri mari, întrucât favonzează dezvoltarea speciilor nitrofile, lipsite de valoare economică, creând astfel mari 

neuniformită� în compoziţia floristică. Dacă dejec�ile nu se împrăştie, după 1 O zile, dispar toale leguminoasele şi 75 % din 

graminee. 

Un alt neajuns este şi faplul că dejecţiile sunt focare de infec�i. 

De aceea impunem ca pe pajiştile folosite de căire animale, în mod special pe pajiştile unde păşunează vacile, după 

fiecare ciclu de păşunat dejecţiile solide sa fie împrăştiate 

După ce animalele au fost scoase de pe păşune rămân o serie de plante neconsumate Aceste plante sunt cele pe care 

animalele le ocolesc. Rămânând pe pajişte ele pot forma seminţe şi ca atare proliferează De aceea ele trebuiesc 

îndepărtate prin cosire Operaţia este obligatorie, ca şi precedenta, după fiecare ciclu de păşunat 

Recomandări: 

in timpul păşunatului trebuie să se execute o serie de lucrări pentru: 

· îmbunătăţirea compoziţiei floristice, refacerea cât mai rapidă a plantelor, pentru sporirea producţiei de masă

verde pe unitatea de suprafa1ă şi pentru asigurarea 2ooigîenei;

• cosirea resturilor nepăşunate după ce animalele au părăsit tarlaua, ceea ce împiedică fructificarea şi deci

înmulţirea plantelor slabe din punct de vedere furajer, slab consumate sau neconsumate de animale;

• împrăştierea dejectiilor animaliere, care prezintă cel puţin trei avantaje legate de faptul că se împiedică astfel crearea

condiţiilor de dezvoltare a buruienilor nitrofile nevaloroase, care s-ar putea dezvolta în jurul acestora; se realizează o

anumită fertilizare a pajiştilor; se înlătură focarele de infecije cu ouăle viermilor paraziij expunându-le razelor solare_ 

Toate aceste măsuri, aplicate in complex, au ca efect creşterea valorii economice a păşunii respective. 

5.7. Fâneţele 

in cazul pa jiştilor UAT Helegiu din lotal suprafată de 1271.5772 ha, suprafa1a de 545,7426 ha, apa�inând persoanelor 

fizice, este folosită ca fănea!ă De asemenea, se folosesc ca fâneata parcelele care necesită periodic cosirea pentru 

autoinsământare. pentru refacerea pajiştii. 
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5.8. Capacitatea de păşunat 

Încărcătura cu animale (IA) pe o pajişte sau capacitatea de păşunat (CP), se exprimă în UVM (unitate vită 

mare/heclar şi reprezintă un inslrument de corelare a produc1iei r eale a unei suprafeţe cu incărcătura de animale. 

Capacitatea de păşunat şi încărcătura oplimă de animale pe hectar se calculează, pentru fiecare pajişte in parte, conform 

metodolog iei prevăzute in Ordinul 544/2 O 13, art a.

Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte incărcătura minima de animale pe hectar de 0,3 UVM. 

La densităţi sub nivelul minim stabilit, animalele consumă selectiv plantele, promovează performanţe economice 

indh1iduale, dar acest fapt nu conduce la productivitatea maximă de produse animaliere pe hectar. 

Încărcătura redusă de animale pe pajişte conduce la 

a) Potenţialul economic al pajiştii nu este pe deplin utilizat

b) Pajiştile care nu sunt utilizate li se modifică compoziţia floristică şi le scade productivilatea pnn

reducerea plantelor palatabile şi cu valoarea nutritive ridicată

c) Unele specii de plante valoroase pol fi înlocuite de altele fără 11aloare nulritive

d) Biodiversitatea se reduce dalorită păşunatului redus

Depăşirea încărcăturii optime de animale pe pajişte conduce la: 

a) performanţe economice şi producbve reduce ale animalelor

b) furaje de calitate inferioară ş1 cantitate redusă

c) înlocuirea plantelor furajere palalabile, cu valoare nulrilive mare, cu specii mai puţin valoroase

d) productivitate redusă

e) apari�a şi creşlerea golurilor in zonele de păşunat preferate

� creşterea costurilor cu furajarea suplimentară 

62 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA HELEGIU JUDEŢUL BACĂU 

g) imbogăţirea localizată cu fertil1zanli prin eliminarea dejecţiilor de către animale

h) introducerea de alte specii de plante competitive care nu cresc în mod lraditional in zonă, provenite de la

furajarea suplimentară 

i) distrugerea vegetaţiei şi a tex1uri1 solului prin călcarea de căire animale

Capacitatea de păşunat se calculează prin două metode 

- metoda precisă sau reală, bazată pe producţia efecti11 consumabilă a păşunii respecti"e.

· metoda estimativă, bazată pe valoarea pastorală (VP), determinată în func�e de compozi!ia botanică a

pajiştilor; 

Metoda precisă sau reală bazată pe producţia efectiv consumabilă 

Prin metoda precisă sau reală, produc!ia tolală de iarbă se determină prin cosirea repetată, în decursul perioadei de 

păşunat a unor suprafeţe de probă. Pentru aceasta se aleg în func�e de teren şi de uniformitatea Yegetat1ei mai multe 

suprafeţe reprezentative (aproximativ 4/4 m ""16 m2) ce se îngrădesc Accesul în interiorul acestor suprafe!e este 

restricţionat animalelor şi permite creşterea şi dezvoltarea nestingherită a ierbii 

Iarba din interiorul .suprafelelor de proba" (10 mp. cât nu au ajuns animalele şi pentru raportarea mai rapidă la hectar), 

se coseşte la sfârşitul fiecărui ciclu de păşunat (30 - 35 de zile). Prin însumarea coaselor şi raportarea la ha se obţine 

producţia totală {Pt) de iarbă din pajişte Cum animalele consumă selectiv iarba, în urma lor, în pajişti rămân plante 

neconsumate (Rn) după fiecare ciclu de păşunai De aceea este necesar să se determine şi coeficientul de folosire al

pajiştilor(C� 

Capacitatea de păşunat (CP) reală, in functie de productia disponibilă de masă verde, se stabileşte conform formulei: 

CP = (P.d. x C.f.J I (C.i. x Z.p.x1 DOL în care: 

- CP " Capacitatea de păşunat (încim:ălura de animale) (UVM /ha)

P d. = producţia disponibilă de masă verde (kg/ha)

- C.f. = coeficient de folosire a ierbii(%) (YEzi Tabelu/ 5 B)

- C.i. "consum zilnic de iarbă IUVM (kg)

Z.p. " numărul de zile de păşunat penlru un ciclu de păşunat sau pentru un sezon de păşunat.

Se recomandă 65 kg masă verde/zi pentru 1 UVM . 

P d x C.f. "Producţia de masă verde utilă (P.u.) 

Dacă avem calculală productia de masă verde utilă, formula de calcul a capacităţii de păşunat (încărcăturii de 

animale) pe hectar, este: 

CP "' P.u./ IC.i. x Z.p.) 

Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redală în tabelul 5. 1 conform literaturii de specialitate şi a 

legisla!iei in vigoare 
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Tabelul 5.1. 

Coeficienţii de conversie în UVM (Ord. MADR 544/2013) 

Coeficient de trans-

CATEGORIA DE ANIMALE Nr. c:apete pe UVM 

formare în UVM 

Tauri şi boi de muncă 1,0-1,2 0,8 - 1,0 

Vaci de lapte 1,0 1,0 

8011ine de toate vârstele{in medie) 0,7 -0,8 1,3 - 1,4 

Tinerel bovin peste un an 0,5 -0,7 1,4-2,0 

Tinerel bovin sub un 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 vârntele 0,8 1,3 

Cai de tractiune 1.0-1,1 0,9 -1,0 

Tineret cabalin peste un an 0,5 · 0.7 1,4 - 2,0 

Tineret cabalin sub un an 0,2 • 0,3 3,3 • 5,0 

Coeficientul de folosire exprimai în procente se stabileşte prin cosirea şi cântărirea resturilor neconsumate (Rn) 

pe 10 metri pătrati, după scoaterea animalelor din tarla şi raportarea ei la produc�a totală după formula· 

Cf = Pt(kgJha)- Rn(kg/ha)/Pt(kghal x100, în procente. 

Calculul încărcăturii cu animale pe o pajişle, este un instrument util pentru crescătorul de animale deoareoe acesta 

îi permite să ajusteze inGarcălura de animale în funcţie de cantitatea de iarbă disponibilă. 

in tabelul 5.2 sunt prezentate valorile teoretice ale coeficientului de folosire la diferite tipuri de pajişti. 
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Tabel 5.2. 

Valoarea medie a coeficientului de folosire la diferite tipuri de pajişti (C.f. %) 

Tipul de păşune 
Coeficientul mediu 

de folosire(%) 

Păşuni umede, cu multe rogozuri 25 

Păşuni alpine, cu !epoşică 35 

Păşuni de şes, uscate, cu graminee mărunte 50 

Păşuni montane. cu ţepoş1câ 50 

Păşuni inundabile, de pe terenuri re\lene 75 

Păşuni montane, cu graminee valoroase 85 

Păşuni neinundabile, de pe terenuri revene. cu 
90 

graminee valoroase 

Păşuni semănate go 

Conform legislaţiei actuale ( OUG 34/2013 şi Ordinului MADR 544/2013, art. 8 ) capacitatea de păşunat se 

estimează pe baza produc!iei medii de  masă verde obtinută în anii anteriori, linând cont de fertilitalea solului, condi�ile 

meteorologice şi compoziţia floristică a covorului vegetal; iar art 8 (2) prevede că numărul de animale (UVM/ha) trebuie să 

fie su�cient pentru a asigura utilizarea maximă a producţiei de masă verde. menţinând in acelaşi limp sustenabilitatea pe 

1ermen lung a pajiştei. 

in condiliile actuale ale pajiştilor existente in UAT Helegiu, au fost obţinute cantităţile de masă verde pe trupuri de 

păşune, ca medii pe ultimii 5 ani prezentate in tabelul 5.3 ( confonn adreselor emise de Primăria Helegiu - anexate la

a menajament): 

Pentru o determinare precisă a producţiei de masă verde şi pentru calcularea, în fiecare an, a încărcăturii 

de animale pe hectar (CP), se va avea în vedere ca anual, pe fiecare trup de păşune, să se delimiteze 1-2 piefe de 

probă (aceleaşi in fiecare an), cu laturile de 414 m (16 m� din care se recoltează masa verde doar de pe 1 O mp2
, si1uaţi 

în mijlocul amplasamentului. Pentru delimrtarea suprafefelor de probă se folosesc ingrad/turi care să nu permită consumul 

de către animale a vegetatie, din interior. Pieţele de probă vor fi amplasate pe suprafete omogene din punct de vedere al 

compozifiei floristice şi al producpei. Aceste supratete se cosesc la sfârşitul fiecărui ciclu de pă�unat. respectând restric(ia 

ca pe plante să nu se regăsească apă de ad�ie ( plantele nu suni umede de la rouă, ploaie etc.). 
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Tabelul 5.3. 

Cantitătile de masă verde utilă, pe trupurile de păşune, ca medii pe ultimii 5 ani, 

realizate pe pajiştile din UAT He1egiu 

Prod. Medie masă 
Suprafaţa trup 

TRUPUL DE PAJIŞTE verde utilă 
Producţia totală 

(ha) 
(tlha) 

(t. masă verde) 

Lunca T azlău 
70,77 

6.8 481,24 

(Sandru-la2uri-Prund) UAT 

Pârâul Balănesei UAT 28,68 
7,58 217,39 

La Lutărie UA T 2,79 
6,88 19,20 

Bahna UAT 43,28 
7,09 306,86 

Fundul Muloiului UAT 39,13 7,54 295,04 

Dealul Ciungilor UAT 46,03 
7,7 354,43 

Groapa Luntrii UAT 20,6 
7,92 163,15 

Ciortea UAT 4,28 
7,82 33,47 

Deal UAT 55,65 7,94 441,86 

Valea Rea UA T 14,34 
7,S2 107,84 

Brătila pajişti 335,7271 
8,94 3001,40 

Helegiu pajişti 43,2497 
8,78 379,73 

□eleni pajişti 205,3998 
8,78 1803,41 

Drăgugeşti pajişti 361,6506 
8,8 3182,53 

TOTAL 1271,5772 8,48 10787,54 

Pentru determinarea coeficientului de folosire a pajiştii, de pe suprafetele păşunate se va cosi şi cân1ăn 

cantitalea de masă verde neconsumată ( lot de pe 1 0mp), o suprafaţă reprezentativă a trupului de păşune (in apropierea 

pieţelor de probă) 
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Capacitatea de păşunat s-a calculat pentru trupurile de păşune din UAT Helegiu, utilizându-se in calcul un număr 

de 183 zile pe sezonul de păşunat.( 1 mai-30 octombrie) şi o cantitate de 65 kg masă veroe/zi pentru 1 UVM. Rezultatele 

calculelor sunt prezentate în tabelul 5.9 . 
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Tabel nr.5.4. 

Capacitatea de păşunat actuală pe trupurile de păşune aparţinând UAT Helegiu 

Su praf. Produc�a 
Producţia Încărcare cu Trup de de masă 

Nr. pajişte 
trup 

trup (ha) 

o 1 2 

Lunca Tazlău 
(San d ru-1 azuri• Prund) 70,77 

UAT 

2 Pârâul Bălănesei UAT 28,68 

3 La Lutirle UAT 2,79 

4 Bahna UAT 43,28 

5 Fundul Mutoiului UAT 39, 13 

6 Dealul Ciungilor UAT 46,03 

7 Groapa Luntrii UAT 20,6 

8 Ciortea UAT 4.28 

9 Deal UAT 55,65 

10 Valea Rea UAT 14,34 

11 Brătila pajişti 335,7271 

12 Helegiu pajişti 43,2497 

13 Oeteni pajişti 205,3998 

14 Drăgugeştl pajişti 361,6506 

TOTAL 
1271,5772 

*ZAF- număr zile animal furajat pe p�une;
DSP - durată sezon păşunat (183 zile I an)

verde utilă totală de 

ltlha) 
masă 

verde utilă (t) 

4 

3 
(cal.2x 
col.3) 

6,8 481,24 

7,58 217,39 

6,88 19,20 

7,09 306,86 

7,54 295,04 

7.7 354,43 

7,92 163, 15 

7,82 33,47 

7,94 441,86 

7,52 107,84 

8,94 3001,40 

8,78 379,73 

8,78 1803,41 

8,8 3182,53 

8,48 10787,54 

-0. 065 - cantitatea de masă verde, in tone, consumată efectiv de un UvMtz,

ZAF• 
UVM 

/trup / 1 ha 

5 6 7 
(col. 4 (col.5 (co!.6/ 

I 0,065) /DSP col.2) 

7403,63 40,46 0,57 

3344,53 18,28 0,64 

295.31 1,61 0,58 

4720,85 25,80 0,60 

4539,08 24,80 0,63 

5452,78 29.BO 0,65 

2510,03 13,72 0,67 

514,92 2,81 0.66 

6797,86 37,15 0,67 

1659,03 9,07 0,63 

46175,39 252,32 0,75 

5842,04 31,92 0,74 

27744,77 151,61 0,74 

48961,93 267,55 0.74 

165962,15 906,90 0,71 

Prin lucrări de ameliorare se poate mări produc�a pajiştilor cu 20 - 30%. În această situa�e 1ncarcatura de

animale pe hectar (CP) poate ajunge sau chiar depăşi 1 UVM /ha pe toate trupurile de păşune. 

Din acest motiv, este necesar să se facă pieţe de probă ( pe ace1asi amplasament) in fiecare an, pentru 

determinarea cantităţii de masă verde care se ob�ne pe fiecare trup de păşune (tabelul 5.9). Astfel se va 

determina cu exactitate incărcătura de animale pe hectar. 
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Utilizatorii de pajişti au obligaţia să respecte incarcătura minimă de animale pe hectar (0,3 UVM) conform 

legislaţiei din domeniu in vigoare. 

De asemenea pe parcelele aflate sub angajament de agro-medlu, Măsura 10 "Agro-mediu şi climă", Pachetul 1-

Pajişti cu înaltă valoare natural şi pachetul 2· Practici Agricole tradiţionale, păşunatul se efectuează cu maxim 1 

UVM/ha. 

Tabel nr.5.S 

Modul de determinare a producţiilor medii de masă verde care se vor actualiza în fiecare an pe trupuril@ 

de pajişti aparţinând UAT Helegiu 

Nr. Piaţa 1 Piaţa 2 Media 

crt. Denumire trup Coasa 1 Coasa 2 Coasa 1 Coasa 2 IIJhalan) 

Cantitatea masa verde kg pe 10 mp 

a+b+c+d 

Trup 1 a b C 

Trup .. ,.n 
.. . .

..
. 

• 
. .. -�-

-"· 

• Piaţă de control

69 
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Pentru calculul capacită�i de produclie a păşunilor pot fi folosite notele de bonitare obtinute in urma studiului 

pedologic (Tabelul 3.6) Notele de bonitare suni stabilite pe fiecare parcelă descriptivă şi după care sunt calculale notele 

de bonitare medii pe trupurile de paşune . Nota de bonitare este un indicator sintetic a gradului de fertilitate rezultat din 

analizele de sol a pa1t;ele1 analizate. care prezintă , sau care poate fi luat in calcul la determinarea capacită�I de producţie 

a păşunilor. Prin Normele metodologice de bonitare a terenurilor elaborate de Institutul de Cercetare pentru Pedologie şi 

Agrochimie s-a folosit ca fom,ulă de calcul a capacită�i de productie a terenurilor cu pajişti, inmulţ1rea notei de bonitare cu 

o cantitate de 250 kg. masă verde. Aceasta este valabilă pe păşunile unde nu au fost efectuate fertilizăn cu îngrăşăminte.

aceasta fiind capacitatea naturală de producţie 

in urma calculului cantităţii de masă verde utilizând notele de bonitare medii pe fiecare trup de păşune dm cadrul 

UA T He/egiu, au rezultat producţiile prezentate în tabelul 5. 6 Aceste producţii pot fi o orientare in aşezarea pieţelor de 

probă la metoda de determinare directă, la o corelare a rezultatelor. 
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Ta bel nr. 5. 6 

Producţiile medii de masă verde 

pe trupurile de pajişti aparţinând UAT Helegiu conform notelor de bonitare 

Nr. Suprafaţă trup Nota de bonitare Productia medie de masa 
Denumire trup 

crt. (Ha) verde (t/Ha) 

1 Lunca Tazlău 
70,77 

29 7,25 
(Şandru-lazuri-Prund) UAT 

2 Pârâul Bălănesei UAT 28,68 
30 7,5 

3 La Lutărie UAT 2,79 
32 8 

4 Bahna UAT 43,28 
49 12,25 

5 Fundul Mutoiului UAT 39,13 
32 8 

6 Dealul Ciungilor UAT 46,03 
23 5,75 

7 Groapa Luntrii UAT 20,6 
32 8 

8 Ciortea UAT 4,28 
32 8 

9 Deal UAT 55,65 
30 7,5 

10 Valea Rea UAT 14,34 
45 11,25 

11 Brătila pajişti 335,7271 
30 7,5 

12 Helegiu pajişti 43,2497 
31 7,75 

13 Deleni pajişti 205,3998 
33 8,25 

14 Drăgugeşti pajişti 361,6506 
33 8,25 

32 8,0 

TOTAL 
1271,5772 

A1entie! 

Pe pajiştile sub conlract APIA, păşunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM/ha (Unitate Vită Mare) - maxim o bovină la 

heclar- a se vedea tabelele de conversie din Ghidul pentru Fermieri de la APIA. 

Orientativ în tabelul nr.5.7 se prezin1ă productia şi calilatea principalelor categorii de pajişti pennanente din !ara 

noastră 
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Tabelul 5.7 

Producţiile de iarbă şi calitatea furajeră a principalelor pajişti din România 

Cod Categoria de pajişte Producţia de 

iarbă (tlha) 

I Reinsământate, fertilizate intensiv, amendate, după 

caz. din zonele umede şi cu conditii de irigare 30- 50

li Reinsământate. fertilizate la nivel mediu, 

amendate. după caz, din zonele umede. neirigate 25 · 35 

III Suprainsământate, amendate. după caz, fertilizate 

la nivel mediu, din zone mai uscate, neirigate 12 - 25 

IV Pajişti cu specii cu valoare medie, fertilizate sporadic 

cu ingr. naturale şi chimice, paftial îmbunătăţite 6 - 15 

Pajişti cu specii furajere de valoare medie si slabă 

neimbunătă{ite 3-10

VI Pajişti imbul'\Jienate, invadale cu vegetaţie arbustivă 

soluri erodate. exces de umiditate şi alte degradări 1 - 5 

Metoda estimativă, bazată pe valoarea pastorală (VP) 

Calculul Valorii pastorale (VP) se face astfel: 

VP "' �"PC (%) x IC/5, unde: 

VP = indicator valoare pastorală (0-100); 

PC = participare în covorul ierbos (%) indiferent de metoda de determinare 

(AD- abundentă si dominantă. P-procentual, Cs - conlributia specifică, G-gra"imetric, 

cântărirea speciilor de plante); 

IC - indice de calitat e furajeră; 
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După determinarea indicatorului de valoare pastorală prin impărtirea la 5 a punctajului 

obţinut din inmul�rea PC x IC, acesla se apreciază astfel: 

• O- 5 - pajişte degradată;

• 5-15 - foarte slabă;

• 15-25 - slabă;

• 25-50 - mijlocie;

• 50-75 - bună

• 75-100 - foarte bună.

Indicele obtinut pentru VP are valori de la zero într-o pajişte fără valoare furajeră. până la 100 pentru a pajişte semanatâ 

(ideală). 
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CAPITOLUL VI 

ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂTIREA, DOTAREA ŞI FOLOSIREA 

PAJIŞTILOR 

6.1. Aspecte generale privind metodele de îmbunătăţire a covorului ierbos 

- Pajiştile permanente suni de regulă răspândite pe soluri slabe, în condiţii improprii altor culturi , plantaţii de pomi

şi vii sau alte moduri de folosinţâ agricolă. Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbunătă!ire a covorului

ierbos, de creştere cantitativă şi calitativă a produc1iei pajiştilor, prin diferite metode şi mijloace cunoscute, sunt 

necesare lucrări de eliminare a factorilor limitativi maJori ai productivităVi pajiştilor În acest sens pot � 

menţionate· 

- măsuri ameliorative generale, care se aplică pe toate pajiştile afeclate de factori limitativi ai producţiei;

- măsuri de îmbunălătire fără înlocuirea totală a vechiului covor vegetal. numite măsuri de supratată.

- măsuri de refacere radica(â a covorului ierbos prin inlocuirea vechiului covor 1Jegetal cu amestecuri de

graminee şi leguminoase perene de pajişti:

- valoriftcarea superioară a producţiei pajiştilor prin păşunat

- valorificarea superioară prin recoltarea şi conservarea furajelor de pe pajişti.

Măsurile ameliorative generale includ următoarele lucrari:

- eliminarea excesului de umiditate:

- combaterea eroziunii de adâncime şi a alunecărilor de teren:

- corectarea reacţiei solului prin lucrări de amendare.

Măsurile de suprafaţă cuprind următoarele lucrări:

- distrugerea muşuroaielor de orice prnvenien\ă;

- cură\irea de vegetava ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre;

- împrăştierea dejec�ilor rămase în urma păşunatului sau după fertilizare;

- fertilizarea corespunzătoare:

- suprainsămân\area.

