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PAJIŞTILE DIN ROMÂNIA – IMPORTANT PATRIMONIU NAŢIONAL 

 
Pajistile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură durabilă, care 

răspund exigenţelor cererii de alimente sănătoase şi de calitate superioară.  
În plus, pe lângă rolul decisiv de asigurarea furajelor pentru animale, pajiştile 

au o funcţie importantă în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător reflectată prin: 
conservarea biodiversităţii, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, fixarea simbiotică a 
azotului, echilibru hidrologic, prevenirea inundaţiilor şi alunecărilor de teren, 
sechestrarea carbonului, calitatea peisajului şi important patrimoniu cultural. 

 

INTRODUCERE  
Din cele mai vechi timpuri iarba produsă pe pajişti a constituit furajul de bază 

pentru creşterea animalelor ierbivore domestice, ceea ce a permis dezvoltarea 
primelor civilizaţii umane.  

Explozia demografică a determinat o expansiune a pajiştilor printr-o luptă 
continuă a omului cu vegetaţia forestieră, pentru a produce hrană animalelor, care îi 
asigură mijloace de trai precum alimente (lapte, carne) şi materii prime (lână, piei), 
forţe motrice pentru transport şi lucrările câmpului cât şi alte necesităţi.  

În zilele noastre, sistemele de creştere a animalelor bazate pe valorificarea 
pajiştilor, trebuie să facă faţă necesităţilor de hrană tot mai mari, având în vedere ca 
producţia de furaje obţinute pe aceste suprafeţe să ţină pasul cu cerinţele tot mai mari 
de carne şi lapte şi cu schimbările climatice. În acelaşi timp, producerea furajelor pe 
pajişti trebuie să reducă competiţia din cadrul terenului arabil pentru producerea 
hranei oamenilor, a animalelor şi a biocombustibililor. 

 

ROLUL PAJIŞTILOR ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII 
Dezvoltarea durabilă este un proces complex  ce se desfăşoară prin şi sub intervenţia 
umană, care vizează dezvoltarea societăţii, materializarea lui bazându-se pe faptul că 

dezvoltarea durabilă a întregului este asigurată de dezvoltarea durabilă a 
fiecărei părţi a activităţii umane (MARUSCA si colab. 2010).  

În acest sens, dezvoltarea durabilă a agriculturii constituie o parte a acestui 
proces, agricultura fiind o componentă indispensabilă a acesteia (MOTCĂ si colab. 
1994). Creşterea animalelor, în special a bovinelor şi ovinelor, are un rol însemnat în 
imprimarea unui comportament antientropic prin care se realizează durabilitatea 
agriculturii. Pajiştile sunt un element esenţial al sistemelor de agricultură sustenabilă 
reprezentat prin: asigurarea furajelor, bunăstarea animalelor, calitatea solurilor şi 
folosirea optimă a terenurilor slab productive, în 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 cantitate mai mare de materie organică, 
menţinându-se în sol o viaţă biologică activă. Prin rădăcinile plantelor furajere de 
pajişti, care au rol de liant în prezenţa materiei organice, se opreşte procesul de 
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distrugere a structurii granulare a solurilor, în cele mai multe cazuri conducând la  
îmbunătăţirea acestora (MOCANU, HERMENEAN, 2013; SIMTEA si colab., 1990). 

Alături de administrarea gunoiului de grajd, plantele furajere de pajişti au un 
rol însemnat în menţinerea conţinutului de humus din sol, fapt ce imprimă o portanţă 

ridicată solului, care atenuează acţiunea de tasare a animalelor şi a maşinilor agricole 
grele. Asolamentele cu sole înierbate au un rol esenţial în menţinerea microfaunei din 

sol şi în întreruperea ciclurilor biologice pentru boli şi dăunători, ceea ce conduce la 
reducerea cantităţilor de pesticide, care sunt nocive pentru microfaună şi mediu 
înconjurător.  

Pe lângă rolul principal de asigurare a necesarului de furaje pentru cel 
puţin 60% din efectivul de bovine şi 80% din efectivul de ovine, pajiştile au o 
serie de funcţii importante în dezvoltarea rurală şi a mediului înconjurător.  

Prin înierbare se consolidează biologic taluzurile drumurilor, halde miniere, 
industriale şi menajere, pârtii de schi şi alte terenuri lipsite de vegetaţie pentru a fi 
protejate de factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează 
peisajul. Acestea funcţii reflectă şi definesc multifuncţionalitatea pajiştilor.  

Toate activităţile conexe care rezultă din folosirea şi valorificarea pajiştilor 
precum prelucrarea produselor animaliere, colectarea florei medicinale, apicultura 
etc., constituie o altă funcţie economică importantă a acestor suprafeţe.  

Pajiştile permanente constituie importante habitate pentru animalele 
sălbatice şi de conservare a biodiversităţii speciilor de plante şi animale. 