Măsurile de refacere radicală a covorului ierbos constau din:

- curăţirea de muşuroaie, de vegetaţie nefolositoare şi de pietre:

- distrugerea covorului vegelal;

- fertiliza re a:

- pregătirea patului germinativ;

- reînsăminţarea;

- intre\
i 

ne rea paji ştii nou înfiinţate. 
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6.2. Lucrări preliminare de punere in valoare a pajiştilor 

Factorii limitativi cu implica!ii decisive pentru stabilirea productivităţii şi exploatării păşunilor studiate 

sunt următorii: 

De relief 

1 l eroziune în suprafaţă, care poale f1 slabă, moderată, puternică, foarte puternică şi excesi\lă, 

dezvoltată pe 1123,5118 ha (88 ,36 % din suprafaţa studiată); 

2) eroziune în adâncime pe 34,4181 ha (2,71 % din suprafaţa studiată), loate aceste terenuri fiind

afectate de ogaşe mici(0,5-2 m adâncime) cu densitate rară;

3) alunecările de teren sunt întâlnite pe 684,2171 ha (53,81% din perimetru), de formâ diversă şi sunt

slabilizate pe 358,0407 ha, semistabilizale pe suprafa!a de 270, 1564 ha şi active pe 56,02 ha;

4) neuniformi lalea terenului (denivelări) este prezentă pe 734, 1748 ha (57 ,74 % din suprafaţa studiata),

din care neuniformitate moderată pe 369,9382 ha şi puternică pe 364,2366 ha;

5) cărările de vite ocupă doar 202,5624 ha (15,93 % din suprafa1a studiată), frecvenţa acestora fiind

slabă (11-25 %);

6) muşuroaie se întâlnesc pe 6 74,4830 ha (53,04 % din suprafaţa studiată) şi au o acoperire slabă (3 -

1 O%) pe 570,7389 ha sau o acoperire mijlocie(11-25 %) pe 103,7441 ha.

Hidrologici (si climatici): 

1) secetă pedologică (deficit de umidilate în sol) pe 1145,8191 ha (90,11 % din suprafa!a sludială);

aceasta se poate produce pe pante mai mari de > 5°, unde se măreşte cantitatea de apă pluvială,

care se scurge la reţeaua hidrografică.

De sol: 

1) textura la suprafaţa solului reprezintă limitări pe suprafa!a de 331,8422 ha (26, 10 % din suprafaţa

sludială), lerenurile se încadrează fie la o textură nisipo-lutoasă pe 115, 16 ha, fie la o textură lulo

nisipoasă pe 216,6822 ha. 

2) carenţă de elemente nutritive este indusă in soluri de con!inuturi mici de humus, fosfor mobil şi potasiu

mobil; carenţa în azot este prezentă pe terenurile unde indicele azot (IN) este < 2 şi ocupă în 

perimetru suprafaţa de 671,6125 ha, respectiv 52.81 %. Ar.este terenuri sărace se extind pe 

trupurile 1,2,3 ,5,6 şi pa�ial pe trupurile 4, 11, 13 şi 14. Caren!a în fosfor este indusă de conţinuturi 

fosfor mobil mai mici de 18 ppm şi este prezenlă pe suprafaţă de 1016,7872 ha (79,96 % din 

pajişti). Carenţa de fosfor este prezentă pe trup unie 3,7 ,8311, 12, 13 şi 14 şi parţial pe trupurile 1 ,4,6, 

şi 9. Carenţa în potasiu este indusă de conţinuturi potasiu mobil mai mici de 132 ppm, situaţie 

inlâlnită pe unele luvisoluri de pe trupurile 1,3 şi 5 şi pa�ial pe trupurile 4 şi 6. pe o sduprafajă totală 

de 165,44 ha. 

De vegetatie: 
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1 l gradul de acoperire cu vegetaţie ierboasă este foarte bun pe suprafa!a de 437,08 ha, cu o acoperire 

mai mare de 76 % Diferenţa de terenuri se încadrează la o aooperire bună pe 828,41,07 ha, unde 

procentul de acoperire este cuprins intre 51 şi 75 % şi o acoperire mijlocie pe 6,0865 ha, cu o 

acoperire de 26-50 %. 

2) acoperirea cu vegetaţie lemnoasă sub formă de arbuşli şi arbori cu diametrul < 10 cm (tufăriş) este

prezentă pe întreaga suprafaţă, din care pe 224 ,3196 ha acoperirea este foarte slabă (0-10%

acoperire din păşune) şi pe 1047,2580 ha este slabă (11-30% acoperire din suprafa!a păşunii);

3) acoperire cu arbori groşi apare pe 474,5525 ha, pe toată această suprafaţă gradul de acoperire cu

arbori este cuprins intre 1 şi 20 %, ceea ce impune ca, la amenajare, să fie păstra!i arborii pentru

importanţă în stabilitatea terenurilor. cât şi pentru asigurarea unor condiţii mai bune de odihnă 

pentru animale pe perioada călduroasa 

4) acoperirea terenului cu vegetaţie dăunătoare şi loxică este întâlnită pe loate trupurile comunei, in

suprafaţă cumulată de 911,3058 ha. Sunt prezenţi ciulini (Carduus şi Eryngium), turiţă (Eupatoria), 

alior (Euphorbia) sau ferigă(Pterid1um aquilinum); 

Prevenirea şi combaterea eroziunii în suprafaţă este necesară pe terenurile afectate de eroziunea de 

suprafaţă, eroziunea de adâncime sau alunecari de teren, care însumează 1117,9320 ha identificată în teren pe 

unităţile de sol 1,2,3,4 ,5,6,7,8, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,26,27, 

28,29,30,31,32,33,35,37,38,39,40,41,42, la care trebuie refăcut orizontul de acumulare a humusului, decapitai 

de procesele ftuvio-denudaţionale { Tabelul 6.1) 

Tabel 6.1. 

Lucrări de imbunătăfire a pajiştilor-Comuna Helegiu - Judeţul Bacău 

Trup de păşune/ Volumul lucrări Ier de îmbunătăţire (ha) Suprafeţe 01rcalll d111crlptlvi(pd) 

Nr. Supraf. inlAturere 
crt Număr p.d. şi lip sol 

ha 
vegetaţie 
arbustivii 

Trup 1 Luncă Tazlău - UAT - 70,77 ha 
1 9-Aluviosol 51,53 2.58 

2 10- Aluviosol 14,93 1,49 
3 15-Eulricambosol 4,31 0,22 

TOT ALURI TRUP 1 4,29 
Trup 2 Pârâul Bălănesei UAT - 28,68 ha 
4 31-Luvisol 18 60 

5 34-Luvisol 10 08 

TOT ALURI TRUP 2 
Trup 3 La Lutărie - UAT - 2,79 ha 
6 2-Regosol
TOT ALURI TRUP 3 

- -

2,79 

Trup 4 Bahna UAT - 43,28 ha 

3,72 

o 

J,72 

0,42 

0,42 

Comb, 
::ulagaraniere pi, pietre şi arborata d�unăt. rast şi cl(lale Ji lemn. toxice 

o 43.8 o 

o 11,95 o 

o 4,09 o 

o 59,84 o 

o 14 88 o 

o 8,06 o 

o 22,94 o 

o 2,37 o 

o 2,37 o 

76 

de 

protecţie 
Nivelare Comb, Drenaj prin mu�u- Eroz. desecare Total 

impă-roaie sol durire 

515 o o 51 53 o 

1,49 o o 14,93 o 

o 
I 

o o 4,31 o 

6.64 o o 70,77 o 

o I o o 18,60 o 

2,02 o o 10,08 o 

2,02 o o 28,68 o 

o 2,79 o 2,79 o 

o 2,79 o 2,79 o 

-
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7 5-Regos□I 7,89 1,58 0,79 5,52 o o 7,89 7.89 7,89 
8 6- Regosol 7,28 2, 18 0,73 4,37 o o 7,28 I 7 28 7,28 

14-Cemoziom 4,65 0,93 o 3,26 o O 46 4,65 o 4,65 
10 21-Preluvosol 7,28 o D 7,28 o o 7,28 o 7.28 
11 22- Prelu�osol 7,58 o o 6,B2 o 0,76 7,58 o 7,58 
12 30- Prelu�osol 8,60 o o 7,31 o 1,29 8,60 o 8,60 
TOT ALURI TRUP 4 4,69 1,52 34,56 o 2,51 43,28 15, 17 43,28 o 

Trup 5 Fundul Mutoiului UAT - 39,13 ha
13 1 24-Preluvosol 26,40 o o 23.76 o 2,64 26.40 o 26.40 o 

14 1 31-Luvosol 12,73 o I o 12.73 o o 12,73 12,73 12,73 o 

TOT ALURI TRUP 5 o o 36,49 o 2,64 39,13 12,73 39,13 o 

Trup 6 Dealul Ciungilor UAT - 46,03 ha
15 I 5- Regosol 16,74 o o 15,07 o 1,67 16,74 16,74 16,74 o 

16 I 19- Preluvosol 29,29 o o 26.36 o 2,93 29,29 o 29,29 o 

TOT ALURI TRUP 6 o o 41,43 o 4,60 46,03 16,74 46,03 o 

Trup 7 Groapa Luntrii UAT - 20,60 ha 
17 4- Regosol 20.6 2,06 o 16,48 o 2,06 20,6 20,6 20,6 o 

TOT ALURI TRUP 7 2,06 o 16,48 o 2,06 20,6 20,6 20,6 o 

Trup 8 Ciortea UAT - 4,28 ha 
18 23- Preluvosol 4,28 1,07 o 3,21 o o 4,28 o 4.28 o 

TOTALURI TRUP 8 1,07 o 3,21 o o 4,28 o 4,28 o 

Trup 9 - Deal UAT - 55,65 ha 
19 3-Regosol 10,58 2,12 o 6.34 o 2, 12 10,58 10,58 10,58 o 

20 1 4- Regosol 11,95 2,39 o 7,17 o 2.39 11.95 11,95 11,95 o 

21 5- Regosol 15.28 3,06 o 9,16 o 3,06 15.28 15,28 15,28 o 

22 ' 27- Preluvosol 11,01 1,65 o 9,36 11,01 o , , ,o, o 11,01 o 

23 37 - Antresol 6,83 1,37 o 4,09 o q7 6,83 o 6,B3 o 

TOT ALURI TRUP 9 10,59 o 36,12 11,01 8,94 55,65 37,B1 55,65 o 

Trup 1 O - Valea Rea UAT -14,34 ha 
24 28- Preluvosol 14,34 1,43 o 12,91 o o 14,34 o 14,34 o 

TOT ALURI TRUP 10 1,43 o 12,91 o o 14,34 o 14,34 o 

Trup 11 Brătila PaJiati - 335,7271 ha 
25 1- Regosol 1,83 0,36 0,18 0.93 o 0,36 1,83 o 1,83 o 

26 2- Regosol 4,74 0,71 o 3,79 o 0,24 4,74 o 4,74 o 

27 3- Regosol 33,76 10,13 o 21,94 o 1,69 33,76 o 33,76 o 

28 4- Regosol 48,16 4,82 o 38,52 o 4,82 48,16 48 16 48, 16 o 

29 5- Regosol 70,1271 14,03 o 49,0871 o 7,01 70, 1271 70, 1271 70, 1271 o 

30 6- Regosol 9,88 1,98 0,99 6,91 o o 9,88 9,88 9,88 o 

31 8- Regosol 15 83 3, 17 1,58 11.08 o o 15,83 15,83 15,83 o 

32 11- Aluviosol 8,46 1,69 0,85 5,92 o o o 8.46 8,46 o 

33 12 · Alu11ioso'. 0,96 O, 19 O, 10 0,67 0,96 o o o 0,96 o 

34 13- Cernoziom 26,25 5,28 2,62 15,73 o 2,62 26,25 o 26,25 o 

35 16- Preluvasol 10,82 o o o o o o o o 10,82 

36 18- Preluvoso I 13,66 2,74 1,37 B,18 o 1,37 13,66 o 13,66 o 

37 22- Preluvosol 2, 16 o o 1,94 o 0,22 2,16 o 2,16 o 

38 24- Preluvosal 4,87 o o 4.38 o 0,49 4,87 o 4,87 o 

39 25- Pre I u vosol 5,21 1,04 0.52 3,13 o 0,52 o o 5,21

40 26- Pre I u vasel 11,97 2,40 1.20 7,17 11,97 1,20 11,97 o 11,97 a 

41 27- Pre I u vasel 3,38 0,68 0,34 1,85 3,38 0,51 3,3B a 3,3B a 

42 28- Preluvesel 18.2 o 1,82 16,38 o o 18,2 o 18,2 o 

43 29- Pre I LVOSOI 7,31 1.46 0,73 5,12 o o 7,31 o 7,31 a 

44 36- Glerosol 9,27 1,86 o 648 o 0,93 o 9.27 9,27 o 
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45 37 - An troso I 9.47 1.89 o 5,69 o 1.89 9,47 o 9.47 o 

46 38- Antresol 2,36 0,47 o 1,42 o 0,47 2,36 2,36 2,36 o 

47 39- Antresol 1 08 0,22 o 0,86 o o 1,08 o 1,08 o 

48 40- Antrasol 7 24 1,45 o 4,34 o 1,45 7,24 o 7,24 o 

49 41- Antresol 6.29 o o o o o a a o 6,29

50 42- Comple• sol 2,44 0.49 0.12 1.83 o o 2,44 o 2,44 o

TOT ALURI TRUP 11 57,06 12,42 223,3471 16,31 25,79 294.7171 164,0871 318,6171 17,11

Trup 12 Halagiu Pajifti - 43,2497 ha 

51 2 21,33 3,20 o 18, 13 o o 21,33 o 21,33 o 

52 7 20,2997 6,09 2,03 12, 1797 o o 20,2997 o 20,2997 o 

53 42 1,62 0,32 0,08 1,22 o o 1,62 o 1,62 o 

TOTALURITRUP12 9,61 2,11 31,5297 o o 43,2497 o 43,2497 o 

Trup 13 Halaglu Pajl,tl - 205,3998 ha 

54 2- Regosol 6,7442 1,01 o 5.7342 o o 6,7442 o 6,7442 o 

55 3- Regosol 26,8372 5.37 o 21,4672 o a 26,8372 13,0 26,8372 o 

56 4- Regosol 10,5116 1.05 o 8,4116 o 1.05 10,5116 10,5116 10,5116 o 

57 5- Regosol 47.6789 9,54 4,77 33,3689 o o 47,6789 47,6789 47,6789 o 

58 6- Regosol 16,3721 4,91 1,64 9,8221 o a 16,3721 16,3721 16,3721 o 

59 7- Regosol 25,6279 7,69 2,56 15,3779 o o 25.6279 o 25,6279 o 

60 17- Pre I UV0S0I 10,3721 2,07 1,04 6,2221 o 1,04 10,3721 o 10,3721 o 

61 19- Pre I UV0S0I 24,3256 o o 21,8956 o 2,43 24,3256 o 24,3256 o 

62 20- Preluvasol 8,5581 1,71 O,B6 5,1281 o 0,86 8,5581 a 8,5581 o 

63 23- Pre I� vasal 17,8140 4,15 o 12,464 o o 16,6140 o 16,6140 1,2 

64 26- Pre I u vosol 0,6977 O, 14 0,07 0.4177 
0,697 

0,07 0,6977 o 0,6977 o 
7 

65 42- Complex de sol 9,8604 1,97 0,49 7,4004 o o 9,8604 Q 9,8604 o 

TOT ALURI TRUP 13 39,61 11,43 147,7098 0,6977 5,45 204, 1998 87,5626 204,1998 1,2 

Trup 14 - Drlauae,ti pajl�I - 361, 6506 ha 

66 1- Regosol 4,2565 0,85 0,43 2,1265 o 0,85 4,2565 o 4,2565 a 

67 2- Regosol 27,3874 4,11 o 23,2774 o o 27,3874 o 27,3874 o 

68 3 - Regosol 3,1364 0,6300 o 2,3464 o 0,16 3, 1364 o 3,1364 o 

69 7- Regosol 68,2724 20,48 6,83 40,9624 o o 68,2724 a 68,2724 o 

70 17- Preluvosol 100.4203 20,08 10,04 60,2603 o 10,04
100.420 

a 
100,420 

o 
3 3 

71 23- Pre I u vasel 25,6512 6.41 o 19,2412 o o 25.6512 a 25,6512 o 

72 31- Luvosol 11,7614 o o o o o o o o 11,7614 

73 32- Luvosol 22,9068 4,58 o 18,3268 o o 22,9068 o 22,9O6B o 

74 33- Luvosol 82,7222 16,54 o 66,1822 o o 82,7222 o 82,7222 o 

75 34- LU\'0S0I 0,2240 o o O, 184 o 0,04 o o 0,224 o 

76 35- Luvosol C,392O 0,08 o 0,312 o o 0,392 o 0,392 o 

77 37- Luvosol 2,0162 0,4 o 1,2162 o 0,4 2,0162 o 2,0162 o 

78 38- Luvosol 9,6474 1.93 o 5,7874 o 1,93 9,6474 9,6474 9,6474 o 

79 42- Anlrosol 2,8554 0.57 0;14 2,1464 o o 2,8564 o 2,8564 o 

TOT ALURI TRUP 14 76,66 17,44 242,3692 4,2565 13,42 349,6652 9,6474 349,8892 11,7614 

TOT AL COMUNA 211,21 44,92 911,3058 32,2742 74,07 1117,932 364,3471 1241,5058 30,0714 

Combaterea eroziunii in adâncime este necesară pe suprafaţa de 34,41 B1 ha şi este impusă de prezen1a 

ogaşelor mici, cu frecvenţă rară. Se vor face nivelări cu greder sau buldozer prin executare de cleionaje, fascine, depozite 

de martoane. 
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Combaterea alunecărilor de leren este necesară pe 684,2171 ha şi se recomandă un proiect special in acest 

sens, care presupune 

- combaterea eroziunii ir adâncime din cadrul arealului cu alunecări (mai ales pe fundul viroagelor);

- împăduriri liniare (la cornişe şi la ravenele de fund) şi in palcuri;

- nivelări locale;

- desecări;

- captări izvoare de coasla

- fertilizări, reînsămânţăn, suprainsămânţări.

Pe suprafe1eIe cu alunecări semislabilizate sunt necesare lucrări de drenaj-desecare, în vederea eliminării apelor 

pluviale care se pot acumula in spatele valurilor de alunecare Unităţile de sol care necesită astfel de lucrări reprezintă 

tipurile de sol regosol, eutricambosol, preluvosol şi luvosol. 

Arealele unde cărările de vite au o pondere de peste 10% (la regosoluri şi unele luvisoluri sau antmsoluri) 

necesită grăpare sau eliminare manuală a acestora, simultan cu operaţiile de supraînsămânţare sau reînsămânţare. 

Pe versan�i prelungi cu pante< 18° se recomandă valuri de pământ înierbate cu adâncime de 0,5 m. pe curbele 

de nivel Astfel de terenuri se intălnesc la trupul nr 2 - Bălăneasa, trupul nr 4 - Bahna şi trupul nr 9 - Deal. Pe 11ersanUi 

cu pante > 18 ° fără risc de alunecări se pot executa lerase (sau agroterase), pe preluvosoluri şi luvosoluri. Un rol foarte 

important ii au perdelele de protec1îe (făşii, pilcuri, arbori izolaţi). În acest sens se recomandă pe versanţii lungi cu panla 

11-14 ·, să se I ase benzi cu I ă�mi de 5-10 m. Pe versanţii cu panla > 14 • se vor lăsa benzi de protecţie mai late. Arealele

cu vegetaţie lemnoasă cu rol de protecţie nu se păşunează, de această cauză este necesară împrejmuirea acestora. 

Starea actuală a vegetaţiei lemnoase este destul de haotică. aceasta trebuie regrupată (protecţie, adăpost-umbrar) Pe 

terenurile unde acoperirea esle mai mică de 5% vegetaţie lemnoasă arbustivă nu se recomandă înlăturarea acesteia 

Martoanele trebuie să fie utilizate pe arealele afectate de eroziunea de adâncime 

Măsuri antierozionale preventive· 

- respectarea strictă a sezonului de păşunai (23 IV -26 X):

- nu se va păşuna cu oile pe versanţi, iarna şi primăvara devreme:

- nu se va păşuna pe versanţi, pe sol umed;

- nu se va suprapăşuna şi nu se va supralârli (se generază focare de eroziune):

realizarea fertilizărilor prin îngrăşăminte organice au rol de îndesire a covorul iertos şi inţelinire în

timp, mai ales pe versan�i cu expozi1ie sudică, mai susceptibili la eroziune:

supraînsămânţarea golurilor şi a arealelor cu covorul 1ertJos rării;

- nivelarea şi suprainsămăntarea râmăturilor de pe pante;

- se va evila circulaţia animalelor din deal in vale pe versan�:

- drumurile de exploatare vor avea pante< 8%.

Desecarea şi drenajul sunt necesare pe versanţi cu alunecări, unde există riscul acumulărilor de ape pluviale în 

spatele valurilor de alunecare, pentru combaterea excesului de umiditate din padine sau ca izvoare de coastă. 

in încheiere. referitor la lucrările de îmbunătăţire a pajiştilor, subliniem necesitatea integrării vecinătă�lor 

Opera1iile de suprainsămânţare. autoinsămânţare şi reînsămânţare necesare pe trupurile studiate sunt redate în 

Tabelul 6.2 .. 
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Tabel 6.2 

Volumul lucrărilor de îmbunătăţire pajişti-comuna Helegiu • Judeţul Bacău 

Trup de păşune/parcelă descriptivă Volumul lucrărilor de imbunătăţir� ha 

Nr. crt. 
Număr şi demunire 

Supraf Fertilizare Fertilizare Supraînsă- Reinsămân• Terenuri de 
pd ha chimică cirganică miniare ţare împădurit 

Trup 1 Luncă Tazlău - UAT - 70,77 ha 

1 9-Aluviosol 51,53 43,8 7,73 43,8 7,73 o 

2 10- Aluviosol 14,93 11,95 2,98 11,95 2,98 o 

3 15-Eutricambosol 4,31 4,09 0,22 4,09 0,22 o 

TOT ALURI TRUP 1 59,84 10,93 59,84 10,93 D 

Trup 2 Păraul Bălănesei UAT - 28,6B ha 

4 31-Luvisol 18.60 14,88 3,72 14,88 3,72 o 

5 34-Luvisol 10,08 8,06 2,02 806 2,02 o 

TOTALURI TRUP 2 22,94 5,7-4 22,94 5,74 o 

Trup 3 La Lutărie - UA T - 2, 79 ha 

6 2-Regosol 2,79 2,37 0.42 2,37 0,42 o 

TOT ALURI TRUP 3 2,37 0,42 2,37 0,42 o 

Trup 4 Bahna UAT - 43,28 ha 

7 5-Regosol 7,89 5,52 2,37 5,52 2,37 o 

8 6- Regosol 7,28 4,37 2,91 4,37 2,91 a 

9 14-Cemoziom 4,65 3,26 1,39 3,26 1,39 o 

10 21-Preluvosol 7,28 7,28 o 7,28 o o 

11 22- P1eluvosol 7,58 6,82 0,76 6,B2 0,76 o 

12 30- Preluvosol 8,60 7,31 1,29 7,31 1,29 a 

TOT ALURI TRUP 4 34,56 8,72 34,56 8,72 o 

Trup 5 Fundul !'.Meiului UAT - 39,13 ha 

13 24-Preluvosol 26,40 23.76 2,64 23.76 2,64 a 

14 31-Luvosol 12,73 12,73 o 12.73 o o 

TOT ALURI TRUP 5 36,49 2,64 36,49 2,64 o 

Trup 6 Dealul Ciungilor UAT - 46, 13 ha 

15 5. Regosol 16,74 15,07 1,67 15,07 1,67 o 

18 19- Preluvosol 29,29 26,36 2,93 26,36 2,93 o 

TOTALURI TRUP 6 41,43 4,60 41,43 4,60 o 

Trup 7 Groapa Luntrii UAT - 20,60 ha 

17 4- Regosol 20,6 16.48 4 12 16,48 4, 12 a 

TOTALURI TRUP 7 16,48 4,12 16,48 4,12 o 

Trup 8 Ciortea UAT - 4,28 ha 

18 23- Prsluvosol 4,28 3,21 1,07 3.21 1,07 o 

TOTALURI TRUP B 3,21 1,07 3,21 1,07 o 

Trup 9. Deal UAT - 55,65 ha 

19 3-Regosol 10,58 6,34 4,24 6,34 4,24 o 

20 4- Regosol 11,95 7,17 4,78 7,17 4,78 o 

21 5. Regosol 15,28 9,16 6, 12 9,16 6, 12 o 

22 27- Preluvosol 11,01 9.36 1,65 9,36 1,65 o 

23 37- Anlmsol 6,83 4,09 2,74 4,09 2,74 o 

TOT ALURI TRUP 9 36,12 19,53 36,12 19,53 o 

TRUPUL 1 O Valea Rea UAT - 14,34 ha

24 28- Preluvosol 14 34 12,91 1,43 12,91 1,43 o 
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TOTALURI TRUP 10 I 12,91 1,43 12,91 • 1,43 � o 

Truo 11 Brătila Pailsti - 335,7271 ha 

25 2- Regosol 1.83 0,93 0,9 0,93 0,9 o 

26 2- Regosol 4,74 3,79 0,95 3,79 G,95 o 

27 3- Regosol 33.76 21,94 11,82 21,94 11,82 o 

28 4- Regosol 48,16 38,52 9,64 38,52 9,64 o 

29 5- Regosol 70,1271 49,0871 21,04 49,0871 21,04 o 

30 6- Regosol 9,B8 6,91 2,97 6,91 2,97 
31 8- Regosol 15,83 11,08 4,75 11,08 4.75 o 

32 11- AJuviasol 8.46 5 92 2.54 5,92 2.54 o 

33 12- Alu11iosol 0,96 0,67 0,29 0,67 0,29 o 

34 13- Cemo2iom 26,25 15,73 10,52 15.73 10,52 o 

35 16- Preluvosof 10,82 o o o o 10,82 
36 18- Preluvosol 13,66 8, 18 5,48 8.18 5,48 o 

37 22· Preluvosol 2, 16 1.94 0.22 1,94 0,22 o 

38 24- Preluvosol 4,87 4.3B 0,49 4,38 0.49 o 

39 25- Preluvosol 5,21 3,13 2,08 3,13 2,08 o 

40 26- Preluvasol 11.97 7,17 4.8 7,17 4,8 o 

41 27 · Preluvoso' 3,38 1,85 1,53 1,85 1,53 o 

42 28· Preluwosol 18,2 16,38 1,82 16,38 1,82 o 

43 29- Preluvosol 7,31 5, 12 2, 19 5, 12 2.19 o 

44 36- Gleiosol 9,27 6.48 2,79 6,48 2,79 o 

45 37- Antresol 9,47 5,69 3,78 5,69 3,78 o 

46 38- Antrosol 2,36 1,42 0,94 1,42 0,94 () 

47 39- Anlrosol 1,08 0,86 0,22 0.86 0,22 o 

48 40- Antrosol 7,24 4.34 2,9 4,34 2,9 o 

49 41 • Antmsol 6.29 o o o o 6,29 
50 42· Comolex sol 2,44 1,83 0.61 1,83 0,61 o 

TOT ALURI TRUP 11 223,3471 95,27 223,3471 95,27 17, 11 

Truo 12 Heleaiu P■lltti - 43,2497 ha 

51 2 21,33 18.13 3,20 18.13 3,20 o 

52 7 20,2997 12,1797 8,12 12, 1797 8, 12 I 
o 

53 42 1,62 1,22 0,40 1.22 0,40 o 

TOT ALURI TRUP 12 31,S297 11,72 31,5297 11,72 o 

'1uJF f3 -ialaaiu PailItl - 205,3998 ha

54 2- Regosol 6,7442 5.7342 1,01 5,7342 1,01 o 

55 3- Regosol 26,8372 21.4672 5,37 21 4672 5,37 a 

56 4- Regosol 10,5116 8,4116 2, 1 8,4116 2, 1 o 

57 5· Regosol 47,6789 33,3689 14.31 33,3689 14.31 a 

58 6- Regosol 16.3721 9,8221 6,55 9,8221 6,55 o 

59 7- Regosol 25.6279 15,3779 10,25 15,3779 10.25 o 

60 17- Prelu11osol 10,3721 6.2221 4, 15 6,2221 4,15 o 

61 19- Preluvosol 24,3256 21.8956 2,43 21,8956 2. 43 o 

62 20- Preluvosol 8,5581 5, 1281 3,43 5. 1281 3,43 o 

63 23- Prelu110s0I 17,8140 12,464 4,15 12.464 4,15 1,2 

64 26- Freluvosol 0,6977 0,4177 0,28 0,4177 0.28 o 

R!i 42- Comolex de sol 9,8604 7,4004 2.46 7,4004 2.46 o 

TOT ALURI TRUP 13 147,7098 56,49 147,7091! 56,49 1,2 

Truo 14 - OrăguQesti pajistl - 361, 6506 ha 

66 1- Regosol I 4,2565 I 2, 1265 I 2,13 I 2.1265 I 2,13 o 
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67 2- Regosol 27,3874 23,2774 4, 11 23,2774 4,11 o 

68 3 - Regosol 3, 1364 2,3464 0.79 2,3464 0,79 I 
o 

69 7- Regosol 68,2724 40,9624 27,31 40,9624 27.31 o 

70 17- Pre1u11osol 100,4203 60,2603 40,16 60,2603 40,16 o 

71 23· Prelu11osol 25,6512 19,2412 6,41 19.2412 6,41 o 

72 31- Luvosol 11.7614 o o o o 11,7614 
73 32- Luvosol 22,9068 1B,3268 4,58 18,326 8 4,58 o 

74 33 - Lu11osol B2.7222 66,1822 16.54 66,1822 16,54 o 

75 34- Luvosol 0.2240 0,184 0,04 0,184 0 .04 o 

76 35- LUIJOSOI 0,392C 0,312 0,08 0,312 0,08 o 

T7 37- Luvosol 2, 0162 1,2162 0,80 1,216 2 0,80 o 

78 38- Luvosol 9,6474 5,7874 3,86 5,7874 3,86 o 

79 42- Antresol 2,8564 2,1464 0,71 2,1464 0.71 o 

TOTALURI TRUP 14 242,3692 107,52 242,3692 107,52 11,7614 

TOT AL COMUNĂ 911,3058 330,2 911,3058 JJ0,2 J0,0714 

Suprainsământarea este o necesitate pe versan� (atât din cauza dificultă�i reinsăm�ţării, cât şi pentru o 

protecţie permanentă) Suprainsământarea ierburilor se poate efectua local (manual, pe pante ce depăşesc 11 ) sau total 

(frecvent mecanizai) Semănarea ierburilor se va efectua în martie pe toate trupurile. 

Majoritatea suprafeţelor de supraînsămanţat propuse au ca scop şi imbogăfirea covorului ierbos in specii 

leguminoase. Se recomandă un amestec de Festuca, Lolium, Phleum, Daccylis, Trifolium şi Lotus. 

Suprafaţa supraînsămânţată nu se păşunează un an. 

Dacă se aplică târ1irea ca fertilizare, se va �ne cont de conducerea acesteia ca o suprainsământare sau ca o 

tăvălugire. Unde este posibil înainte de a suprainsămânţa se va efectua o grăpare, urmată, după semănat, de o 

tăvălugire. 

Suprafeţele locale mici neinierbate. rezultate după îndepărtarea locală a vegetaţiei lemnoase. a plantelor 

dăunătoare şi toxice, a muşuroaielor şi bolovanilor, se vor reînsămânţa. 

Dacă covorul ierbos local, de pe parcela descriptivă este relativ valoros. se poate proceda la autoînsămânţare. În 

orice caz. autoînsămănţarea va completa suprainsămănţarea, 

Reinsămâmtarea se va efectua în teritoriul studiat în primul rând, în cazul unor areale desţelenite, determinate de 

lucrările de îmbunătăţire prealabile {niYelări, înlăturarea vegetaţiei lemnoase. înlăturarea vegeta!iei ne\laloroase, 

dăunătoare sau toxice, combaterea excesului de umiditate): suprafeţele mai mici, se vor suprainsământa Pentru 

distrugerea unor vetre de plante nevaloroase se pot aplica eventual. erbicidări. 

În cazul optării pentru o ameliorare radicală a pajiştilor, se va line cont că această acţiune este pretabilă doar pe 

terenuri mecanizabile (panta 2-11 °). Pe perimetrele cercetate. astfel de terenuri ocupă 197,9722 ha. Lucrările prealabile 

de lucrarea solului pentru reînsămânţare pot fi (după caz): grăpare energică cu grapa cu discuri, frezare sau arat 

superficial: după semănat, se va tăvălugi. 

T oale lucrările (inclusiv semănatul) se vor executa paralel cu curbele de nivel. 

in încheiere. precizam că o compoz�ie op�mă a pajiştilor este: 55 % graminee perene, 38 % leguminoase perene 

şi < 10 % alte specii furajere De asemenea, precizăm că 1 UVM consumă aproximativ 60 kg masă verde I 8 ore. 

Capacitatea de păşunat pentru 1 ha de păşune dominată de Agrostis capillaris (tenuis) este intre 0,6 - 1 UVM 

O măsură generală de protecţie şi ameliorare a păşunilor este păşunatul raţional (dirijat sau parcelat). 
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6.3. Metode de imbunătătire a covorului ierbos prin fertilizare 
' 

Tabelul 6.2. prezintă suprafeţele necesare de fertilizat organic şi cantităţile necesare de îngrăşământ organic se 

va obţine prin târlire sau administrare de gunoi de grajd fermentat. 

Trup de păşune 

t Lunca Tazlău 
Sandru-lazurl-Prundl 

lJAT 

2. Pârâul Bălănasei
UAT

3. La Lutărie UAT

�- Bahna UAT 

5. Fundul Mutoiului
UAT

6. Dealul Ciungilor
UAT

7. Groapa Luntrii
UAT

B. Ciortea UAT

9. Deal UAT

10. Valea Rea UAT

11. Brătila Pajişti

�2. Helegiu Pajişti 

13. □eleni Paji,ti

14. Drăgugeşti
Pajişti

Tabel 6.3 
PLAN OE FERTILIZARE-PAJIŞTI. Comuna Helegiu · Jude1ul Bacău 

Unităli de 
SOl(pd), Suprala-grupate in 

funcţie de ţa 
ha pH starea 

reacţiei 

bazica = 9, 10. 66,46 8 12 

acid� = 15. 4 31 6,45 

acidă = 31,34. 28,67 6,27 

bazică= 2 2,79 8,25 

�azica = 5,6,14. 23,46 6,04 

acidă= 
21,22,30 19,82 8,16 

acidă= 24,31. 39, 13 5,58 

bazica= 5. 16,74 7,95 

acidă= 19 29,29 6,04 

bazică" 4 20,6 7,7 

bazică= 23. 4,28 6,9 

bazici!!= 
3,4,5,37. 

44,64 B 

acidă = 27 11,01 6,63 

acidă= 28 14,34 7 

bazicA= 2 • 
6,8, 11.12, 13,36 252,8771 8,2 
,37,40,41,42. 

acidă= 
1, 16, 18,22,24 82,85 6,5 

29,38.39 

Jazică = 2 7,42 43,2497 8,07 

bazică„ 143,6323 8.2 2,3,4,5,6,7,42 

acida= 61,7675 6,27 
17,19.20,23,26. 

bazica= 107,9253 8,25 
2,3,7,37,42. 

acidă= 
17.23,31.32,33, 253,7253 6,0 

34.35.38 

Indici agrochimici 

p 
IN mobil 

ppm 

1,2 28 

1,3 11 

1,6 19 

1,9 7 

1 8 21 

2.2 10 

1.3 26 

1,2 1 

1,2 23 

5, 1 2 

2,2 1 

2.8 19 

2.1 14 

2,2 22 

2,3 6 

1,8 11 

3 5 

2,7 12 

1,6 16 

2,3 5 

1,6 7 
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I 

K OOtf 
lSatwltla 

ppm in �mii•
'I/% 

118 99 

125 85 

160 77 

130 99 

119 81 

207 99 

123 65 

145 99 

95 86 

345 99 

270 98 

267 99 

301 91 

240 81 

226 99 

173 88 

202 gg 

195 99 

200 82 

163 99 

139 80 

Doze recomandate-
kglha sa la 3500 kg fan 

Amen· Observaţii 
Azot Fos- Pata-

dament 
lor !IÎU tone 

120 o 25

120 20 20 o 

115 15 20 o 

110 35 20 o 

110 o 25 o 

105 20 15 o 

120 o 20 9 

120 45 20 o 

120 o 30 o 

85 45 o 

105 45 o o lngrăşa-
minlele 

95 15 o o se vor 
administra 

105 20 o o dupa 

105 o o o 
amena1are 

şi cură!are 

105 40 15 o 

110 20 15 o 

95 40 15 o 

95 20 15 

115 15 15 

105 40 20 

115 35 20 o



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA HELEG/U-JUDEŢUL BACĂU

Fertilizarea se va opera diferenţiat, după execularea lucrărilor de amenajare (ex. combaterea eroziunii, curătiri, 
eliminarea muşuroaielor sau a cărărilor de vile, ele) pe întreaga suprafaţă; 

Tabelul 6.2. prezintă suprafeţele de fertilizat organic, din care sunt excluse terenurile propuse pentru folosinţa 

pădure de proiecţie Fertilizarea organică se realizează prin administrarea de gunoi sau prin târlire. 

Gunoiul de grajd bine fermentat (aşa cum se recomandă a se administra pe păşuni) conţine in medie: 0,55 % N, 

0,55 % K2O, 0,22 % P2O5 şi 0,23 % CaO. Aplicarea a 15 tone gunoi de grajd bine fermentat (după aproximativ 5 luni de 

fennentare) asigură 75 kg / ha azot s a 

Târlirea pe o pajişte dominată de Agrostis capillaris are nevoie de 3 zile cu 2-3 m2/ oaie; o turmă de 2000 ai poate 

fertiliza prin târ1ire 10-15 ha de păşune. 

Tabelul 6.3. (Plan de fertilizare) a fost întocmit pentru a se cunoaşte valorile indicilor agrochimici la nivelul 

fiecărui lrup delimita! şi cantităţile de îngrăşăminte chimice necesare peninu obţinerea unei cantilăli de 3500 kg fân la 

hectar. 

Principalele degradări (şi limitări) pentru păşunile studiate sunt dale de relief (pante, eroziune in adâncime şi 

alunecări de leren) sau de vegeta�a dăunătoare (arbustivă sau ierboasă). 

Îmbunătăţirea acestor păşuni se va l'E!aliza prin: 

- combaterea eroziunii în adâncime:

- stabilizarea alunecărilor de teren:

- combaterea (şi înlăturarea) vegeta�ei arbustive:

- combaterea (şi înlăturarea) plantelor ierboase nefolositoare- dăunătoare- toxice;

- fer1ilizări diferenţiate

in func�e de resursele financiare se va da prioritate următoarelor lucrări: 

- combaterea organismelor torenţiale existente:

- organizarea unor perdele de vegetaţie lemnoasă (artlori) pentru stabilizarea în timp a alunecărilor:

- captării de izvoare pentru adăpare şi numai unde este strict necesar:

- eliminarea plantelor nefolositoare, dăunătoare şi toxice şi desigur o fer1iliz.are raţională:

suprainsămân\area, care esle o lucrare necesară în principal pe terenurile supuse celorlalte lucrări de

imbunătătire a păşunilor. dar esle bine venită şi peninu ameliorarea compozitiei paJiştii.

Selectarea măsurilor şi lucrărilor necesare va fi stabilită de proieclantul amenajamentului pastoral, in studiul 

pedologic prezent având caracter de recomandări. 

Prezentul studiu are o valabilitale similară amenajamentului pastoral. 

Utilizarea îngrăşămintelor chimice pe pajişti 

Creşterea plantelor şi productivitatea pajiştilor sunt sensibil afectate de biodisponibilitatea elementelor nutritive, azotul, 

fosforul şi potasiul fiind în general limitaniji principali. O slabă aprovizionare detenmină o creştere lentă a plantelor şi 

reduce in acelaşi timp concentraţia acestor elemente în biomasa produsă. Într-o pajişte excesul fertilizării poate provoca 

dezvoltarea unei flore nitrofile în detrimentul altor specii şi diminuarea sau dispari�a leguminoaselor 

Fertilizarea cu azot. Pentru a adapta producija de iarbă la nevoile animalelor, fertilizarea cu azol nu se justi�că decâl 

dacă prezenta leguminoaselor din pajişte esle scăzută iar acestea nu pot ha azotul necesar funcţiilor plantelor. 
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Doza de azot nu trebuie să depăşească 170 kg/ha/an aplicat frac�onal {2-3 mpetiţii). 

Administrarea fractionată a dozelor mari de a2ot este impusă de necesitatea aprovizionării rilmice a plantelor cu 

elemente nutrilive şi de cerinţa folosirii cu eficienl,ă maximă a azotului din îngrăşământ, înlăturând pe cât posibil pierderile 

prin levigare. 

Epoca optimă de aplicare a îngrăşămintelor cu azot este primăvara, întrucât el este mai eficient folosil de căire plantele 

din pajişti în primele faze de vegetaţie când consumul în azot este maxim, 

Forma ingrăşămăntului cu azot aplicat pajiştilor trebuie să fie în funcţie de reac�a solului Astfel, pe pajişWe de pe solurile 

acide sunt mai indicale nitrocalcarul, ureea şi chiar azotatul de amoniu, în timp ce pe sărături este indicai sulfatul de 

amoniu. 

De asemenea, în regiunile cu regim pluviometric ridicai este mai indicată ureea, iar în regiunile secetoase ureea este 

contraindicata fond de preferat azotatul de amoniu. 

Conform rezultatelor cartării agrochimice dozele de azot recomandate sunt cuprinse intre 105 şi 125 kilograme substanţa 

activă (tabelul nr. 6.3) 

Fertilizarea cu fosfor. Dintre fertilizantii care se aplică în mod regulal pe pajişti, superfosfatul şi lriplu-superfosfatul sunt 

adesea aplicati ca şi fertilizanţ1 individuali, în limp ce fosfalul de amoniu este administrat in complex împreună cu N şi/sau 

K 

Dozele de fosfor aplicate pe pajişti suni în funcţie de cartarea agrochimică, cert esle c.ă raportul N/P trebuie să �e de 

2/0,5- 1 cu excepţia unor pajişti în care lipsesc leguminoasele şi unde raportul trebuie să fie net în favoarea azotului (2/0,3-

0,5). Epoca oplimă de aplicare a îngrăşămintelor cu fosfor este loamna, la sfârşitul perioadei de vegelaţie. Efectul 

remanent esle de 2-4 ani. 

Conform rezultatelor cartării agrochimice dozele de fosfor recomandate sunt cuprinse intre 25 şi 40 kilograme substanţă

activă (tabelul nr 63) 

Fer1iliza,ea cu potasiu. Aplicarea unilaterală a îngrăşămintelor cu potasiu pe pajişti nu duce la sporuri de producţie cum 

nici asocierea cu azotul nu sporeşte product
i

a Pe solurile nonmal aprovizionate este necesară aplicarea potasiului astfel 

c:a raportul N/P/K să fie de 210, 5-110,5 ceea ce înseamna doze de 40-60 kg K 20 aplicate la 2-3 ani. Pe pajiştile foarte 

productive potasiul se va aplica anual. toamna 

Conform rezultatelor cartării agrochimice dozele de palasiu recomandate suni cuprinse între 20 şi 35 kilograme substanţă 

activă (tabelul nr. 63) 

/ngrăşăm/nte cu microelemente.La plante. microelementele intră în alcătuirea unor vitamine. pigmenti, a enzimelor, 

influen!ând sintezele specifice din organism 

Microelementele esenţiale pentru nutriija plantelor sunt: Fe,Cu, Zn, B, Mn, Mo, Co. La animale lipsa microelementelor pot 

provoca o serie de boli 

Epoca de administrare este primâ11ara devreme odată cu îngrăşămintele cu azot. dar pot fi aplicate şi extra - radicular, 

sub fomiă de solu�e, în perioada de vegetatie a planlelor 

Doze de îngrăşăminte chimice şi fracţionarea lor 

Raportul oplim între elementele fertilizante (nutritive) NPK pentru condiţiile din ţara noastră in cazul pajiştilor permanente 

este de 2 - 1 - 1, adică la două pă�i azol (N) revine o parte fosfor sub formă de P205 şi o parte de potasiu sub formă de 

K20 
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Îngrăsămintele fosforice şi potasice se aplică pe pajişti de regulă toamna, cu excepQa situatiilor când folosim îngrăşăminte 

chimice complexe NPK când PK se aplică concomitenl cu N primăvara. 

Aplicarea unilaterala a N a dus la scăderea rezervei de P si K din sol, de aceea aplicarea acestor elemente deficitare care 

produc carente în furaje, este în prezent obligatorie 

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 SO kg/ha N şi aceeaşi cantilate 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 azotatul de 

amoniu (33,5 % N), sau ureea (46 N) pe soluri cu reacQe normală şi sulfatul de amoniu (20 % N) pe soluri sărăturate' 

(Maruşca T., şi colab.,2014). 

ATENŢIE! 

Pe pajiştile care sunt sub angajament mediu cu APIA utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici este 

interzisă. 
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Utilizarea îngrăşămintelor organice pe pajişti 

Îngrăşămintele organice prin calitatea lor de îngrăşăminte complexe, exercită un efecl ameliorativ asupra insuşinlor �zice, 

chimice şi biologice ale solului, utilizarea lor detenninănd sporuri însemnate de producţie in pajişti, 

Pe pajiştile permanente se folosesc toate tipurile de îngrăşăminte organice, o pondere mai mare având-o gunoiul de grajd, 

îngrăşămintele semilichide, mustul de grajd şi ingrăş,nea prin târlire 

Gunoiul de grajd.

Folosirea gunoiului de grajd pe păşuni reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de sporire a produc�ei şi 

îmbunătăţire a compoziVei floristice. Gunoiul de grajd este un îngrăşământ organic complel, care imbogăţeşte solul în 

humus. în principalele elemente nutritive, in unele microelemente cât şi în microorganisme şi produse ale metabolismului

lor. 

Conţinutul mediu in elemente fertilizanle a acestui tip de îngrăşământ este de: 0,55 % N; 0,22 % P205; 0,55 % K20 şi 

0,23 % CaO (Maruşca T., 2014) 

Calitatea gunoiului de grajd depinde de specia de animale de la care provine. cel mai bogat în elemente fertilizante fiind 

gunoiul de ovine urmat de cabaline şi bovine iar cel mai sărac este cel rezultat de la porcine 

Depozitarea şi fermentarea gunoiului de grajd se face 1ntr-un loc special amenajat, numit platformă pentru gunoi.

Fermentarea durează 3 - 5 luni, timp in care se pierde 25 - 30% din greutatea iniVală a gunoiului (Maruşca T., 2014). 

Un metru cub de gunoi cântăreşte 300 - 400 kg atunci când este proaspăt şi afânat, 700 kg când este proaspăl şi îndesat, 

800 kg când este semifermentat şi 900 kg când este fermentat şi umed 

Cantitalea administrată este în runcţie de compozi!ia fioristică a pajiştilor, stadiul de degradare a acestora, de cantitatea 

de gunoi de grajd disponibilă. Dozele recomandate variază intre limite largi şi anume de la 20 la 40 Uha. Fertilizarea cu 
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gunoi de grajd se face la 3-4 ani de zile, având umiătoarea graduare a sporurilor de producţie în timpul anilor de 11egelaţie: 

in primul an 40%, în anul al doilea 30%, în anul al treilea 20%, în anul al patrulea 10%, 

Tabelul 6,4 prezintă compoziţia chimică a gunoiului de grajd de diferite pmvenienţe Pe baza acestor date se poate 

estima canlilatea de azot conijnută la o tonă de gunoi de grajd. 

Tabelul 64 

Compozilia chimică a gunoiului de grajd de diferite provenienţe 

Compozi�a chimică (% din masa proaspătă) Cantitatea de azot în 

Tipul de gunoi Materii gunoiul de grajd (kg 
Azot (NJ Apă 

N/1 tonă] organice 

Gunoi de cabaline 0,58 71 25 5,B 

Gunoi de bovine 0,45 77 20 4,5 

Gunoi de ovine 0,83 64 31 8,3 

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

Gunoi fermentat complet(mraniţă) 0.98 79 14 9,8 

Pentru pajiştile sub angajament APIA utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă p�na în echivalentul a maxim 

30-50 kg azot substantă activă (N s a.)lhectar

În această situatie dozele recomandate variază între limite largi şi anume de la 3,00 Vha (gunoi fermentat complet -

mran�ă) la 6-7 t/ha (gunoi de bovine).

Epoca optimă de aplicare este toamna la încheierea ciclului de păşunat. În felul acesta pe lângă faptul că se obvn sporuri

de produqii de 10 % faţă de fertilizarea din primăvară, mai e)(istă avantajul că timpul de transport este mai lung, deci

lucrarea poate fi efectuată în conditii mai bune şi că precipitaţiile din iarnă antrenează mai bine elementele nutritive în sol,

Primăvara devreme se poate administra gunoi de grajd fânetelor şi eventual acelor parcele de pe pajişte pe care 

se va intra târziu la păşunat.

Gunoiul de grajd este indicat  a se administra bine fermentat Acest lucru este necesar întrucât el se aplică la suprafaţă. Se 

recomandă ca gunoiul de grajd să se repartizeze cât mai uniform pe păşune, În felul acesta se evită imburuienarea 

păşunii prin înmulţirea plantelor nitrofile ne\laloroase. acolo unde prin imprăştiere neuniformă a căzui o cantitate mai mare 

de gunoi. 

Durata de remanentă a gunoiului este de 4-5 ani în funcţie de doza aplicată, calitatea îngrăşământului, compoziija 

floristică a pa jiştii Sporurile cele mai man de recollă se obtin în anul I, spor ce scade treptat de la un an la altul. 

Gunoiul de grajd este mai bine valorificat când se administrează împreună cu doze mici de îngrăşăminte chimice. 

ATENŢIE! 

Pe pajiştile care sunt sub angajament APIA, fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea 

ingrăşămintelor este interzisă şi să asigure o distribuire uniformă a îngrăşămintelor. 
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Conform art. 3 din Anexa la Programul de actiune pentru proiecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, 

aprobai prin Hotărârea nr. 964 din 13 octombrie 2000 privind aprobarea Planului de actIune pentru protec!ia apelor 

împotriva poluării cu nitra� proveniţi din surse agricole, este intenisă aplicarea ingrăşămînlelor organice şi/sau minerale in 

perioadele in care cerinţele culturii agricole faţă de nutrien� suni reduse (intel"llalul de timp în care temperatura medie a 

aerului este de sub 5c C) sau când riscul de percolare/scurgere la suprafată este mare. 

Datele calendaristice pentru inceputul şi sfârşitul perioadei de interdicţie in aplicarea îngrăşămintelor pe pajişti (mineral, 

organic solid şi organic lichid), sunt prezentate în tabelul nr. 6.5. conform Ord 1182/2015. modi�cat şi completat cu Ord 

99012015, emise de Ministerul Mediului I Codul de Bune Practici în agncultură) 

Târlirea 

Datele calendaristice pentru începutul şi sfârşitul perioadei 

de interdicţie in aplicarea îngrăşămintelor pe pajişti 

Tip de ingrasamint 

Perioada de interdicţie 

ingrăşăminle organice solide 1 noiembrie -15 martie 

lngrăşăminte organice lichide şi 1 octombrie -15 martie 

îngrăşăminte minerale 

Tabelul nr.6.5. 

Fertilizarea prin târlire reprezintă cea mai economică metodă de fertilizare a pajiştilor, unica cheltuială fiind legală de 

porţile de târlire. 

Penlru a se realiza fertilizarea prin târlire animalele sunt tinute mai multe nap� pe aceeaşi suprafaţă, din pajişle, in nişte 

locuri îngrădite cu garduri mobile. 

Suprafaţa strungii (tărlei) se calculează in raport cu specia sau numărul animalelor, astfel: 

S=Nxs 

unde: - s este suprafata rezervată unui animal; N- numărul de animale din tumna. 

Târlirea se execută pe  întreg sezonul de păşunat cu o intensitate de maximum 2-3 nop� o oaie/1m2pe pajişti cu covor 

vegetal valoros, sau 4-6 nopţi o oaie 11 m � pe pajişti degradate. 

Tăr1irea se execută cu toate speciile de animale, pentru animalele mari {bovine) revenind ca echivalenl 2-3 nap� 1UVM / 

3m 2pe pajişti valoroase sau 4-6 nop!i pe pajişti degradate 

Depăşirea pragului de 6-8 nop� o oaie/1 m 2 sau 1UVM/3m2 duce la degradarea accentuată a covorului vegetal prin apariţia 

speciilor de buruieni nilrofile (Urtica dioica. Rumex sp_, Chenopodium sp., Veratrum album etc.) cât şi la poluarea apelor, 

solului, peisajului, îmbolnăvirea animalelor şi alte neajunsuri_ 
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În naptile in care se realizează târlirea se acumulează cantităţi su�ciente de elemente nutritive, care să determine sporirea 

procentului de participare în covorul ierbos a unor specii cu valoare foarte mare cum sunt Lo/ium perenne. Trifo/ium

repens, Trifolium pratense. 

Pentru realizarea unor sporuri mari şi menţinerea acestui spor cât mai îndelungat, se recomandă sâ se execute scheme

de târlire care să cuprinsă întreaga suprafaţă ce poate fi fertilizată prin târlire în cicluri de cinci ani. 

Exemplu: 

De exemplu, târla sau strunga penlru 150 de oi va avea o suprafată de 150 m2 Dacă porţile de strungă se mulă odată la 5

zile, în inlervalul de păşunat de 194 de zile, strunga se mută de 39 de ori. Dacă inmul�m suprafaţa strungii (150 m� cu 39 

rezultă că in intervalul de păşunat de 194 de zile se poate fertiliza o suprafaţă de 5 850 mp. 

Efectul târlirii se resimte 2-5 ani. Astfel prin mularea succesivă a târlei, în sezonul de păşunat (în decursul unui an), se 

poate fertiliza o suprafa!ă destul de mare de pajişte. 

Cerinţa principală a lucrării de administrare a îngrăşămintelor este ca acestea  să fie distribuite căt mai 

uniform. Uniformitatea distribu�ei are importantă mare, căci o distribuţie neuniformă face ca în unele zone cantitatea de 

îngrăşământ să fie mai mică, neasigurându-se efectul de îngrăşare scontat. iar in altele să fie concentra!ii prea mari de

îngrăşământ, provocând prin aceasta poluarea locală a solului. 

Mijloacele tehnice pentru aplicarea îngrăşămintelor se vor alege cu mare atenţie in funcţie de felul şi slarea 

ingrăşăm1ntelor, de metoda aplicată pentru dozare şi aplicare propriu-zisă, de felul actionării. de capacitate 

ATENŢIE! 

Pe pajiştile care su nt sub angajament APIA utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este pennisă până în 

echivalentul a maxim 30-50 kg azot substantă activă (N s.a.)/hectar (a se vedea Caietul de Agromediu/APIA). 

6.4. Îmbunătăţirea prin suprainsământare şi reinsămânţre a pajiştilor degradate -

Amestecuri de ierburi recomandate 

Acţiunile de suprainsământare, autoinsământare şi reinsământare necesare pe trupurile studiate suni redate in 

Tabelul 6.2 

Supraînsământarea este o necesitate pe versanţi (atât din cauza dificultălii reinsămân1ării, câl şi din cauza 

nevoii de protecţie permanentă). Suprainsămanţarea ierburilor se poate efectua local (manual, pe pante ce depăşesc 

11 °) sau total (frecvent mecanizat). 

Majoritatea suprafeţelor de suprainsămânţat propuse au ca scop lmbogăţirea covorului ierbos în specii 

leguminoase Se recomandă un amestec de Festuca, Lolium, Phleum, Dactylis, Trifolium şi Lotus. 

Suprafaţa supraînsămânţată nu se păşunează un an. 

Semanarea ierburilor se va efectua în martie. 

Majoritatea suprafetelor de suprainsământat propuse au ca scop imbogăjima covorului ierbos in specii 

leguminoase. Se recomandă un amestec de Festuca, Lolium, Phleum, Oactilis. Trilolium si Lotus. 
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ATENŢIE I Suprafaţa suprainsămânţată nu se păşunează un an. 

Dacă se aplică târlirea ca fertilizare, se va ţine cont de conducerea acesteia, ca o suprainsământare sau ca o 

tăvălugire. Unde este posibil. înainte de a suprainsământa se va efectua o grăpare, urmată, după semănat, de o 

tăvălugire. 

Suprafetele locale mici neînierbate, rezultate după îndepărtarea locală a vegetaţie, lemnoase, a plante-lu, 

dăunătoare şi toxice şi, musuroaielor şi bolovanilor, se var suprainsămânţa. 

Dacă covorul ierbos local, de pe parcela descriptivă este relativ valoros, se poate proceda fa autoinsămantare. 

în orice caz. autoînsămânţarea va completa suprainsământarea. 

Reinsământarea se va efectua în teritoriul studiat în pnmul rând, în cazul unor areale golite (=fără iarba) cu 

suprafata mai mare, determinate de lucrările de îmbunătăţire prealabile (nivelări, înlăturarea vegetaţiei lemnoase, 

înlăturarea vegetatiei nevaloroase- dăunătoare- toxice. combaterea excesului de umiditate); suprafetele ma, m1c1, se vor 

suprainsămanţa. Pentru distrugerea unor vetre de plante nevaloroase- dăunătoare- toxice se pot aplica eventua, 

erbicidări (ex. terenurile invadate de ferigă de pe partela descriptivă 15). 

Lucrările prealabile de lucrarea solului pentru reinsămănţare pot fi (după caz): grăpare energică cu grapa cu 

discuii rrezare sau arai superficial; după semănai, se va tăvălugi. 

La stabilirea amestecurilor se vor lua in considerare speciile mai valoroase existente în covorul ierbos, care se vor 

completa plin supraînsământare cu altele, pentru realizarea unui echilibru între graminee şi leguminoase, intre graminee 

cu talie inallă şi cele cu talie scundă şi alle criterii. 

Pentru pajiştile din UAT Helegiu recomandăm următorul amestec: 

55 % graminee perene; 

38 % leguminoase perene şi 

< 10% alte specii furajere. 

ATENŢIE: Nu var fi realizate însămânţări de suprafală sau supraînsămân(ări pe pajiştile aflate sub angajament 

APIA. Se pot face doar în cazul terenurilor degradate şi doar cu specii din flora locală. 

Operaţiile de suprainsământare şi reînsămânţare necesare pe ln.Jpurile studiale sunt redate fn Tabelul 6.2. 

Amestecul de graminee şi leguminoase perene recomandat este cel prezentata în tabelul 6.6 ( se poate folosi once 

amestec, având în vedere raportul de graminee/leguminoase precizat mai sus.): 
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Tabelul 6.6. 

Amestecul de graminee şi leguminoase perene recomandat şi norma de sămânţă 

Menţionăm că pentru suprainsămfmţare, cantitatea de sămânţă se reduce la 50% până la 70% din cantitatea prevăzută 

în tabel. 

Pentru completarea golurilor şi proliferarea plantelor valoroase, recomandăm suprainsămânţarea cu specii valoroase 

corespunzătoare condi�ilor ecologice specifice 
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ln amestecurile destinate înfiinţ.!!rii sau reinsamântării pajiştilor utilizate ca păşune. se introduce un procent mai mare de 

specii cu o mare capacitate de lăstărire, rezistente la călcat. 

in urma multiplelor cercetări efectuate pe plan na�onal şi internaţional, s-au elaborat o serie de amestecuri pentru pajiştile 

temporare. în funcţie de modul de folosire. care sunt periodic revizuite. 

Epocile de supraînsâmânţare sunt, atâl primăvara cât mai devrame. imediat ce se poate lucra în câmp, cât şi în luna 

augusl până la începutul lumi septembrie.Cantită�le de sămânţă u1ilă la hectar se stabilesc în funcţie de densitatea 

covorului existent şi epoca suprainsămânţării (Luminiţa Cojocariu, 2005) 

6.5. Folosirea pajistilor 

După aplicarea metodelor de îmbunătăţire a pajiştilor permanente in continuare se va acorda o atenţie la fel de mare 

folosirii producţiei de iarbă, atâl prin păşunat direct cu animalele, căi şi prin cosire in vederea conservării ei pentru sezonul 

rece sub fonnă de fân. siloz. semisiloz. etc. sau a utilizării masei vel'2i pentru furajare la iesle. 

6.5.1. Repartizarea pajiştilor 

Repartizarea pajiştilor se referă la repartizarea suprafelelor pe specii şi categorii de animale. tinând cont de cerintele 

acestora cu privire la: 

calitatea pajiştii (tipul pajiştii, sislemul de exploatare),; 

etajarea altitudinală; 

posibil1tă�le de asigurare a apei de băut pentru animale; 

drumurile de acces etc. 

Experienta acumulală în decursul anilor a scos în evidenlă faptul că asigurarea continuităţii prin repartizarea pe anumile 

suprafeţe de păşunat a aceloraşi unităţi crescătoare de animale, prezintă multe avantaje. Crescătorii reuşesc astfel să 
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cunoască mai bine pajiştea. ştiu că dacă respectă şi aplică mai constiincios sarcinile ce le revin în legătură cu sistemul de 

e:i:ploalare este in avantajul productiei, se naşte o legătură de interdependentă pozitivă între om, pajişle şi animale, în final 

totul in folosul economiei. Pentru aceasla se consideră ca binevenită prevederea legi i ca repartizarea pajiştilor să se facă 

pe o perioadă de mai mulţi ani. Un amănunt in legătură cu aceasta poate fi destul de com1ingător. Sistemul inlensiv de 

exploatare a pajiştii, îmbinat cu furajarea ratjonală a animalelor, prevede crearea unor rezerve de furaje conservate sub 

formă de semisiloz şi fân, realizate din productia pajiştii. Beneficiarii care ştiu ca vor 11eni şi in anii următori pe aceeaşi 

pajişte, vor acorda cu mai multă convingere atenţia cuvenită acestor actiuni, vor asigura buna conservare a rezervelor 

pentru anul unmător. 

După definitivarea lucrărilor de repartizare a pajiştilor, este necesar ca acestea să fie consemnate într-un document cu 

umiătoarele menţiuni: 

- denumirea trupului de pajişte repartizată şi din ce corp face parte cu suprafata şi delimitările;

- beneficiarul pajiştii repartizate;

- capacitalea de păşunat exprimată în UVM;

- numărul pe categorii al animalelor ce 11or fi admise la păşunat pe pajişlea repartizată;

- perioada de timp pentru care s-a făcut repartizarea;

- lucrările de îmbunătăţire, intretinere şi folosire prevăzute a se aplica pe pajiştea respectivă, în cadrul programului de

punere în valoare: 

• sarcinile concrete ce revin bene�ciarilor cu privire la lucrările ce trebuie să le aplice pe pajiştea repartizată în cursul

anului pe dale calendaristice. 

Lucrările de repartizare a pajiştilor contribuie nu numai la asigurarea cu păşune a unor animale, dar şi la valorificarea cât 

mai completă a capacitătii poten1iale de productie a pajiştilor, la ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de participare 

a lor, la lărgirea şi îmbunătă�rea resurselor furajere, la dezvoltarea creşterii am malelor în zonă, la obţinerea produselor 

animaliere la un pret de cost cât mai scăzut. 

6.5.2. Dezinfestarea pajiştilor 

Dezinfestarea păşunilor este o lucrare indispensabilă, ştiindu-se că pierderile provocate an de an de către diferiţi paraziţi, 

mai ales la rumegâtoare, sunt destul de mari. O bună parte dintre helmintoze au legătură directă cu păşunile mai umede 

din smârcuri, mlaştini, malurile pâra1elor şI al bâltilor. etc , locul unde gazdele intermediare ale paraziţilor care sunt melcii 

de apă (Limnaea sp) îşi găsesc condiţii optime de viaţă. De aceea, asemenea locuri foarte umede este indicat să fie 

îngrădite pentru a opri accesul animalelor sau excesul de umiditate să fie eliminat prin desecare. după e)(ecularea unor 

canale deschise sau drenuri închise cu diferite materiale (fascine, tuburi ceramice, pietriş, etc). Distrugerea larvelor de 

Fasciola. Trichostrongylus şi Dichtyocaulus poate fi făcută cu 11ar ars nestins. preparat ca laptele de var proaspăt. 1000 -

1500 I/ha, cu azotat de calciu (nitrocalcar) aplicat in doze mai mari de 700 - 800 kg/ha precum şi cu sulfat de cupru (piatră 

11ânătâ) în solu!ie de 1 : 10.000.

Aplicarea acestor substanţe cu efecl de distrugere a aceslor paraziti specifici păşunilor umede, au în plus un ml de 

corectare a acidităţii solurilor (varul), fertilizare cu azot (nitrocalcarul) şi imbogăţire în microelemente (sulfatul de cupru). 

Pentru combaterea moluştelor se mai foloseşte penlaclorfenalatul de sodiu în doze de 2 g până la 1 O g/ml apă, care nu 
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este tox ic pentru om, mamifere şi păsăn. in doză de numai 1 g/m, este toxic pentru peşti. de aceea se va evita aplicarea 

lui în apropierea apelor in care sunt peşti. 

O mare aten11e lrebu1e acordată locurilor de adăpare a animalelor care pot să fie focare de răspândire a helmintozelor 

(galbeze1). În acest scop este necesară curăţirea şi dezinfectarea lunară a adăpătorilor cu lapte de var. Terenul din jurul 

adăpătonlor se va men�ne uscat prin pavare şi as igurarea scurgerii apelor in surplus. Suprafeţele de păşuni umede 

infestate cu paraz1� pot fi recoltale prin cosire la înăl�me mai mare şi fânul uscat rezuHat se poate introduce în hrana 

animalelor. Dacă în turmă se află animale infestate se vor face dehelmîntizări de 2 ori pe an, obligatoriu una cu 2 

săptămâni înainte de ieşirea animalelor pe păşune. 

Combalerea parazitozelor de pe păşuni şi la animalele ce păşunează, cuprinde un complex de măsuri şi lucrăn specifice 

care trebuiesc aphcate cu maximum de responsabilitate, pentru a nu se produce pagube mari ce anuleaz:i restul acţiunilor 

privind creşterea şi valorificarea ierbii. 

6.5.3. Termeni tehnici pentru păşunatul rational 

Dupa ce am aplicat toate metodele de îmbunătăţire a covorului ierbos a unei pajişti, după caz pnn curăţire de vegeta11e 

daunatoare, fertilizare organică ş1 chimică, supraînsămânţare, reînsămânţare, amendare, etc., problema cea mai 

importanta rămâne valorificarea producţiei de iarbă prin cosire şi /sau păscut cu animalele (Maruşca T şi colab , 2014 ). 

Trebuie să se acorde o alen\1e la fel de mare metodelor de folosire ca şi metodelor de imbunătătire a producyei unei 

pajişti. pentru a se ob�ne rezultatele scontate 

Metodele de păşunat se clasifică în două categorii: păşunatul liber (continuu sau nerational) şi păşunatul ratonal. Ambele 

metode au variante pentru exploatarea intensivâ şi extensivă. 

Paşunatul continuu (liber) esle sistemul de păşunat practicat, in zonă. din cele mai vechi timpuri, fiind un sistem 

extensiv. Conform acestui sistem, animalele sunt lăsate să pască pe păşune de primăvara devreme şi până toamna 

târziu. 

Sistemul este practicat în zonele secetoase, unde producţia pajiştilor permanente este mică şi neuniform repartizată pe 

cicluri de păşunat; perioada de secetă din vară duce la diminuarea produc�ei in ciclurile trei şi patru 

În urmatorn ani, după ce se vor face toate lucrările de ameliorare a pajiştilor, unele pajişti pot fi tarlalizate şi se va putea 

trece la păşunatul raţional cu garduri electrice 

Recomandări: 

Practicarea unor varianle de ra!ionalizare a păşunatului continuu: 

. conducerea turmelor pe un anumit traseu. care din când in când este modificat. Astfel animalele nu stau in aceelaşi 

loc, ci păşuneaz� pe locuri diferite şi in aceiaşi zi şi în zile diferite, 

. păşunatul in front. in acest caz animalele sunt dirijate in deplasarea lor pe păşune de către un cioban ce le perm11e 

înaintarea numai pe măsura consumării suficiente a plantelor; 

. păşunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă in mod substanţial la 1-2 parcele cu efecl 

direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare ş1 alimentare cu apă 
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ln momentul în care producţia pajiştii se va îmbunătăţii considerabil se va putea trece la organizarea unui păşunat 

rational, pe anumite unităţi de exploatare. 

Paşunatul raţlonal (prin rotaţie). Are ca principiu împărţirea păşunii în tarlale şi intrarea succesivă cu animalele pe 

tarlale. 

Organizarea unui păşunat ra�onal (prin rolatie) presupune stabilirea numărului de parcele (tarlale} în care se împarte 

pajiştea, suprafata acestora şi durala de timp cât stau animalele pe tarla. 

În această metodă păşunea este păscută doar pentru anumite perioade, intert:alate cu pauze care permit refacerea 

plantelor din pajişti (25-30 de zile). 

Ciclul de păşunat se referă la durata de refacere a pajiştii şi durata păşunatului pe o tarla. Astfel în intervalul de 

păşunat de 185-167 de zile (23.04 - 26.10.), avem 2 - 3 cicluri de păşunat în funcţie de evolulia factorilor climatici; în 

general în zona de câmpie pe timpul verii vegetaţia pajiştilor suferă foarte mult. 

Şi această metodă prezintă mai multe variante ce pol fi utilizate după caz: 

O primă variantă - păşunatul dozat, pe care o recomandăm pentru pajiştile permanente, cu produc�i mai mici de 8 Uha 

m.v. utIl1zate m mod special cu oile, se referă la atribuirea unei suprafeţe mai mari de păşune, pe care animalele stau o

periodă mai lungă de timp. Suprafaţa tarlalei se calculează in funcţie de produc\ia păşunii şi de numărul de animale.

Tarialele sunt pasunate dozat în succesiune

Vananta intensivă• a păşunatului rational constă în împărţirea păşunii în 8-12 lar1ale şi intrarea succesivă cu animatele

pe !ar1ale ,

Această variantă este deja mai pretenyoasa şi se recomandă acolo unde productia păşunii depăşeşte 13-15 t/ha masă

verde.

Conform OrdmultJ1 544/2013 şi a literaturii de specialitate, pentru stabilirea numărului de tarlale se face raportul intre

durata de refacere a vegetaţiei pajiştii şi durata păşunatului pe o tar1a:

N.t.= O.r. -r- D.p. în care

- N.1. - numărul de tarlale,

- D.r. - durata de refacere a pajiştii (pentru regenerarea plantelor), cu varia�i cuprinse intre 24 şi 50 zile, în fllnc�e de

numărul ciclului de păşunat, condiţiile meteorologice, altitudine, tipuri de plante etc.;

- D.p. - durata de păşunat pe o tarla cu variaţii cuprinse intre 3 şi 6 zile.

Numărul de tar1ale se majorează cu 1-2, reprezentând tarlalele care se scot anual prin rotatie de la păşunat, pentru 

aplicarea metodelor de imbună1ăijre. 

Dupa stabilirea numărului de larlale şi a suprafeţelor acastora se trece la delimitarea tarlalelor 

Delimitarea lar1alelor - se realizează prin formele nalLJrale ale reliefului (râuri, văi) vegetatia lemnoasă existentă (liziere, 

pâlcuri de amari), drumuri, semne convenţionale sau prin garduri. 

Gardunle fixe sunt formate din stâlpi inalti de 1,5 m de la suprafaţa solului, cu distanţa intre ei de 3-4 m, pe care se fixează 

3-4 randun de sârmă ghimpată sau şipci. Gardurile interioare pot avea numai două rânduri de sârmă Gardunle fixe sunt

costisitoare şi necesită lucrări permanente de întreţinere. 
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Gardurile electrice - cu păstor electric, reprezintă soluţia cea mai bună pentru organizarea păşunatului pe tartale. în 

mtenorul tarlalelor se pot delimita suprafeţe mai mici, pe care animalele să stea 1-2 zile sau doar o jumătate de zi. 

Delimitarea intre parcele se poate face şi prin garduri vii formate din foioase. Gardurile vii sunt indispensabile din punct de 

vedere tehnologic. economic şi ecologic. Ele reduc viteza vânturilor. asigură umbra pentru animale în zilele toride, 

pastreaza um1d1tatea solului. produc oxigen. Se recomandă unnătorii arbuşti: soc, lemn câinesc, glădice. sâlcioară, cătină 

albă, păducel. alun. etc. 

Timpul de păşunai pe tarla prezintă de asemenea o importanţâ deosebită. Se cunoaşte faptul că animalele erbivore 

reuşesc, în câteva ore, să-şi procure necesarul de hrană. in rest se plimbă bătătorind iarba şi solul. De aceea este indicat 

sa se păşuneze dimineaţa 3-4 ore, să se întrerupă păşunatul 2-4 ore ( timp în care animalele se odihnesc şi beau apă) şi 

să se reia după - amiază de asemenea 3-4 ore 

in cazul păşunatului se face tarlalizarea) păşunea se menţine la un nivel productiv ridicat prin fertilizarea periodică, la 

fiecare ra�onal (când 3-4 săptămâni cu îngrăşăminte chimice sau organice. În timpul administrării ingrăŞămintelor nu se 

întrerupe păşunatul. Excepţie fac pajiştile care sunt sub angajament APIA. La acestea fertilizarea se va face în func�e de 

recomandările din pachetul accesat 

Avantajele sistemului raţional (în oricare din variante) de păşunat sunt: 

• se limitează timpul petrecut de animale pe un anumit teritoriu;

- sporeşte produc�a păşunilor ca urmare a faptului că plantele după folosire au timp pentru refacere;

- ciclurile de păşunat determină o mai bună uniformizare a producţiilor in decursul perioadei de vegetaţie;

- 1nlaturarea păşunatului selectiv prin faptul că animalele sunt obligate să consume toate speciile. adică atât cele

valoroase cât şi cele nevaloroase, ceea ce face ca procentul de buruieni să se reducă şi deci să se imbunătă\ească

compoziţia floristică a pajiştii:

- folosirea uniformă a întregii suprafeţe de păşunat, nemaiexistând suprafete subpăşunate (cu plante nevaloroase) sau

suprapăşunate (cu plante valoroase):

- sporeşte gradul de consumabilitate al plantelor:

• posibilitatea aplicării lucrărilor de imbunătă�re a pajiştilor. inclusiv fertilizare, irigare etc.;

- animalele nu  distrug ţelina şi în consecinţă nu se declanşează fenomene erozionale;

- obt1nerea unor productu mai mari la animale (lapte, came) prin faptul că au  la dispoziţie tot timpul furajul in cantitatea şi

de calitatea corespunzătoare;

- prevenirea îmbolnăvirii animalelor de parazitoze pentru că in intervalul de 25-30 zile cât animalele lipsesc de pe tarla

ouăle şi larvele parazi�lor sunt omorâte de acţiunea razelor solare;

- pos1b1htalea grupam animalelor pe categorii omogene. ceea ce prezintă mari avantaje din punct de vedere tehnic.

economic, şi organizatoric.

Lucrări tehnice şi instalaţii 

Pe pajişti unele im prejmuiri sunt deosebit de necesare pentru o mai bună exploatare a coVCJrului ierbos 

Aceste 1mprejmu1n, sub forma de garnuri, servesc la delimitarea de tarlale, la separarea unor fâneţe de păşuni. la 

1mprejmuirea stânelor. taberelor de vară. a locuintelor, plantaţiilor. terenurilor degradate. a prapăstiilor. a lerenurilor 

mlăştinoase etc. 
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Împrejmuirile se execută, in general, din materiale locale (lemn, piatră). sau pot fi garduri din sârmă şi stâlpi din beton. 

În momentul în care se va trece la realizarea împrejmuirilor, acestea se vor face pe baza unui plan ce va tine cont de 

reglementările în vigoare.ORDIN 544 din 21/06/2013, art 14, alin (1) şi {2) ce prevede urm�loarele: 

(1) Amplasarea gardurilor în vederea împărţirii pe tarlale a pajiştilor se va face conform schi\eî-hartă care cupnnde:

a) suprafeţele care se vor suprainsămân!a;

b) lar1alele situale pe pajişti permanente (pentru men�nerea compozitiei floristice printr-un păşunat ra�onal);

c) suprafeţele cu pajişti anuale/temporare;

d) suprafetel e utili2ate ca fânete;

e) terenurile fragile care sunt susceptibile la eroziune;

f) cursurile de apă, şanturile, în care se pot înfiltra nutrienţi;

g) alte caracteristici naturale de peisaj

(2) Gardunle temporare reprezintă un sistem eficienl pentru păşunatul raţional al tuturor ierburilor, moda litate rapidă de a

regla suprafata de pajişte la cerinţele reale ale animalelor, de a păslra dens1Iatea optimă a animalelor şi pentru

gestionarea cometă a canlitătii de masă verde consumată de către animale

Gardul electric constituie un mijloc foar1e eficient pentru oq:ian1zarea păşunatului pe tarlale. penlru delimitarea parcelelor

sau pentru protejarea împotriva animalelor sălbatice.

Acest echipament funcţionează pe principiul producerii unor şocuri de tensiune înaltă, dar de inlensitate ioasă şi de foarte

scur1ă durată, asupra animalului care atinge conductorul gardului, prin închiderea unui circuit electric intre conductor şi

pămănl prin corpul animalului

Ga rdurile electrice modeme folosesc pentru alimentare baterii de acumulatoare care sunt mentinute în stare de încărcare

cu instalaţii cu panouri fotovoltaice.

Generatoarele de impulsuri sunt construcţii electronice compacte care au rolul de a transforma curentul preluai de la sursa

de alimentare în curent cu impulsuri de tensiune ridicate, la intensitate scăzută şi de foarte scurtă durată. Tensiunea

minimă a impulsului este de 2000 V, pentru bovine dar tensiunea impulsului pentru oi poate ajunge si până la 4.000 V cu o

durata a impulsului de maxim 25 milisecunde

la inslalarea pe teren a gardului trebuiesc respectate indica�ile din notita tehnică.

Pe lângă avantajele legale de sporirea gradului de valorificare a ierbii prin păşunalul porţionat cu "păs torul' electric se

reduce numărul păstorilor care pot efectua alle lucrări necesare pe pajişti in penoada de păşunat.

6.6. Construc�i şi dotări zoopastorale 

6.6.1. Drumuri şi poteci de acces 

La fiecare corp de pajişte lrebuie să existe un drum de acces pe care să poată circula mijloace auto şi mecanizate. ca să 

efectueze în bune cond1tii, în sezonul primavără-vară-toamnă, loate transporturile necesare Acesle drumuri sunt 

necesare inc lusiv pentru mersul animalelor la şi de la păşune. 

De la drumul principal de acces la corpul de pajişli se vor deschide şi amenaja drumuri secundare de acces, pe cât posibil 

in toate anotimpurile iar în interiorul fiecărui !rup se vor amenaJa drumuri sau căi de acces simple, până la adăposturile de 

animale, la stâne. la adăpători, depozite de fura1e. silozuri etc. 
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La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se tine seama de unele criterii, şi anume: 

· drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale. forestiere. turistice. etc. ;

- să ofere posibilităti de acces la o cât mai mare suprafată de pajişli;

- sa traverseze cât mai puţine văi şi pâraie. în vederea reducerii volumului lucrărilor de ană, podun, podeţe etc şi să evite

complet locurile inmlăştinate;

- să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti:

- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru.

- drumurile de exploatare vor avea pante < 8%.

Cărările de vite când sunt prezente in procent redus (< 10%) sunt binevenite (efect antierozional) Atunci când 

cărările de vite au o pondere de peste 10% este necesită grăparea sau eliminarea manuală a acestora. 

ATENŢIE J • se 11a evita circulaţia animalelor din deal in vale pe versanţi; 

Recomandam o limitare a acestor drumuri la un număr minim dar care să răspundă nevoilor de exploatare optimă 

a pajiş1ii cât şi a vecinilor. 

6.6.2. Alimentări cu apă 

O lucrare de o deosebită importanţă se referă la asigurarea apei pe păşune Modul de amenajare depinde de sursa de 

apă. Cel mai indicat este folosirea su�elor de apă naturale (râuri, i2voare, fântâni) dar. care să nu fie poluate. 

Se cunoaşte că produc!iile ob�nute de la animale sunt mult influenţate de calitatea şi cantitatea apei. 

În general, animalele beau multă apă, cantităţile consumate fiind oondiţionate de mai multi factori. Astfel. cu cât animalele 

sunt ma, grele şi dau produc�i mai mari de lapte, vor consuma mai multă apă. De asemenea. consumul de apă este in 

slransă legătură cu con�nutul de substanţă uscată ingerată. În mod obişnuit, pentru 1kg SU ingerată, bovinele au nevoie 

de 4-51 apă, iar ovinele şi cabalinele de 2-31 apă. 

Când adăpalul se face din râun, trebuie amenajată o porţiune de râu unde animalele să aibă acces fără a fi periclitate de 

accidentări. Porţiunea respecbvă lrebuie pietruită pentru a preîntâmpina inmlăştinarea. 

Dacă se face adăparea în jgheaburi cu apă permanentă de la izvoare (a căror debit trebuie să fie superior consumului de 

apă al animalelor). locul trebuie sa fie pielruit şi prevăzut cu pantă de asemenea pentru prevenirea inmlăştinarii. 

Tot adapăton Ogheaburi) se fac şi atunci când adăpatul se Iace din fântâni. La construirea adăpătorilor trebuie să se Qnă 

seama de câteva elemente pentru ca adăpatul să se desfăşoare în bune condilii şi cât mai repede. 

in tabelul 6.1 O prezentăm câteva date orientative cu privire la dimensiunile necesare pentru adăpători: 

Lungimea adăpătorii (L) este dată de formula: 

Nxtll s 

L=----- unde: 

T 

N - numărul de animale care urmeazâ să se adape, 

t - timpul necesar pentru adăparea unui animal (minute) 
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s - frontul de adăpare necesar pentru un animal în metri; 

T - timpul necesar pentru adăparea unei turme. care este de 60 minute. 

Pe pajiştiile din UAT Helegiu sunt amenajate pe majoritatea trupurilor adăpători. Acestea vor trebui reamenajate pentru a 

raspunde cerinţelor prevăzute în studiu. Pe trupurile unde nu sunt. trebuiesc amenajate a:1ăpăton corespunzătoare. 

Trebutesc amenajate surse de apă pentru consum uman şi pentru procesarea laptelui la stână 

Tabelul 6.7 

Date necesare pentru calcularea lungimii adăpătorilor 

-

Lăţimea de jgheab 

(ml 
Timpul necesar pentru 

Specia Necesar zilnic adăparea unui animal 

(I apă) 
Adăpat pe o Adăpat pe (minute) 

latură ambele laturi 

Bovine adulte şi cai 40-45 0,5 1,2 7-8

·=

Tineret bovin-cabalin 25-30 0,4 1,0 

Oi şi capre 4-5 0,2 0,5 

Tineret ovin 2-3 0,2 0,5 

Date referitoare la cerinţele adăpătorilor, în funcţie de specie (cm) 

Adâncimea Lâţimea 

Specia adăpătorii sus jos 

Bovine adulte 35 35 25 

Cai 35 40 30 

01 şi capre 20 30 25 

Recomandări 

- Verificarea anuală a sursei de apă: fântâni, surse de apă naturale;

Înainte de a intra cu animalele pe păşune trebuie reparate şi dezinfectate adăpătorile

( jgheaburile);

5-6

4-5

4-5

Tabelul 6.8 

lnilţimea de la 

pământ 

40-60

60-70

25-35

. Verificarea anuală a sursei de apă din punct de vedere fizico-chimic Ji bacteriologic (fântâni), ce deservesc

stânile (pt. consum uman);

. Gas1rea şI amenajarea altor surse de apă pentru cazuri de forţă majoră.
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6.6.3. Locuinţe şi adăposturi pentru oameni şi animale 

Activitatea paslorală cere încă destul de multe braţe de muncă. atâl pentru lucrările de îmbunătăţire a pajiştilor, cât mai 

ales pentru exploatarea lor, inclusiv recolta1ul fânului şi îngrijirea şi deservirea animalelor. 

Păstorul de vite sau ciobanul are un rol impar1ant în cadrul actîvităti1 pastorale, de aceea lor trebuie să li se creeze cond�ii 

de locui! corespunzătoare. Pentru personalul care deserveşte animalele, încăperile de locuit se pot construi ataşate de 

celelalle construc�i zoopastorale, stâne, grajduri, tabere de vara, magazii sau amena1a ca adăposturi speciale. 

Asemenea tipuri sau modele de locuinţe sau adăposturi pot varia de la un etaj altitudinal la altul, după zone, după numărul 

oamenilor ce urmează să locuiască in ele şi dup� felul şi numărul animalelor ce le deservesc.Este de dorii ca asemenea 

locuinte să-şi păstreze din punct de vedere arhitectural intregul specific local 

Stânele 

Sunt constructii unde se face procesarea laptelui de oaie si capră şi unde ciobanii au .locuinţa de vară'. 

Construcija se amplasează lângă o sursa de apă sau se are in vedere posibilitatea de a aduce apa la stâna prin conducte 

sau amenaJarea de fântâni. Amplasarea stanei este legată şi de existen1a unei căi de acces, drum sau potecă si pe cât 

posibil, să aiba vedere spre trupul de păşune. Stâna se aşează cu spatele căire vântul dominant şi cu celarul orientat 

către nord sau nord-est, nord-vest, pentru că e necesar ca în această încăpere să fie în pem1anentă răcoare, să nu fie în 

bătaia directă a razelor solare. La stană şi in jurul ei este necesară în permanentă o mare curăţenie 
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AcllVllatea la stanele cu or mulgătoare este legată de aşa numita strungă • care este o amenajare pentru muls şi 

pentru separarea oilor mulse de cele nemulse. Se consideră că sistemul strungilor fixe nu este bun, pentru că stând 

prea mult într-un loc, se distruge complet 1Jegetava ierboasă şi nu mai cresc decât buruieni nitrofile ca: urzici (Urtica 

d101ca}. ştevn (Rumex sp.), şi altele. Strunga trebuie sa fie mutata si ea la fiecare 2-4 zile ln alt loc, toate porţiunile de 

pajişte din apropierea stânei putând fi fertilizate prin tâ�ire, prin mutarea strungii. 

În general m zona de camp1e, locuinţele pentru oameni nu se amenajează in pajişti, muncitorii care lucrează pe pajişte 

seara se retrag. având case în sat 

Exceplie fac ciobanii care rămân şi peste noapte lângă oi. 

În zona de camp1e, in general, ba'vinele suni duse vara la păşune dimineaţa şi sunt aduse seara şi ca atare nu au nevoie 

de adăposturi. Oile, în schimb, stau in pemianenta in parcela unde păşunează. făcând in acelaşi timp şi fertilizarea prin 

târlire, iar pe timpul unor intemperii se adăpostesc sub arbori. 

Recomandări 

Reamenajarea stânelor, magaziilor, locuinţelor şi I sau adăposturilor pentru îngrijitori; 

- Reamenajarea şi dezinfectarea strungilor, taberelor de vară, celarului, etc;

- Amenajarea unei camere pentru procesarea laptelui si pastrarea produselor obtinute din lapte respectind toate

normele de igiena 
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Daca suprafeţele de pajişti se vor afla sub angajament privind agricultura ecologică• Măsura 11 sau alte măsuri 
APIA, cerinţele ce trebuiesc respectate pe parcursul celor 5 ani de angajament vor fi cele din angajamentul cu 

APIA, la depunerea cererii unice de plată. 

6. 7 Calendarul lucrărilor pe pajiştile din UAT Helegiu

în acord cu legislaţia in vigoare: 

IANUARIE 

-Curăţarea pajiştilor. respecti\l defrişarea vegetaţiei lemnoase în •ferestrele' iernii, dacă \lremea o permite.

- Vegetaţia nedorită trebuie adunată şi eliminata de pe pajişte;

FEBRUARIE 

- Continuarea curăţirii pajiştilor, respectiv defrişării vegetaţiei lemnoase în "ferestrele' iernii, dacă vremea o

permite.

- Vegetaţia nedorită trebuie adunală ş, eliminată de pe pajişte:

- Curăţarea şi drenarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu este acoperit;

- Interzicerea păşunatului, îndeosebi cu oile şi caprele, pentru a preveni degradarea solului şi rărirea prematură a

covorului vegeral.

I MARTIE 

I - Se continuă defrişarea vegetaţiei lemnoase; 

- Împrăştierea muşuroaielor şi nivelarea terenului:

- După data de 15 martie- se începe transportul gunoiului de grajd şi aplicarea lui. Util izarea tradiţională a

gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azol substanţă activă (N s.a.)/hectar - a se
vedea Caietul de AgromediuJAPIA;

- După dala de 15 martie- se începe aplicarea îngrăşămintelor chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-

11-11 (NPK) pe pajiştile permanente. îndeosebi unde dorim să începem păşunatul mai devreme Pe pajiştile care

suni sub angajament APIA utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici este intel'2isă;

- Eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare şi al excesului permanent prin drenaje.

- incepe plantarea arborilor pentru eliminarea um1dită�i (unde este cazul - plopi, salcie). umbră la animale sau

delimitare ta�ale (unde este cazul);

- Se construiesc sau se retac drumurile de acces pe păşune;

- Se verifică sursa de apă. în vederea asigurării apei necesară adăpatului penlru animale, din râuri sau fântâni.

Se vor realiza: captări, amenajări specifice. puturi, jgheaburi etc.

- Se vor realiza (acolo unde este cazul) construciji uşoare pentru adăpostirea animalelor (tabere de vară). În

cazul în care ele există se va trece la dezinfectarea şi repararea acestora. Adăposturile vor fi dimensionate după

numărul animalelor iar acolo unde este cazul vor fi prevăzute cu instalaţii de colectare şi distribuţie a dejectiilor şi

103 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA HELEGIU-JUDETUL BAcAU 

alte utilităţi 

· Se vor repara şi dezinfecta stanele. saivanele, etc

APRILIE 

lncheierea ac�unilor de împrăştiere a muşuroaielor, defrişării vegeta�ei lemnoase dăunătoare şi nivelarea 

terenului: 

· încheierea fertilizării cu gunoi de grajd şi aplicarea amendamentelor (daca este cazul):

- Continuarea lucrărilor de imbunatătin funciare (eliminarea excesului de umiditate);

• Continuarea aplicării ingraşămintelor chimice (daca este cazul);

· lucran de însămânţare �i suprainsamânţare a pajiştilor cu covor vegetal degradat (acolo unde este cazul):

- Eliminarea crengilor uscate la arborii izolaţi (uscati) de pe păşuni;

· Finalizarea lucranlor de plantare arbori pentru umbră, împrejmuiri sau desecări biologice (acolo unde este

cazul): 

- Reparatii la alimentările cu apă (puţuri. jgheaburi etc) podeţe, drumuri. garduri de Tmprejmuire, adăposturi

pentru animale, stâni şi alte dotări pentru sezonul de păşunat; 

- Este interzis aratul şi discuitul pajiştilor sub angaja meni APIA ( a se vedea Caietul de AgromediulAPIA) ,

I MAI 

- lnceperea sezonului de păşunat pe păşuni dar cel putin după data de 1 mai şi respectarea păşunatului pe

specii şi categorii de animale. 

Păşunatul începe când solul e bine Z'vântat. Păşunile inundate nu trebuie pilşunate mai devreme de 2 

săptămâni de la retragerea apelor ( APIA masurile de agromediu); 

. Ulilizatorii de pajişti au obligaija să respecte încărcătura minima de animale pe hectar (0.3 UVM). Păşunatul se 

efecluează cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vită Mare) - maxim o bovină la hectar (APIA ) - a se vedea tabelele de 

conversie din Ghidul pentru Fermieri de la APIA. 

- Trebuie să se as igure o densitate optimă pe întreaga suprafaţă (CP x suprafaţa pajiştii), pentru prevenirea

păşunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a păşunii, scăderea producţiei de iarbă şi a

cantitâ�1 de iarbă consumată de animale în ciclurile um,ătoare de păşunat

• Planificarea succesiunii de păşunai a tarlalelor (păşunatul continuu) cu respectarea următoarelor criterii:

a. conducerea turmelor pe un anumit traseu, care din când în când este modificat. Astfel animalele nu stau în

acelaşi loc, ci păşunează pe locuri diferile şi in aceiaşi zi şi in zile diferite;

b. păşunatul în fronl. În acest caz animalele suni dirijate in deplasarea lor pe păşune de către un cioban ce le

permite inaintarea numai pe măsura consumării plantelor;

c. păşunatul conlinuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusă in mod substan�al la 1-2 parcele.

delimitale prin bariere naturale (canal, albia unui râu, garduri de arbuşti) drumuri, semne convenţionale sau prin

garduri, cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionale de parcelare şi alimentare cu apă .

. Se respectă păşunatul cu speciile de animale (oi. vaci, capre, cai) stabilite anterior, pentru a preveni reducerea

potenţialului productiv al pajiştii şi afectarea calită�i acesteia.

104 



AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIŞTILE DIN COMUNA HELEG/U•JUDEŢUL BACĂU 

• Dezinfestarea păşunilor

IUNIE 

• lncepe campania de combalere a principalelor buruieni din pajişti, respectiv plantele nec(Jnsumate de animale.

- Începe recollarea fâneţelor si conservarea furajelor sub forma de siloz, semisiloz ş1 fân, în funcţie de regimul

pluviometric şi dotarea fermelor.

- Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajiştile sub angajament APIA

-Dezinfestarea păşunilor

IULIE 

- Cositul resturilor neconsumate şi împrăşberea dejectiilor solide, după fiecare ciclu de păşunat:

- Cositul pe fânete poale începe cu respectarea măsurilor de ecocondi�onalitate stabilite prin APIA

- Masa vegetală cosită trebuie adunală de pe suprafata fânetei nu mai târziu de două săplămâni de la efectuarea

cositului (APIA):

-Dezinfestarea păşunilor

AUGUST 

- Cositul restunlor neconsumate şi imprăştierea dejec\iilor solide. după fiecare ciclu de păşunai:

- Aplicarea fazială a azotului pentru pajiştile care nu sunt sub angajament APIA;

Agricultorii care utilizea2ă pajişti pennanente nu lrebuie să ardă vegetaţia. inclusiv iarba rămasă după cositul

pajişti (GAEC 8), obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea unui nivel minim de intret1nere a solului prin

prolejarea pajiştilor permanente.

SEPTEMBRIE 

-Men�nerea pajiştilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau cosirea lor cel puţin odală pe

an (GAEC 7);

Nu este permisă t�ierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole (GAEC 9):

Nu vor fi folosiţi ter1ilizatori in apropierea resurselor de apă în confonnitate cu următoarele indicaVi:

1. Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă.

2. Fer1ilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă.

3. in apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosii nici un tip de fertilizator la o distanţă mai mică

de 100 m faţă de staţia de captare a apei
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OCTOMBRIE 

I 

La sfârşitul lunii animalele se scol de pe păşune, 

NOIEMBRIE 

I 
t 

Este IriterzIs a se intra cu animalele in pajişte. plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de repaus. 

-Curăţarea pajiştilor, respeclIv defrişarea vegetaţiei lemnoase , dacă vremea perm1le.

- Vegela\1a nedorită lrebuie adunată şi eliminată de pe pajişte:

� 

DECEMBRIE 

' 

Este interzis a se intra cu animalele in paJişte, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioadă de repaus. 

-Curăţarea pajiştilor. respectiv defrişarea vegetaţiei lemnoase în ·terestrele" iernii, dacă vremea permite.

- Vegetaţia nedorită trebuie adunată şI eliminată de pe pajişte;

-Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenun cu apă in exces sau

pe terenuri îngheţate. (Ordin Comun 1182/1270/2005. cenn\e pentru zonele vulnerabile la nitra�) 

ATENŢIEI 

UTILIZAREA PESTICIDELOR ŞI A FERTILIZANŢILOR CHIMICI ESTE INTERZISĂ! 
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CAPITOLUL VII 

DESCRIEREA PARCELARĂ 

7.1. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 1· Lunca Tazlău (Şandru-lazuri-Prund) UAT 

U.A.T. Trup de pajişte 
Parcele 

Suprafaţa 
descriptive 

(ha) 

TRUP 1 

Categorie 

de 

folosinţă 

Relief 

I HELEGIU 
• Lunca Ta2lău
(Şandru-lazuri-Prund) UAT

9,10,15 70,77 PĂŞUNE LUNCĂ 

Altitudine: 220/230 m 

Expozitie: Domină terenurile plane {66.46 ha), urmată de expoziţia estică(4,31 ha). 

inchnat1e; Domină terenurile plane(66,46 ha), urmate de terenurile cu înclinare de 2-5 cu 4,31 ha. 

Sol. -aluviosol calcaric-prundi<> 72 ,81 %: - aluviosol calcaric gleic-alcalic-21, 1 % 

Nota de bonitare medie: :. 29 

Clasele de calitate: clasa III= 19,24 ha, clasa V =51,53 ha. 

Tip de pajişte 81. - cu speciile Lolium perenne-Trifolium repens, dezvoltale pe soluri eutrofe 

8.4 - cu specia Agrostis stolonifera şi Agropyron repens, unde terenurile sunt periodic inundate. 

Configura 

ţie 

ŞES 

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus. Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersată 

ş1 Eupatona (turiţa) , Hypericum (pojarniţa), Equisethum (cu prezen!ă insulară). Rumex şi Euphorbia. Vert:iascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (feriga de câmp) 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei: în general intre 60 - 90 % 
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Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 0,57 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia 

pajiştilor cu 20-30%. În această situa!ie încărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox O 68 - 0,74 UVM/ha 

Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A = P d. / (C.i. x Z p ). 

Vegetaţia lemnoasă: 

Arborii suni reprezenta!i de stejar. fag, carpen şi tei iar arbuştii sunt reprezentaţi de păducel (Crataegus). măceş 

(Rosa). cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Comus mas), sângerul(Cornus sanguinea). Gradul de acoperire pentru 

arbori este foarte slab, între 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab (11-30 %). 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice pe suprafaţa de

59,84 ha, fertilizare organică pe suprafaţa de 10,93 ha

- Eliminarea e)(cesului de umiditale prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop

- Nivelarea muşuroaielo r  pe suprafaţa de 6,64 ha

- Defrişarea tufarişurilor; pe suprata1a de 4,29 ha

• Suprainsămânlare pe suprafaţa de 59,84 ha şi reînsămânţare pe suprafa!a de 10,93 ha;

- Cosirea resturilor -vegetale neconsumate înainte de fruclificare:

- Culegere pietre şi resturi lemnoase

- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 59,84 ha;

- imprăştierea dejectiilor solide de la bovine pe suprafa1a de 70,77 ha

• Combatere eroziune sol.

- Amenajarea gard un lor elect rice.
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7.2. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 2- Pârâul Bălănesei UAT 

U.A.T. 

HELEGIU 

Trup de pajişte 

TRUP 2 

Pârâul Bălănesei 

UAT 

Altitudine: 350--425m 

Expoziţie: 

Tot trupul are expoziţie nordică 

Parcele 

descriptive 

31,34 

Suprafaţa 

jha) 

28,68 

Categorie 

de 

folosinţă 

Relief 

PĂŞUNE DEALURI 

Înclinatie: Dominâ terenurile cu pantă de 14-19'(18,60 ha), urmate de lerenurile cu înclinare 2-5 · (10.08 ha). 

Sol: -luvosoş tipic-64,85%; - luvosol stagnic-35, 15 % 

Nota de bonitare medie: = 30 

Clasele de calitate: clasa III= 10.08 ha, clasa V =18,6 ha. 

Configura 

ţie 

Plan şi 

versanţi 

Tip de pajişte: 4 2.1. - Agroslis capillaris (tenuis) şi Festuca rubra, dezvoltale în biotopuri mezoxerofile; 
4.2. 1 7. -Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rubra, în asociere cu Nardus stricta, de pe soluri acide 

Plante loxice şi dăunătoare Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersatâ, 
şi Eupatoria (luriţa) , Hypericum (pojami�), Equisethum (cu prezenţă insulară). Rumex şi Euphorbia. Verbascum oficinale 
(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (feriga de câmp) 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a trupului: in general intre 60 - 90 % 

Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o capacitate de pâşunat de 0,64 UVM/ha . Prin lucrări de ameliorare se 
poale mări produc�a pajiştilor cu 20-25% in această situa�e încărcătura de animale pe ha. poale ajunge la aprox. 077 -

0,83UVM/ha. 
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Pentru urmatorii ani CP se calculează conform formulei: CP = P.u./ (C.i. x Z.p.) 

Vegetalia lemnoasă: 

Arboni sunt reprezenta� de steJar, fag, carpen şi tei iar arbuştii sunt reprezentaţi de păducel (Crataegus), măceş 

{Rosa), cătma albă (H1ppophae ramnoides), cornul (Camus mas), sângerul(Comus sanguinea) Gradul de acoperire pentru 

arbori este foarte slab, intre 1 şi 20 % Arbuştii au un grad de acoperire slab {11-30 %). 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborai de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice pe suprafaţa de

22,94ha, fertilizare organică pe suprafaţa de 5,74 ha

- Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop

- Nivelarea muşuroaielor pe suprafaţa de 2.02 ha.

- Defrişarea tufărişurilor pe suprafaţa de 3,72 ha

- Suprainsămânţare pe suprafaţa de 22.94 ha ş1 reinsământare pe suprafaţa de 5,74 ha;

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate inainle de fructificare pe toată suprafaţa;

- Culegere pietre şi resturi lemnoase

• Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 22,94 ha;

- imprăşlierea dejecţiilor solide de la bovine pe toatâ suprafaţa pâşu nată de bovine.

- Amenajarea gardunlor electrice.
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7.3. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 3- La Lutărie UAT 

Trup de 
U.A.T. Parcele descriptive Suprafata 

paji,te 

TRUP3 

HELEGIU La Lutărie 2 

UAT 

Altitudine: 225-275 m

Expoziţie: Pe ln..ip au ponderi egale expunerile eslice şi vestice

lnclina1ie: Toi trupul are înclinare14-19.
Sol: -regosol calcaric 100 %

Nota de bonitare medie: = 32 

Clasele de calitate: clasa IV: 2,79 ha. 

(ha) 

2,79 

Categorie 

de Relief 

folosin1ă 

PĂŞUNE DEALURI 

Configura 

ţie 

versanţi 

Tip de pajişte: 4.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, dezvoltate în biotcpuri 
mezoxerofile: 

4.1.6. - Botriochloa ischaemum. întâlnită pe terenuri degradate. 

Plante toxice şi dăunătoare. Carduus, Eryngium. Artem1sia . Arclium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersată, 

ş1 Eupaloria (turiţa) , Hypelicum (pojarniţa), Equisethum (cu prezenţă insulara). Rumex şi Euphortiia Vertiascum oficinale 
(lumănărica) şi uneori arii de Pleridium aquilinum (feriga de câmp} 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei: in general intre 60 - 90 % 

Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 0,58UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate măn producţia 
pajiştilor cu 20-25% În această situa!ie încărcătura de animale pe ha paate ajunge la aprox. 0.7-0,75UVM/ha. 

l Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: CP = P.u.l (C.i. x Z.p.) 
____J 
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Vegetatia lemnoasă: 

Arborii sunt reprezenla� de stejar, fag, carpen şi tei iar arbuştii sunt reprezenta� de păducel (Crataegus), măceş 

(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Camus mas), sângerul(Comus sanguinea). Gradul de acoperire pentru 

arbori este foarte slab, între 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acopenre slab (11-30 %). 

Lucrări de executat: 

· Aplicarea îngrăşămintelor conform p lanului de fer11hzare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice p pe suprafa!a de

2,37 ha, fertilizare organica pe suprafaţa de 0.42 ha

• Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puturi absortlante sau prin

plantarea de salcie sau plop

- Nivelarea muşuroaielor dacă apar.

- Defnşarea tufărişurilor; pe suprafa!a de 0,42 ha

- Suprainsămânlare pe suprafa!a de 2,37 ha şi reinsământare pe suprafaţa de 0,42 ha:

• Cosirea reslurilor vegetale neconsumate ina1n1e de fructificare pe toată suprafaţa:

• Culegere pietre şi resturi lemnoase

- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 2,37 ha:

• Împrăştierea dej�ţiilor solide de la bo1.1ine pe toată suprafa!a păşunată de bovine.

- Combatere eroziune sol. pe suprafala de 2.79 ha

• Amenajarea gardurilor electrice.
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7.4. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 4- Bahna UAT 

U.A.T. 

HELEGIU 

Trup de 

pajişte 

TRUP4 

Bahna 

UAT 

Altitudine: 420-460 m 

Expoziţie: 

Parcele descriptive 

5,6.14,21,22,30 

Îl 

Suprafaţa 

(ha) 

43.28 

Domină expoziţia nordică (38,63 ha), urmată de expoziţia estică(4,65 ha) 

Înclinaţie: 

Categorie 

de 

folosintă 

Relief 

PĂŞUNE DEALURI 

Configura 

ţie 

versanţi 

Domina lerenunle cu pantă de 14-19'(15,17 ha). urmale de terenurile cu înclinare 8-11 · (14,86 ha) şi terenurile cu înclinare 

2-5 cu 8.6 ha.

Solurile: -regosol calcaric-35,05%; • cernoziom calcane pararendzinic-10.74% ,•preluvosol calcic 17,51%; 

-preluvosol molie calcic-19,88 %,

Tip de pajişte. 

4.1.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, în asociere cu Brachypodium pinnatum, este 

prezentă pe terenuri erodate, 

4.1. î .4. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola. rn asociere cu Lolium perenne, este prezentă pe 

soluri eutrofe; 

4.1.3. - Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia, de pe terenuri însorite: 

4.1.4. - Festuca valesiaca. prezentă în biotopuri xeroterme; 

Nota de boni1are medie: = 49 

Clasele de calitate: clasa li= 13.25 ha, clasa III= 14.86 ha. clasa IV =15. 17 ha. 

Plante toxice ş1 dăunatoare: Carduus, Eryngium. Artemisia , Arclium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersată. 
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şi Eupatoria (turita) , Hypericum (pojarniţa), Equisethum (cu prezenţă insulară). Rumex şi Euphorbia. Verbascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de P1eridium aquilinum (feriga de câmp) 

1----------------------------------------� 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei: in general intre 60 - 100 % 

Încarcarea cu animale în prezent pajiştile suportă o CP de 0,6 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări productia 

paj1şWor cu 20-25%. in această situaţie îocărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox. 0,72- 0.78 UVM/ha_ 

Pentru urmâtorii ani CP se calculează conform fomiulei: CP = P.u.J (C.i. x Z.p.)

Vegetaţia lemnoasă 

Arborii sunt repre:zentaV de stejar fag, carpen şi tei iar arbuştii suni reprezenta!i de păducel (Crataegus). măceş 

(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul {Camus mas). săngerul{Comus sanguinea). Gradul de acoperire pentru 

arbori esle foarte slab. înlre 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab (11-30 %). 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conlomi planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice pe suprafaţa de

34.56 ha. fertilizare organica pe suprala la de 8, 72 ha

- Eliminarea e)(cesului de um1ditale prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop pe 15, 17 ha 

- Nivelarea muşuroaielor pe 2,51 ha.

- Defrişarea tufărişurilor; pe suprafaţa de 4,69 ha

- Suprainsămânţare pe suprafaţa de 34,56 ha şi reinsămăntare pe suprafaţa de 8,72 ha;

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare pe toală suprafata;

- Culegere pietre şi resturi lemnoase

• Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 34,56 ha:

• Împrăştierea dejecţiilor solide de la bovine pe toată suprafaţa păşunata de bovine.

- Combatere eroziune sol. pe suprafaţa de 43,28 ha

- Tăiere arboret şi scoatere cioate pe 1,52 ha.

Amenajarea gardurilor electrice.
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7.5. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 5- Fundul Mutoiului UAT 

U.A.T. Trup de pajişte Parcele Suprafa1a 

descriptive (ha) 

HELEGIU TRUP 5 

Fundul 

Mutoiului UAT 

Altitudine: 325-400 m 

24,31. 39, 13 

Expozitie: Domină expozi11a nordică (26 40 ha) şi cea estică(12.73 ha) 

inclinaţie: Toi trupul are inclinare14-19". 

Sol: -preluvosol calcic-67,47%; - lu11osol tipic -32,53, 

Categorie Relief 

de 

folosintă 

Configura 

ţie 

PĂŞUNE DEALURI Platouri uşor 

înclinate 

Tip de pajişte 4.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Fesluca rupicola dezvoltate în biotopuri mezoxerofile; 

4.1.6. - Botriochloa ischaemum. întâlnită pe terenuri degradale . 

Nota de bonitare medie:= 32 

Clasele de calitate: clasa IV=26,4 ha. clasa V=12,73 ha 

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersată, 

şi Eupatoria (turi1a) , Hypericum (pojarniţa), Equisethum (cu prezenţă insulară), Rumex şi Eu ph orbia. Verbascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (feriga de camp) 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei în general inlre 60 - 90 % 

încărcarea cu animale - in prezent pajişlile supo� o CP de 0,63 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia 

pajiştilor cu 20-25% În această situaţie incărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox. 0.76 - 0,82 UVM/ha. 

Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: CP = P.u./ (C.i. x Z.p.J 
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Vegetaţia lemnoasă: 

Arborii suni reprezentaţi de slejar, fag, carpen şi tei iar arbuştii sunt reprezentaţi de păducel (Crataegus) măceş 

(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Comus mas), sângerul(Comus sanguinea). Gradul de acoperire pentru 

arbon este foarte slab, între 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab (11-30 %). 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de f ertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice p pe suprafaţa de

36.49 ha. fertilizare organică pe suprafaţa de 2,64 ha

- Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop pe 12,73 ha

- Nivelarea muşuroaielor pe 2,64 ha

- Defrişarea tufărişurilor dacă apar

- Suprainsământare pe suprafaţa de 36,49 ha şi reînsămânţare pe suprafala de 2,64 ha;

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fruclificare pe loată suprafaţa:

- Culegere pietre şi resturi lemnoase

• Combaterea planlelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 36,49 ha;

- imprăştierea dejecţiilor solide de la bovine pe toată suprafata pâşunată de bovine.

- Co mbalere eroziune sol. pe suprafaţa de 39. 13 ha

- AmenaJarea gardurilor eleclrice.
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7.6. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 6- Dealul Ciungilor UAT 

U.A.T. Trup 

paji�te 

de Parcele 

descriptive 

Supra fata 

(ha) 

Categorie Relief 

de 

folosinţă 

Configura 

ţie 

HELEGIU TRUP6 5,19. 46.03 PĂŞUNE DEALURI PLATOU 

Dealul 

Ciungilor UAT 

Altitudine: 400-550 m 

Expoziţie: Tot trupul are expoziţie vestică 

inclinaţie: Tot trupul are inclinare19-26". 

Sol: •regosol calcane 36,37%; -preluvosol tipic 63,63 %

UŞOR 

ÎNCLINAT 

Tip de pajişte: 41.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola. dezvoltate in biolopuri mezo)(erofile: 

4 1.3. - Festuca rupicola-Oncbrychis viciifolia. de pe terenuri însorite: 

4.1.6. - Botriochloa ischaemum. întâlnită pe lerenuri degradate de pe trupurile; 

Nota de bonitare medie: = 23 

Clasele de calitate: clasa IV= 16.74 ha, V =29.29 ha. 

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa {brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersală, 

şi Eupatoria (turiţa) , Hypericum (pojamila), Equisethum (cu prezenţă insulară), Rumex şi Euphorbia Verbascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (fenga de câmp) 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei: în general intre 60 - 90 %

Încărcarea cu animale - in prezent pajiş!ile suportă o CP de 0,65UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia 

pajiştilor cu 20-25%. in această situaţie încărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox. 0.78 - 0,85 UVMll1a 
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Penlru următorii ani CP se calculează conform formulei: CP = P.u./ (C.i. x Z.p.) 

Vegetatia lemnoasă: 

Arborii sunt reprezenta� de stejar, fag, carpen şi lei iar arbuşUi sunt reprezentaţi de păducel (Crataegus), măceş 

(Rosa), cătina albă (Hippophae rarnnoides). cornul (Comus mas), săngerul(Cornus sanguinea). Gradul de acoperire penlru 

arbori este foarte slab. intre 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab (11-30 %) 

Lucrări de executat: 

· Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice p pe suprafaţa de

41.43 ha, fertilizare organic� pe suprafaţa de 4,6 ha

• Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare ş1 prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop pe 16,74 ha

• Nivelarea muşuroaielor pe 4,6 ha.

- Defrişarea tufărişurilor dacă apar.

• Supra însămânţare pe suprafaţa de 41,43 ha şi reînsămânţare pe suprafaţa de 4,6 ha:

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare pe toală suprafa1a:

- Culegere pietre şi resturi lemnoase

- Combaterea plantelor dăunătoare şi loxice pe suprafaţa de 41.43 ha:

- Împrăştierea deJec�ilor solide de la bovine pe toată suprafaţa pâşunată de bovine

• Cornbalere eroziune sol. pe suprafaţa de 46.03 ha

- Amenajarea gardurilor eleclrice.
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7.7. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 7 - Groapa Luntrii UAT 

U.A.T. Trup 

pajişte 

de Parcele 

HELEGIU TRUP2 

Groapa Luntrii 

UAT 

Altitudine: 275-310m 

descriptive 

4 

Expoziţie: Tot trupul are expoziţie sudică 

inclinaţie: Tot lrupul are înclinare14-19'. 

Sol: -regosol calcaric 100%; 

Suprafaţa 

(ha) 

20,6 

Categorie Relief 

de 

folosinţă 

Configura 

ţie 

PĂŞUNE DEALURI PLATOU 

UŞOR 

ÎNCLINAT 

Tip de pajişte: 4.1. 1. - Agroslis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, dez11oltale în b
i

otopuri mezoxerofile: 

4 1.6, - Botrioch1oa ischaemum, întâlnită pe terenuri degradate. 

Nota de bonitare medie: = 32 

Clasele de calitate: clasa IV=20,6 ha. 

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersată, 

şi Eupatoria (turiţa) , Hypericum (pojarniţa), Equisethum (cu prezen� insulară), Rumex şi Euphorbia Verbascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (feriga de cămp) 

Grad de acoperire cu vegela!ie ierboasă a parcelei: in general inlre 60 - 90 % 

Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suponă o CP de 0,66 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia 

pajiştilor cu 20-25%. În această situaţie incărcălura de animale pe ha poale ai unge la aprox. O. 79- 0,86 UVM/ha. 

Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: CP = P.u./ (C.i. x Z.p.l 
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Vegetaţia lemnoasă: 

Arborii sunt reprezenta� de stejar, fag, carpen şi tei iar arbuştii sunt reprezentaţi de păducel (Crataegus), măceş 

(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Cornus mas), sângerul(Cornus sanguinea). Gradul de acoperire pentru 

arbori este foarte slab. intre 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab (11-30 %). 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau ingrăşăminle chimice p pe suprafa1a de

16.48 ha, fertilizare organică pe suprafaţa de 4, 12 ha 

• Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absortianle sau prin

plantarea de salcie sau plop pe 20,6 ha 

• Ni\/elarea muşuroaielor pe 2,06 ha.

- Defrişarea tufărişurilor: pe suprafaţa de 2,06 ha

- Supra însămânţare pe suprafaţa de 16 48 ha şi reînsămânţare pe suprafaţa de 4, 12 ha;

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare pe toată suprafaţa;

• Culegere pietre şi resturi lemnoase

- Combalerea planlelor dăunâtoare şi toxice pe suprafaţa de 16,48 ha:

- Împrăştierea dejecţiilor solide de la bovine pe toată suprafaţa păşunată de bovine.

- Combatere eroziune sol pe suprafaţa de 20,06 ha

- Amenajarea gardurilor electnce.
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7.8. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trup 8- Ciortea UAT 

U.A.T. Trup de pajh;te 
Parcele 

descriptive 

HELEGIU 
TRUPS 

Ciortea UAT 

Altitudine: 400-450 m 

Expozi1ie: Tot trupul are expoziţie vestică 

Înclinaţie: Tot trupul are înclinare: 11-14 

Sol: -preluvosol calcic- 100 %; 

Nota de bonitare medie: = 32 

Clasele de calitata: clasa IV =4,28 ha_ 

Tip de pajişte 

23 

Suprafaţa 

{ha) 

4,28 

Categorie 

de 

folosinţă 

Păşuni şi 

fâneţe 

Relief 

DEALURI 

Configura 

ţie 

versanţi 

4 .1. U. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, în asociere cu Brachypodium pinnatum. este 

prezentă pe terenuri erodate. 

4.1.1.4. - Agrostis capillaris (lenuis) şi Fesluca rupicola, în asociere cu Lolium perenne, esle prezentă pe 

soluri eutrofe: 

4.1.3. - Festuca rupicola-Onobrychis viciifo1ia, de pe terenuri însorite. 

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi disperaată. 

şi Eupatoria (turiţa) , Hypericum (pojarniţa), Equisethum (cu prezenţă insulară), Rumex şi Euphorbia. Verbascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aqu�inum (feriga de câmp) 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei· în general intre 60 - 90 % 

Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suport� o CP de 0,75 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia 

pajiştilor cu 20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox. O 9 - 0,94 UVM/ha. 

Pentru următorii an i CP se calculează conform formulei: Î.A. = P .d. / (C.i. k Z.p ). 

Vegetaţia lemnoasă: 

Arborii sunt reprezenta� de stejar, fag. carpen şi tei iar arbuştii sunt rep rezentaţi de păducel (CrataegusJ, măceş 
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(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Comus mas), sângerul(Cornus sanguinea) Gradul de acopenre pentru 

arbori este foarte slab, intre 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab (11-30 %}. 

Lucrări de executat: 

• Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice p pe suprafaţa de

3,21 ha, fertilizare organică pe suprafaţa de 1,07 ha 

- Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop

- Nivelarea muşuroaielor dacă apar.

- Defrişarea tufărişurilor: pe suprafaţa de 1,07 ha

. Supraînsămânţare pe suprafaţa de 3,21 ha şi reinsămănţare pe suprafaţa de 1,07 ha; 

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare pe toată suprafata;

- Culegere pietre şi resturi lemnoase

- Combaterea plantelor dăunăloare şi toxice pe suprafaţa de 3,21 ha;

- Împrăştierea dejec�ilor solide de la bovine pe toata suprafaţa păşunată de bovine .

• Combatere eroziune sol. pe suprafaţa de 4,28 ha

- Amenajarea gardurilor electrice.
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7.9. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trup 9- Deal UAT 

U.A.T. 

HELEGIU 

Trup de 

pajişte 

TRUP9 

Deal UAT 

Altitudine: 250-325 m 

Parcele 

descriptive 

3,4 ,5,27,37 

Expoziţie: Tot trupul are e)(poziţie nordică 

Suprafa1a 

(ha) 

55,65 

Categorie 

de 

folosinţă 

Păs uni si ' ' 

fâneţe 

Relief 

DEALURI 

Configura 

ţie 

versanti 

inclinaţie: Domină terenurile cu pantă de 14-19 (27,23 ha), urmate de terenurile cu înclinare 5-8 ( 11, 01 ha) şi terenurile cu 

inclinare 19-26 cu 1 0,58 ha. 

Sol: - Regosol calcaric=67 ,94 %; - preluvosol tipe -19.78 %; -Erudic calcaric-12,28% 

Nota de bonitare medie: "' 30 

Clasele de calitate: clasa III= 6,83 ha. clasa IV= 48.82 ha 

Tip de pajişte: 4.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, dezvoltate în biotopuri 

m ezoxerofi le; 

4.1 1.4. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Fe,tuca rupicola. în asociere cu 1.olium perenne. este 

prezentă pe soluri eutrofe; 

4. 1.6. - Botriochloa ischaemum. întâlnită pe terenuri degradate.

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersată, 

şi Eupatoria (turiţa) , Hypericum (pojami1a), Equisethum (cu prezenţă insulară). Rumex şi Euphorbia Verbascum oficinale 

(lumânarica) şi uneori arii de Pleridium aQuilinum (feriga de câmp) 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei în general intre 60- 90 % 

Încărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 0,67UVM Prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia 

pajiştilor cu 20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha poate aJunge la aprox 0, 80 - 0, 87 UVM/ha. 

Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: i.A. " P .d. I (C.i. x Z.p) 
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Vegetatia lemnoasă: 

Arhorii sunt reprezentaţi de stejar. fag. carpen şi tei iar arbuştii sunt reprezenla!i de păducel (Crataegus), 

măceş (Rosa). cătina albă (Hippophac ramnoides). cornul (Cornus mas), sângerul(Cornus sanguinea). Gradul de 

acoperire pentru arbori este foarte slab. intre I şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slah ( 11-30 %). 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice p pe suprafaţa de

36, 12, fertilizare organică pe suprafaţa de 19.53 ha

. Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop pe suprafaţa de 37,81 ha.

- Nivelarea muşuroaielor pe suprafaţa de 8,94 ha.

- Defrişarea tufărişurilor: pe suprafaţa de 10,59 ha

• Supraînsămânţare pe sup rafaţa de 36, 12 ha şi reînsămânţare pe suprafaţa de 19,53 ha;

- Cosirea reslurilor vegetale neconsumate înainte de fructificare pe toată suprafaţa:

- Culegere pietre şi resturi lemnoase pe 11,01 ha.

- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 36, 12 ha;

- Împrăştierea dejecţiilor solide de la bovine pe toată suprafaţa păşunată de bovine

- Combatere eroziune sol. pe suprafaţa de 55.65 ha

-Amenajarea gardurilor electrice.
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7.10.DESCRIERE PARCELARĂ 

TRUP 1 O- Valea Rea UAT 

U.A.T. 
Trup de 

paji�te 

Parcele 

descriptive 

HELEGIU 

TRUP10 

Valea Rea 

UAT 

Altitudine: 250-325 m 

Expoziţie: Toi trupul are expozitie vestică 

28. 

Suprafa1a 

(ha) 

14,34 

Categorie 

de 

folosinţă 

Relief 

PĂŞUNE DEALURI 

inclinaţie: Domină terenurile cu pantă de 11-14 · (10,33 ha), urmate de terenurile cu înclinare 5-8· (4,0i ha) 

Sol: -preluvosol stagnic-100%; 

Nota de bonitare medie: = 45 

Clasele de calitate: clasa III= 4,01 ha, clasa IV = 10,33 ha. 

Configura 

,, 

versanti 

�-----------------------------------" 

Tip de pajişte: 41. i. - Agrostis capillaris (lenuis) şi Festuca rupicola, dezvoltate în biolopuri mezoxerofile 

4.1 6. - Botriochloa ischaemum, întâlnită pe terenuri degradate. 

Plante loxice şi dăunătoare: Carduus. Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersală, 

şi Eupatoria (turila) , Hypericum (pojarniţa), Equisethum (cu prezenţă insulară), Rumex şi Euphorbia Verbascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridiurn aquilirium (feriga de câmp) 

Grad de acoperire cu vegeta1ie ierboasă a parcelei: în general inlre 60 - 90 % 

Încărcarea cu animale - in prezent pajiştile suporta o CP de 0,63 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări productia 

pajiştilor cu 20-30%. În aceast� situaţie încărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox. O. 76 - 0,82 UVM/ha. 

Pentru UITTlătorii ani CP se calculează conform formulei i.A. = P d. / (C.i. x Z.p.). 

Vegelaţia lemnoasă: 

Arborii suni reprezenta� de stejar. fag, carpen şi te, ia r artJuştii sunt reprezentaţi de păducel (Crataegus), măceş 
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(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Camus mas), sângerul(Cornus sanguinea)_ Gradul de acoperire pentru 

arbori este foarte slab, între 1 şi 20 %. Artuşbi au un grad de acoperire slab (11-30 %) 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice p pe suprafaţa de

12,91 ha, fertilizare organică pe suprafaţa de 1,43 ha 

- Nivelarea muşuroaielor daca apar

- Defrişarea lufărişurilor; pe suprafaţa de 1,43 ha

- Suprainsămân(are pe suprafaţa de 12,91 ha şi reînsămânţare pe suprafala de 1,43 ha;

- Cosirea resturilor 11egetale neconsumate înainte de fructificare;

- Culegere pietre şi resturi lemnoase

- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 12,91 ha;

- im praştie rea deJectiilor solide de la bovine pe suprafaţa păşunată de bovine

- Combatere eroziune sol. pe suprafaţa de 14,34 ha

- Amenajarea gardurilor electrice_
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7.11. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 11- Brătila pajifti 

U.A.T. Trup de pajişte 
Parcele 

descriptive 
Suprafaţa 

(ha) 

Categorie 

de 

folosinţă 

Relief 
Configura 

ţie 

HELEGIU 
TRUP 11 

Brătila pajişti 

1,2,3,4,5,6,8,11,1 
2,13,16,18,22, 
24,25,26,27,28, 
29,36,37,38,39, 

335.7271 PĂŞUNE DEALURI VERSANŢI 

40,41.42. 

Altitudine: 250-400 m 

Expoziţie: Domina expozîtia estică (145,55 ha), urmată de expoziţia vestică(80,2671 ha) şi de expozi!ia nordică(73,85 ha) . 

Înclinaţie: Domină terenurile cu pantă de 14-19'(195,7871 ha), urmate de terenurile cu inclinara 8--11' (31,17 ha) şi 

terenurile cu pantă de 19-26 (25 ha), 

Sol: -regosol calcaric-54.36 %; • cernoziom pararandzinic-7,82%; preluvosol tipic-7.29% si alte tipuri 

Nota de bonitare medie: " 30 

Clasele de calitate: clasa III= 5,52 ha, clasa IV.,, 27,65 ha clasa V =230,2871 ha. 

Tip de pajişte: 4.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, dezvoltate in biotopuri mezoxerofile, 

4.1.1.1. - Agrostis cap illaris {tenuis) şi Festuca rupicola. în asociere cu BrachypodiLim pinnatum. este 

prezenlă pe terenuri erodate; 

4 .1.14. - Agmstis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, în asociere cu Lolium peren ne, este prezentă pe 

soluri eulmfe, de pe trupurile 4,8,9 şi 11; 

4.1.3. - Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia, de pe terenuri însorite: 

4.1.4. - Festuca valesiaca, prezentă in biotopuri xerolerme; 

4 .1.6. - Botriocnloa ischaemum. întălnită pe terenuri degradate: 

4 21. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rubra, dezvoltate in biotopuri mezoxemfile, 

4.2. 1 .6. - Juncus effusus. de pe terenuri uşor depresionre; 

4.2.1.7. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rubra, în asociere cu Nardus stricta. de pe soluri acide, 

8 1. - cu speciile Lolium perenne-T rifolium repens, dezvoltate pe soluri eutrofe: 

8.4. - cu specia Agmstis Stolonifera şi Agropyron repens. unde terenurile sunt periodic inundate 

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată ş1 dIspersa1a, 

şi Eupatoria (turiţa) , Hypericum (pojarniţa), Equisethum (cu prezenţă insulară). Rumex şi Euphorbia. Veroascum oficinale 
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(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (feriga de câmp) 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei: în general intre 60 - 90 % 

incarcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 0,75 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia 

pajiştilor cu 20-30% in această sîtua(ie încărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox 0,90 - 0,98 UVM/ha 

Pentru următorii ani CP se calculează conform fonnulei: ÎA = P d. I (C.i. x Z.p.). 

Vegetaţia lemnoasă: 

Arborii suni reprezentati de stejar, fag, carpen şi tei iar arbuştii suni reprezentati de păducel (Crataegus), măceş 

(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Camus mas), sângerul(Comus sanguinea). Gradul de acoperire pentru 

amari este foarte slab. intre 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab ( 11-30 %). 

Lucrări de executat:

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice pe suprafaţa de

223,3471 ha, fenilizare organică pe suprafaţa de 95 „7 ha

- El iminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puluri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop pe 164,0871

- Nivelarea muşuroaielor pe supra1ala de 25,79 ha

- Defrişarea tufărişurilor; pe suprafata de 57,06 ha

- Suprainsămânţare pe suprafaţa de 223,3471 ha şi reînsăm-,nţare pe suprafaţa de 95,27 ha,

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare;

. Culegere pietre şi resturi lemnoase pe suprafata de 16,31 ha.

- Combaterea planlelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 223,3471 ha:

- imprăştierea dejecţiilor solide de la bovine pe suprafa!a păşunată de bovine

- Combatere eroziune sol. pe suprafaţa de 294,7171 ha

- Tăiere arboret şi scoalere cioale pe suprafaţa de 12.42 ha

- impădurire 17, 11 Ha .

- Amenajarea gardurilor electrice.
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7.12. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 12- Helegiu pajişti 

U.A.T. Trup de pajişte 
Parcele 

descriptive 

Categorie 

Suprafaţa de 

(ha) folosinţă 

Relief 
Configura 

tie 

HELEGIU 
TRUP 1 

Heleglu pajişti 
2.7,42. 43,2497 PĂŞUNE DEALURI VERSANŢI 

Altitudine: 240-375 m 

Expoziţie: Domină expoziţia vestică (31, 3997 ha), urmată de expoziţia estică(10,23 ha) şi de expozi�a sudică(1,62 ha) . 

inclinaţie: Domină terenurile au pantă de 14-19' (42,4397 ha), urmate de terenurile cu înclinare 11-14· (0,81 ha). 

Sol: -regosol calcaric-96.26 %: 

Nota de bonitare medie: = 31 

Clasele de calitate: clasa IV = 43,2497 ha. 

Tip de pajişte: 4.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, dezvoltate in biotopuri mezoxero�le, 

4 1.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, în asociere cu Brachypod1um p1nnatum, este 

prezentă pe terenuri erodate: 

4. 1.6. - Botriochloa ischaemum, întâlnită pe terenuri degradate

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată ş1 dispersata, 

şi Eupatoria (turiţa) , Hypericum (pojami!a), Equisethum (cu prezenţă insulară), Rumex şi Euphorbia. Verbascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (feriga de câmp) 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei: în general intre 60 - 90 % 

incărcarea cu animale - în prezent pajiştile suportă o CP de 0,74 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări produclia 

pajiştilor cu 20-30%. În această situaţie încărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox. 0.89 - 0,96 UVM/ha. 

Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P.d. / (C.i. x Z.p) 

Vegeta1ia lemnoasă: 

Arborii sunt reprezentali de stejar, fag, carpen şi tei iar arbuştii sunt reprezentaţi de păducel (Crataegus), măceş 

(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides). cornul (Camus mas), sângerul(Comus sanguinea). Gradul de acoperire pentru 

arbori este foarte slab, intre 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab (11-30 %). 
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Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice p pe suprata1a de

31,5297 ha, fertilizare orga nică pe suprafaţa de 11,72 ha 

- Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţu ri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop 

- Nivelarea muşuroaielor dacă apar

- Defrişarea tufărişurilor; pe suprafaţa de 9,61 ha

- Suprainsămânţare pe suprafata de 31,5297 ha şi reîn sămânţare pe suprafaţa de 11.72 ha,

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare;

- Culegere pietre şi resturi lemnoase

- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 31,5297 ha;

- Împrăştierea dejecţiilor solide de la bovine pe suprafaţa păşu nată de bovine

- Combatere eroziune sol. pe suprafaţa de 43,2497 ha

- Tăiere arboret şi scoatere cioate pe suprafaţa de 2, 11 ha

- Amenajarea gardurilor electrice
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7.13. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 13- Deleni pajişti 

U.A.T. Trup de pajişte 

HELEGIU 
TRUP13 

Deleni pajişti 

Altitudine: 250-450 m 

Expoziţie: Domină expoziţia nordică (84, 

Parcele 

descriptive 

2,3,4,5,6,7, 17, 
19,20,23,26, 

42 

Categorie 

Suprafaţa de Relief 

(ha) folosinţă 

2<15,3998 PĂŞUNE DEALURI 

6649 ha), umiată de expoziţia vestică(71. 1395 ha) şi cea sudică (49.5954 ha) 

Configura 

ţie 

VERSANŢI 

inclinaţie: Domină terenurile cu pantă de 14.19" (118,9579 ha), urmate de terenurile cu înclinare 5-8' (34.6977 ha) ş 

terenurile cu înclinare 11-14 cu 21,5442 ha 

Sol: -regosol calcaric-65.13 %: -pretuvosol tipic-16 01%; • preluvosol calcic- 1 3,72% 

Nota de bonitare medie: = 33 

Clasele de calitate: clasa li= 8,5581 ha, clasa 111= 24,3256 ha, clasa IV = 154 ,0044 ha. clasa V =-18.5117 ha. 

Tip de pajişte· 4.1.1. - Agrost1s capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, de2voltate în biotopuri mezoxerofile; 

4.1.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola, in asociere cu Brachypodium pinnatum. est 

prezentă pe terenuri erodate; 

4.1.3 - Festuca rupicola-Onobrychis viciifolia, de pe terenuri insorite; 

4.1.6. - Botriochloa ischaemum. intălnită pe terenuri degradate 

Grad de acoperire cu vegetaţie ierboasă a parcelei: în general inlre 60 - 90 % 

Plante toxice şi dăunătoare: Carduus, Eryngium, Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dii , 

şi Eupator ia (turiţa) , Hypericum (pojarniţa), Equisethum (cu prezenţă insulară), Rumex şi Euphorbia. Verbascum '"· 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (feriga de câmp) 

Încărcarea cu animale - în pre2enl pajiştile suportă o CP de 0.74 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate măn or 

pajiştilor cu 20-30%. ln aceastâ situaţie încărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox. 0,B9 - 0,96 UVM/ha. 

Pentru următorii ani CP se calculează conform formulei: Î.A. = P d. / (C.i. x Z.p.). 

1-------------------------------------= 

Vegetaţia lemnoasă: 
..___ _________ -------------------------- -
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Arborii suni reprezentali de stejar, fag, carpen şi tei iar arbuşt
i
i sunt reprezenlaţi de păducel (Crataegus). măceş

(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Camus mas), sângerul(Comus sanguinea) Gradul de acoperire pentru 

arbori este foarte slab, între 1 şi 20 %. Arbuştii au un grad de acoperire slab I 11 ·30 %) 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau ingrăşăminte chimice p pe suprafaţa de

147.7098 ha, fertilizare organică pe suprafaţa de 56.49 ha

- Eliminarea excesului de umiditate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop pe 87,5626

- Nivelarea muşuroaielor pe suprafaţa de 5,45 ha

- Defrişarea tufărişurilor; pe suprafaţa de 39,61 ha

- Supraînsămânţare pe suprafaţa de 147,7098 ha şi reînsămanţare pe suprafala de 56.49 ha:

- Cosirea resturilor vegetale neconsumate înainte de fructificare;

- Culegere pietre şi resturi lemnoase pe suprafaţa de 0,6977 ha

• Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 147,709B ha;

- imprăştierea dejecţiilor solide de la bovine pe suprafaţa păşunată de bovine.

- Combatere eroziune sol pe suprafat,a de 204.199B ha

• Tăiere arboret şi scoatere cioate pe suprafaţa de 11,43 ha

- Împădurire pe 1,2 ha

- Amenajarea gardurilor electrice.
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7.14. DESCRIERE PARCELARĂ 

Trupul 14- Drăgugeşti pajişti 

U.A.T. Trup de paji�te 

TRUP14 
HELEGIU 

Drăgugeşti pajişti 

Altitudine: 250-550 m 

Parcele 
descriptive 

1,2,3,7, 17 ,23,31, 
32,33,34,35,37, 

38.42. 

Suprafata 
Categorie 

Relief 
de 

(ha) 
folosinţă 

361,6506 PĂŞUNE DEALURI 

Configura 
tie 

VERSANŢI 

Expoziţie: Oominâ expozi�a sudică (136. 6133 ), urmată de terenurile cu expunere vestică (125.7004) şi cu expunere 

estică (51 .0645 ha) 

inclinaţie: Domină terenurile cu panta de 14-19 (123,5494 ha), urmate de terenurile cu înclinare 11-14 P09, 3834 ha) şi 

terenurile cu înclinare 19-26"( 81, 1 ha). 

Sol: -regosol calcaric-22,32 %; - litosol tipic-1, 18%; -preluvosol calcic-29,86%; -luvosol albic-29,2% 

Nota de bonitare medie:= 33 

Clasele de calitate: clasa III= 95,0018 ha clasa IV= 224,9797 ha. clasa V =41.6691 ha. 

Tip de paJişte: 4.1.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rupicola. dezvoltate in biotopuri mezoxerofile; 

4.1.3 - Festuca rupicola-Onobrychis viciifol1a, de pe terenuri insorite: 

41.6. - Botriochloa ischaemum. întâlnilă pe terenuri degradate ; 

4.2.1. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rubra. dezvoltate în biotopuri mezoxerofile: 

4 .2.17. - Agrostis capillaris (tenuis) şi Festuca rubra, in asociere cu Nardus stricta. 

Grad de acoperire cu vegetaţie iertoasâ a parcelei în general intre 60 - 90 % 

Plante toxice şi dăună1oare: Carduus, Eryngium. Artemisia , Arctium lappa (brusturul) cu o răspândire izolată şi dispersată. 

şi Eupatoria (turiţa) , Hypericum {pojamita), Equisethum (cu prezenţă insulară). Rumex şi Euphorbia. Verbascum oficinale 

(lumânărica) şi uneori arii de Pteridium aquilinum (feriga de câmp) 

încărcarea cu animale - in prezent pajiştile suportă o CP de 0,74 UVM. Prin lucrări de ameliorare se poate mări producţia 

pajişti lor cu 20-30%. În această situa�e incărcătura de animale pe ha poate ajunge la aprox. 0,89- 0.96 UVM/ha. 

Pentru umiătorii ani CP se calculează conform formulei: ÎA = P d. I (C.i. x Z.p.). 

Vegela!ia lemnoasă 

Arborii sunt reprezenta� de stejar, fag, carpen şi tei iar arbuştii sunt reprezentati de păducel (Crataegus), măceş 

(Rosa), cătina albă (Hippophae ramnoides), cornul (Camus mas), sângerul(Cornus sanguinea). Gradul de aco�erire pentru 
- ----------------------------------
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arbori este foarte slab, intre 1 şi 20 o/o_ Arbuştii au un grad de acoperire slab ( 11-30 %). 

Lucrări de executat: 

- Aplicarea îngrăşămintelor conform planului de fertilizare elaborat de OSPA Bacau îngrăşăminte chimice p pe suprafaţa de

242,3692 ha, fertilizare organicâ pe suprafaţa de 107,52 ha

• Eliminarea excesului de umid itate prin construirea unor canale de desecare şi prin săparea de puţuri absorbante sau prin

plantarea de salcie sau plop pe 9,6474 ha

- Nivelarea muşuroaielor pe suprafaţa de 13,42 ha

- Defrişarea tufărişurilor; pe suprafata de 76,66 ha

- Supraînsămânţare pe suprafaţa de 242,3692 ha şi reînsămânţare pe suprafala de 107,52 ha;

- Cosirea resturilor "egetale neconsumate înainte de fructificare:

- Culegere pietre şi resturi lemnoase pe suprafaţa de 4,2565 ha.

- Combaterea plantelor dăunătoare şi toxice pe suprafaţa de 242,3692 ha;

- Împrăştierea dejecţiilor solide de la bo11ine pe suprafaţa păşunată de bo\line

- Combatere eroziune sol. pe suprafaţa de 349,6652 ha

- Tăiere arboret şi scoatere cioate pe suprafala de 17,44 ha

- Împădurire pe 11,7614 ha.

- Amenajarea gardurilor electrice

RECOMANDĂRI 

Fertilizarea chimică se realizează numai acolo unde amgajamenlele cu APIA permit. 

Se va realiza transportul gunoiului de grajd şi apficarea lui sau se poare folosi târlirea ca metoda de fert1l1zare 

organică. Dacă suprafaţa de pajişte se află sub angajament APIA, utilizarea tradi�onală a guno1ulu1 de grajd este 

penmisă până în echivalentul a maxim 40 kg azot substantă ac tivă (N s.a.)/hectar, (o tonă gunoi g rajd con�ne ,n 

medie 5 kg azot s a.) şi nu se aplică îngrăşăminte chimiceNici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenun 

acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe te renuri îngheţate. (Ordinul Comun 1182/127012005, cennţe 

pentru zonele vulnerabile la nitraţi); 

Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în con fonnitate cu următoarele indicatii. 

1. Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă.

2. Fertilizator lichi d - nu mai aproape de 30 m de apă.

3. in apropierea staţiilo r de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de fertilizator

la o distanţă mai mică de 100 m fată de sla�a de captare a apei. 

Amenajarea de locuri pentru adăpat şi repararea celor existente 

Acolo unde este cazul se vor amenaja adăposturi cu rol de umbrar 

Se vor amenaja stâne sau se vor repara cele exislen te, acolo unde este cazul 

- Pentru o determinare precisă a producţiei de masă verde şi pentru calcularea, în fiecare an, a încărcătun1 de

animale pe heclar (CP), se va avea în vedere ca anual, pe fiecare trup de păşune, să se deli miteze pieţe de probă (pe 

acelaşi amplasament în �ecare an) cu o suprafaţă de 10 mp fiecare. De asemenea de pe suprafe!ele păşunate, tot de pe 

1 O mp, se vor cosi plantele neconsumate de animale, pentru a determina cantitatea de masa verde utilă. 
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CAPITOLUL VIII 

DIVERSE 

8.1. Data intrării în vigoare a amenajamentului - durata acestuia 

Prezentul amenajament pastoral intră în vigoare la dala de 1 ianuarie 2021 şi este valabil până în 

31 dec 2030.

8.2. Evidenţa lucrărilor executate anual pe fiecare parcelă 

(model ataşat ) 

În fiecare an se va line o evidentă strictă a lucrărilor efectuate pe pajişti. pentru fiecare trup de pajişte în parte . 

Pentru fiecare amenajament în parte trebuie să e)(iste un caiet de lucrări, care să cuprindă toate datele necesare de lucrări 

executate, respectiv lucrările executate, dala, suprafaţa, etc 

Caietul de lucru 

în cadrul fiecărui UAT va exista pe toată perioada amenajamentului (1 O ani), un caiet de lucru, în care vor fi trecute 

toate lucrările efectuate pe fiecare trup de pajişte/parcelă în ordinea efectu:1rii lor. 

în încheierea fiecărei menliuni cu lucrări efectuate persoana care completează datele îşi va trece numele, data şi va 

semna pentru conformitate 

Caietul de lucru va fi completat de către ulilizatori şi se 11a afla în posesia acestora pe toată perioada contractului de 

închiriere. Lucrările lrecute în caietul de lucru vor fi datate (ziua/zilele, luna, anul efectuării) şi în mod obligatoriu 

utilizatorul. care completează materialul, îşi va trece numele şi \la semna ca garanl al elCecutării acestora. 

Dacă perioada de inchiriere este mai redusă ca durată ca cea a amenajamentului, caietul va fi predat reprezentatMor 

UAT-ului, după studierea judicioasă a acestuia în scopul verificării executării întocmai a lucrărilor propuse de specialiştii 

amenajişti. pe baza unui proces verbal de predare-primire. 

Predarea caietului se va face la sfârşitul perioadei decenale (cuprinsă în amenajament), pe bază de proces verbal de 

predare-primire cu număr de înregistrare de la UAT, documentul fiind păstrat în vederea fundamentării viitorului 

amenajament. 
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8.3. Colectivul de elaborare a lucrării de amenajare 

AVIZAT 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bacău 

Director executiv, 

ADRIAN SOLOMON 

Inginer, 

Gică Pislaru 

Direcţia pentru Agricultură Jude1eană Bacău 

Pedolog, 

Ionuţ Claudiu Saulea

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 

Dr. Inginer, 

ACATRINEI FLORIN 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Bacău 

Consilier superior, 

lng. Stoica Vasile 

Primăria comunei Helegiu 

Ardeleanu Ion 

Primăria comunei Helegiu 

'V 
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8.5. Documentele ce se ataşează amenajamentului pastoral 

- STUDIUL PEDOLOGIC ŞI AGROCHIMIC- a suprafeţelor de pajişti permanente -UAT. Helegiu, finalizat de OSPA

Bacău în septembrie 2020 

- Documentaţie UAT Helegiu pentru suprafeţele cu păşuni şi fâneţe.

- Hartă cadastrală 1: 1 O.OOO
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ROMÂNIA 

... ,. 
HOTARARE 

privind aprobarea preţurilor medii la principalele 
produsE agricole şi al masei ţ:erzi de p�e pentru anul 20201 în judeţul Bacău 

Consiliul Judeţean Bacău, întrurJt în şedinţa ordinară din luna ianuarie 2020: 

Având în vedere dispoziţiile art. 84 alin. (4) şi alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modrficările �i completările ulterioare, prevederile Ordinului comun al Ministe.'1l.lui

:. ; . şi Dezvolt.ării RuraJe şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Ad.ministraţit-i Publice m. 
07 /."'05 l /2 O 13 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune �i închiriere a suprafeţelor de 

pajişti aflate în domeniul public, privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municii:ii]or, cu 
modrficăriJe şi cornpletarile ulterioare şi ale Normelor metodclogice pentru 2.plicarea prevederilor 
Ori;ionanţe1 de urgenţă a Guvernului m. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
paJ1şt1lor pt!rmane11te şi pentru modificarea şi cornpJetaxea Legii fonduh:.i fund'¾! r,r 18/199J.. 
"-r!1,•·d.; prin Hctărarea Guvernului nr. 1.0.54'20!3, cu modificările şi completări.1... o·te:;:� .:-e; 

A vând în vedere propunerile trans11:iise de Direatia pentru Agricultură Juci .. �;1c. .dacău c;.... 
- ' ��.., ..... . 5796/29.11.2019, �� egfrtr:!t!fa Coh,;iHul Jude1ean. Bacău sub nr. �3669;�;. l ! 2Ul 9; 

,._ ucmd consideriue Referatul de aprobare &J Preşedintelui Cunsiliului Judeţean Elăcău nr. 
6 15.01.�'- : , :.. -' pnvue la aprobarea preţurilor medii Ja principalele produse agricole şi al mC:"'.": 
... _., pentru 2020, Raportul Direcţiei Economice şi Mangeme:ctul Calităţii or 

661.'15.u1 .2U.t.0 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Bacău; 
In temeiul art.173, alin.(l), 1it. f, a) art.182 alin. (1) şi aJ 196 alin. (1) Jit. a din Ordona:iţa de· 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. l - Se aprobă preţurile medii la principalele prnduse agricole m vederea evaluării
arendei pentru anul 2020, după cum unnează:

grâu 0,65 leL1kg 
porumb 0,55 lei/kg 

• rapiţă 1,50 lei/kg 
floarea scarelui 1,20 lei/kg 

Art. 2 Se aprobă ţreţul mediu pentru masa verde de păşune de rt lei/kg de masă verde. în 
, ederea d�1ermmăni preţului concesiuniifmchirierii pentru suprafeţele de pa)lştl Jiate m 2do□en.iul 
p'..lbhc al comunelor, oraşelor, respectiv muncipiilor din ji..!deţul Bacău. 

Art. 3 - Prezenta hctărâre va fi comunicată direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului
u · eţean Ba\..au, Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bacău, Ad.mi.n.istra1iei Judeţene a Finanţelor

!=Jublice Bacău, Pref�ui.ludeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în con<liţiile legii.
.,.o�� 

PREŞ,Ellllwa-E, 
Sorin RRÂŞO��ANu .J 

�·� 

�r. din ."'> ......... 2020 

CONTRAS�EAZĂ: 
SECRF.TARUL GE!'.ER'ÂL AL JUDEŢULUI

dr. Elena Că.lăliaa ZAR..\ 



DEVIZ DE LUCRĂRI 

r "'"' • 

PENTRU REABILITAREA PRODUCŢIEI;. · .·: ;:,ERMA � lTE
CONFORM LUCRĂR'.l COSTURI STANDARD PENTRU SEMĂNAT ŞI LUCRĂRI 1:�ŢJt.c::: A CULTURILOR 

VE · 
lucrare editată de lnstitut..il de Cercetare pentru E:onomie Agrară ş, Dezvoltare 

Cod Denumirea lucrări! __J UM J Cant I
Valoare 

-lei·

!UM

LUCRĂRI MECANIZATE 

) Curăţat păşuni de arboret şi muşuroaie cu tractor sl utilaje specIf,ce

rSemănat cu semănătoarea 21 randuri, tractor până în 45 CP 

Semănat cu semănătcarea 21 randuri tractor 46-80 CP f Semănaf cu semănătoarea 29 randuri tractor 81-120 CP 

Erbic:d2t cu mas:na cu 12 duze ci.: tractor pân.li în 4� CP 

Erbicidat cu masiiiâcu 24 duze cu tractor46-80 CP-

I 
Erbicida1cu masina cu 32 duzecu tractor 81-120 CP _____ _ 

I 
Administrat amendamente cu MA 3.5 cu tractor până în 65 CP 

I 

=3 
ha 

R 330 

ha
_ 

194' 

ha� 

ha r-Ţ 103-

ha 

t : -
! 137

J ha 45

ha 29 

ha 1 47 

ha 1 I 500 

f 

Arâtla 20 cm pe sol mediu ... grăpa1 
-

Fertilizare cu ingrasam'nte chimice cu tractor 05 CP I-ha 1 39 

. Ciscuit + grăpat + nivelat -
- -------------------..-

Lucrat cu combinatorul 

Tavalugit înainte si dupa semal"at 
- - -- -
Semănat cu semanatoarea 

I !nearcat ingrasaminte chimice I -:- •I • - incarcator frontal
I nearcat gunoi de grajd-cu incmator fronti'i-
Transport ingrasaminte chimice 

Denumire lucrare 

32 lmprasliat ingrasaminte ch',mice 100-120 kg/ha 

33 lmprastiat ingrasamInte chimice peste 200 kg/ha • 

43 lmprastiat ouno1 pe camp din remorca sau caruta cant. 20 to/ria 

44 �. din remarca sau ceruta cant 30 to,,a 
I 

48 Jalor,at teren in vederea fertilizam cu MA 3 5 
I Semanat cu rT'ana 

UM 

ha 
ha 
ha 

I 
ha 

. '. 

ha 

ha

ha

ha
ha

Io

to

to

Zile 

0ml 
UM 

0,34 

0.40 
1 00 

1 33 

0,03 
0,33 

1 

1 

1 
-
1 

- :_i
1

240 
200 

150 
- -

250 

I 

I 

15 1 15 
2.5 

j Pret r Valoare 
Unitar -lei-

•lei-/ fUM 
zo

91 30,94 

91 36,40" 

91 91,00 ' 

91 121 03 
I J 

91 2 73 

91 30 03 56 
64 Semanat c1., �amanta pe terenuri accidentate �ani 15-20 

kg/h I 
ha T 1 00 1 91 T 9' ,CO

294 Cosit fanete naturale cu coasa productie pana la 1500 -cg 'an/ha ha 2 as l 91 259.35 
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I 2834 
I 

j 2B35 
I 
I 2841 
I 
) 2845 

I 2846 

I 2sso 

2863 
2864 

2865 

2B87 

2888 

2889 

2994 

1 2sgs 

3036 

3037 

3066 
3069 

3C76 

3229 

323' 

3243 

3246 

Cosrt fanete naturale cu ccasa productie pana 1a 150C kg fan/ha 1 
I 

lmprastiere manuala a 1ngrasam1ntelor c11m-ce cant ţaM Ia ., 'I1,,.11-,,. n;,nf;, mP.rlrP. de 20-30¾ 
I lmprastiere TT'anuala a rngrasamintelor ch1nr1ce can: LUU �Ul 

I lcn/h::i nanfa medie de peste 30% 
1 I rea real iii saci ingrasaminte chimice distanta de trans pori pana I
I 
1 Transport ·ngrasaminte �himrce cu carura de la piciorLI pant�1 pe l 
I . . .... 
! Transport manua ingrasaminle chimie€ pe pajisfe cu pan,a ce II !:"•ct ... �n% n;ma la 50 m 
I Transport manual ingrasaminte chimice pe pa11ste cu panta al:! 

n"'"'"' :10% distanta intre 200-25C m 
Defrisat arbusti CL diametru pana la 5 crr grad de acoperire tLJ'-,0 I

Defrisat arbusti cu diametru pa:-,a la 5 cm grad de accperire 20 I
40% 
Oefrisat arbusli cu diametru pana la 5 cm grad de acooerire 40 I 

60% 

' Defrisare porumbar, paducel, macres, mur cu d1ame1ru pana 12 
/1 n rm nr�rl de acooP.rire 20% 

Defrisare porumbar paducel, macIes, mur cu diame1·u 1.Jd11„ a 
Irn rm �r�rf rli- ::ir:ooerire 20-40% 

Defrisare porLmbar paducel macies, mur cu diametru pana la I
rn rm r.r::irl de accoerire 40-60% I 
Taierea musuroaietor intetenire SI 1mprastierea un1lorIT'a a

. I 
I lmprastiersa musuroaielor neintelernte pe pajisli natur„l� cu g ad 

' . 

Ccmbalerea ferigii prin cosire manuala, iraltime medie 0.-b0 n-
araa ue al.uue, 11<: • 16 rd 

Combaterea ferigii prin cosire manuala, inalt1me mea1e 0-50 m , 
• l I - -

Curatirea paj1stelor de pietre si resturi 1Jeg@tele I 

Adi;nat si transport resturi vegeta:e 

Suprainsamantarea pajislelor prin imprast,ere cu anestec de 
c,r,omin .... �i IP.n11mina,1se terenuri cu panta pana la 30% 
!nearcat gunoi de grajd, transport s1 descarcai pe camp mstantcl

p 
!nearcat gunoi de grajd. transport s1 descarcat pe carrp distanta

-
' 

lrcarcat amendamente. transpari la camp, descarcat I 

lncarcat sau descarcat 1ngrasaminte ch1m1ce 1n aulovehcule 

MATERII 51 MATERIALE

Denumire produs 

Erbicid 
.. .::i organice (gunoi de grajd)

.. 

Sef serv ciu. 

Cr. fng. Florin Acatrine, 

ha I 5.00 I 91 
1 40::>,uu I 

I
ha 0.37 91 I 't'l t; '? 

lI 
ra 0,41 91 I .Jf,.JI l 

I

Io 0,8 91 72,80 

Io 0,38 I 91 34,58 

to 1,38 91 I 12.c: eci 

I 
to 5,33 91 I 485,03 

ha 6.39 91 :'.l tl I ,"ll::j 

ha 12, 13 91 1103,83 

ha 17,98 91 I 1636, 18 

ha 18 86 91 I 1716,26 

ha 23,E0 91 2147,60 

ha 3E,08 91 I 3192,28 
I 

ha 1 78 91 I '161,98 

ha UJO 91 
I 

91 00 

ha 0,86 91 78,26 
I 

ha I 1,61 91 I 146,51 

ha 4.06 91 I 369,40 

ha 1.80 91 I 163,80 

ha O 41 91 I J7,.'J I 
I 

Io 0,20 �1 18,20

I
Io 0,30 91 27,30 

to 
I 

I 0,43 91 39.13 
I 

to 1, 11 91 101,01 

I UM Cant 1, .I I '"1;11 'li 
-lei-

li 1 I 35I 
to 1 I 100 

J 
lntocmit 
lng. \oan Afanasoaei 
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Unitatea Administrativ Teritoriala · COMUNA HELEGIU 

Comuna Hele2iu, Judetul Oacau, tel: 0234-333000, fax. 0234-333420 

e-mail: primarbelegiu@yahoo.com

PR!M.,\RIA HELEGIU 
Jud�ţui BAţ.�y 

INTRARE, 1E$1RE ,_.i „ 

?JU•'' �i,lb _.::..AIIUL __ 

Catre, 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA BACAU 

Avind în vedere urgentarea realizarii Amenajamentului Pastoral pentru pajistele care apartin U AT 
Helegiu, va trimitem alaturat situatiile solicitate pentru întocmirea Amena.,amentulu1 Pa,;toral. 

PRIMAR, 

Enea Nicu Ciprian. 

lntocmit, 

lnsp.sup. Ardeleanu Jon. 
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PUNCTUL 2. 

ln perioada 20I0-2019 s-au efectuat urmatoarele lucrari pe toate trupurile de pasune: 

- LUCRARI DE DEFRJSARE,COD CPV 77211300-5:

_ combaterea vegetatiei lemnoase de pe suprafetele de pasune impadurite,prin lucrart de defnsare 
constand in taierea manuala a arbustilor si arborilor subtiri,cu diametrul sub 10 cm., fara scoaterea 

radacinilor,conditii grele; 

adunarea in matroane a materialului lemnos nevalorificabil rezultat din taieri,volum brut sub 
250 mc /ha.,panla sub 25%. 

- LUCRARI DE INTRF.TINERE ,COD CPV '?7314000-4:

curatirea manuala a terenurilor de tufe,rugi,zmeuris,feriga si a altor plante toxice sau fara 

valoare nutritionala pentru pasunatul animalelor; 

adunarea pietrelor,cioatelor,PET-urilor si a altor resturi vegetale si menajere aruncate ilegal de 
cetateni; 

_ imprasticrea musuroaielor; 

-FERTILIZAREA CU INGRASAMINTE ORGANICF.(GUNOI DE GRA.JD) :

Avand in vedere ORDINUL MADR/MMP/ANSVSA nr.187/2155/42 din 2011 cu pr1v1re la 
SMR I - protecţia apelor impotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole,in cazul 
fortilizarii cu ingrasaminte organice, s-au creat si mentinut făşii de protecţie pe suprafetele •re 
pasune din vecinătatea apelor de suprafaţă,cu o lăţime minimă de l m pe terenurile cu panta 
de până la 12% şi de 3 m pe terenuri le cu panta mai mare de 12%. Ferti I izarea cu ingrac:;ammte 
orgar,ice s-a efectuat si prin tarlire,care reprezinta folosirea dejectiilor lasate de animale pe 

suprafa1a pasunata.pe durata de 12 ore/zi .. S-a respectat perioada de interdicţie a aplicăm 
îngrăşămintelor potrivit Codului de bune practicei agricole,in limita a 170 kg azot s.a./ha. 



PUNCTUL 3. 

REPARTIZAREA TRUPURILOR OE PASUNE PE CATEGORJI DE ANIMALE 

Nr. 
CATEGORIA DE 

crt Denumirea populara Suprafala ANIMALE 
(hal 

1 I I INr.A T AZLAU 70,77 BOVINE 

'! PARAtJL BALANESEI 28,68 BOVINE,OVINE 
'l I A IJJTARIE 2,79 BOVINE 

4 BAHNA 43,28 BOVINE 

5. FUNDU MUTOIULUI 39,13 BOVIN E,OVINE, CAPRINE 

6 DEALUL CIUNGILOR 46,03 BOVINE.OVINE 

7 GROAPA LUNTRII 20,60 OVINE 

"l CIORTEA 4,28 OVINE,CAPRINE 

9 DEAL 55,65 BOVINE 

10. VALEA REA 14,34 BOVINE 

11 BRATILA pajisti 335,7271 -

12 HELEGIU pajisti 43.2497 -

13 0ELENI pajisti 205,3998 .

14 DRAGUGESTI pajisti 361,6506 -

TOTAL 1271,5772 



Punctul 4 

Productia medie de masa verde utila pe trupurile de pasune din UAT Helegiu, pe ult1m11 Sam 
,.; ··•rn.,m,·e .. ·:• I ·, v,lf-f�.l r• o,:.,ct•a ma· .• ,•c1d, vik!n 
Cn� Ht1j •.lu 

�C,l(j 10� 7 20111 .'•')19 .1020 M,· S ., µe 5 a�·-
,1. wnc.a 'ltzb,; l'i.mdru,loiurl•Plund) 70 70 • 40 Fi.8:1 7,00 h TO fi.IO 6,8"1 

,. flMbU4 !wl-t'l••s. IA T 18 68 /C._1)0 I 1fl 1�90 I CiO [·.10 158 

3. l,ll Luwne Ul, f i. r" f, ·.o I li() 7.10 (, ◄l(J I., 40 6,88 
•• &ihn.1 u/1 � 4J,28 165 7,35 5 5� '1,0 6,55 7,09 
$. j 11r.J,i! t,tuta!ulw UAr 39. l t ,_ 'JO 1(1) ,_.., ,.GQ 6.8□ ,.,. 

,. 
C 

DeJ•ol Clu,ut:to.r iUAl .&6fl3 fl,10 1,9(1 ft,10 1W 8.70 7,70 
1. 1• ro ,r,., 1 uoua I.IA 1 ."h f. 8.� sw ft,00 7.00 1, lCJ 7,'}J 

•• , ,o,�e◄ ,JAT ., ' • I'\ 800 ii /.,O B;.W 1,ao 7,Ja ; .a:i
'l. Dea• L'Ai 55_6'i i; '(J 8,30 8.l0 ltlO r,. ,o ·.'M
:10. •�" A lki.l 'llt\l , .. _ �., ', !j() 7,90 'l,00 1,',D 6,6f: I ',}

:u Rr .,a„ f>llffltlUA't 33!,.',l!?.1 �.10 ,.10 .,.w 8.11, :.w 8,9� 
• te1eg1., p:tj�tl IJA'f '• _4,! :l2. ., , .•4•_,7 'j_ iO 'I. 1'.l a,10 7„70 8.: � 

n Detetll p.,f,,tl lif\T ir6 1998 8,90 8,91J 9,EilJ .,.10 7,40 s. ·s

14 Draguge·.t (Jl!jl�I UAl -.61 6506 8,-W 9,30 9,80 8 .,,, 1/,() B�,.

:n1 ,I t.· ! 1. "J ,1�• 1 !3.4� 10 ... F 115 15 I t•; .9 10:S,05 : Io:, 



PUNCTULS. 

SUPRA VITELE OF. PASU NE SUNT CONCESIONATE ASTFEL: 

1) Asociatia crescatorilor de animale RAZESII LUI STEFAN:

Concesiune pe 10 ani incepand cu 20.05.2010 = 196, 14 ha; 

2) RAUTA NECULAI

Concesiune pe I O ani incepand cu 20.05.20 I O= 7S, 19 ha; 



PUNCTUL6: 

Pe pasu nea Bahna este construita o tabera de vara,apartinand asociatiei Razesii lui Stefan,pe 

majoritatea trupurilor de pasune exista captari de apa si adapatori. 



ROMANIA 

JUDE:TUL BACAU 

COMUNA HF.LEGIU 

COMPARTIMENT AGRICOL SI CADASTRU 
Nr. 8385/16.1 I .2020 

Catre, 

Directia Agricola Bacau 

ln confonnitate cu prevederile art.6, alin 5 din OUG 34/ 2013 pivind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991. va infonnam ca pe teritoriul comunei Helegiu pasunatul se 
desfasoara in perioada O I .mai - 30 octombrie. 

lntocm it. lnsp. Sup. 
A.ukleanu Ion 

Primar 
Enea Nicu Ciprian 

Secretar gtmeral 
Mariana S�ridon 

{ 



Punctul & 

Efectivele de animale: 

Bovine total-291 cap. 
-din care:

vaci =226 cap. 
Juninci = 6 cap. 

T.B. 1,5-12 luni = 29 cap 
12-24 luni 20 cap 
24-30 luni = 1 O cap. 

Ovine total ""2010cap 
din care: 
oi =1760 cap. 
berbeci = 31 cap 
ovine> 18 luni - 1791 cap. 
mioare = 21 g cap. 

Caprine total 
din care: 

capre 
tapi 

=457 cap. 

=450 cap. 
= 7 cap. 

Cabaline total = 139 cap. 
tepe = 35 cap 
annasari = 15 cap 

cai 0-24 luni = 89 cap 



Punctul 9. 

Supra fata totala-78S4 ha 

-din care: -Arabil intravilan = 217.44 ha.
extravilan =2510 ha 
Total =2728 HA 

-Vii intravilan = 20,21 ha. 
extravilan = 55,79 ha 
Total =75,00 ha 

-Livezi intravilan = 1,20 ha
extravilan = 52,80 ha 
Total = 54 ha 

-Pasune intravilan = 3,4500 ha 
extravilan== 396,8344 ha. 
Total =400,7428 ha 

-Finat intravilan = 13,3861 ha
Fxtravilan= 532,3547 ha. 
Total ""545,7428 ha 