Acestea se pot rezuma prin următoarele:  
- în România există un număr de 783 de tipuri de habitate, din care aproape 60% 

se întâlnesc în pajiştile permanente;   
- pe teritoriul ţării s-au identificat 3700 de specii de plante, din care peste 70% 

aparţin vegetaţiei pajiştilor permanente. Dintre acestea, 74 de specii au dispărut, 485 
sunt ameninţate cu dispariţia, 200 de specii sunt vulnerabile, 23 sunt declarate 
monumente ale naturii şi 1253 sunt specii rare;   

- dintre speciile de animale sălbatice, 5 specii au dispărut, iar peste 30 sunt 
ameninţate cu dispariţia;   

- structura floristică a vegetaţiei pajiştilor din România este foarte diversă, cu 
indici de biodiversitate foarte ridicaţi în comparaţie cu multe ţări din Europa;   

- fondul genetic de germoplasmă al populaţiilor de specii cu valoare economică 
este foarte mare, România fiind considerată un rezervor biologic natural de 
îmbunătăţire a procesului genetic la multe specii agricole;   

- o floră meliferă şi medicinală deosebit de bogată.   
În cadrul ecosistemelor agricole afectate de eroziune, contribuţia pajiştilor este 

esenţială în protejarea solului, combătând acele fenomene care conduc la 
declanşarea şi accelerarea procesului de eroziune (RESMERITA, 1956).  

Astfel, durata în timp pentru îndepărtarea unui strat de sol, pe adâncimea de 20 
cm, în urma procesului de eroziune, pe terenurile în pantă acoperite de pajişti este de 
29000 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. 
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Prin  diversitatea  speciilor  de  plante  şi  de  animale,  pajiştile  permanente  
înnobilează şi înfrumuseţează mediul înconjurător, oferind importante spaţii de 
recreere pentru civilizaţia umană.  

Din păcate structura funcţională a pajiştilor din România datorită unei 
gospodăriri necorespunzătoare, este profund perturbată din cauza agresivităţii unor 
specii de plante invazive (ex. feriga mare, etc.) care au înlocuit speciile valoroase în 
proporţie ridicată. Balanţa estimativă de azot fixat biologic (NFB) în 
agroecosistemele de pajişti şi culturi de leguminoase din România este de: 30 kg/ha 
pe an pentru pajiştile permanente; 80 kg/ha pe an pentru pajiştile temporare şi de 160 
kg/ha pe an pentru leguminoasele perene (MARUSCA si colab., 2010).  

Fixarea anuală a azotului atmosferic de către leguminoase prin culturi furajere 
permit reducerea costurilor de producţie şi a riscurilor de poluare cu nitraţi.  

Prin îmbogăţirea materiei organice în compuşi azotaţi, ca urmare a fixării 
biologice a azotului, leguminoasele stabilesc direct sau indirect interacţiuni pozitive 
cu speciile vecine, interacţiuni ce se manifestă mai ales în condiţii pedoclimatice 
dificile, limitând efectele negative ale competiţiei interspecifice. Conform literaturii 
de specialitate cantitatea estimată de CO2 stocat (sechestrat) în agroecosistemele de 
pajişti permanente este de 4,7 t/ha pe an, în cele de pajişti temporare de 4,2 t/ha pe an, 
faţă de doar 1,8 t/ha pe an de CO2 stocat de culturile cerealiere. Rezultă că pe 
parcursul unui an, cele cca 4,9 milioane de pajişti permanente din ţara noastră pot 
sechestra o cantitatea totală estimată de aproximativ 23 milioane tone. O contribuţie 
esenţială îşi aduc plantele furajere din pajişti şi pentru creşterea capacităţii de 
reţinere a apei şi a posibilităţii de a o ceda când plantele au nevoie de ea. 
 

Comparativ cu culturile anuale, pajiştile permanente au un efect protector 
pentru calitatea apei, regularizarea fluxului de apă şi a poluanţilor. După pădure, 
pajiştea este cea mai importantă sursă de reţinere şi filtrare a apei pluviale 
(DUMITRESCU si colab., 1979). 

 

SITUAŢIA PAJIŞTILOR DIN ŢARA NOASTRĂ  
Pajiştile permanente din ţara noastră au o răspândire de aproximativ 4,9 

milioane hectare, România ocupând, în Europa, locul al V-lea după Franţa, Marea 
Britania, Spania şi Germania.  
Pajiştile din ţara noastră, care reprezintă 33% din suprafaţa agricolă, constituie o parte 
din avuţia naţională, de importanţă majoră prin dimensiunea resurselor de furaje şi 
calitatea acestora, precum şi prin celelalte funcţii cu efect benefic asupra protecţiei şi 
frumuseţii mediului înconjurător.  

Aria de răspândire a suprafeţei pajiştilor se regăseşte pe toate formele de relief, 
respectiv de la altitudinea din Delta Dunării şi câmpie, până la altitudinea de 2500 m 
de pe platourile alpine ale munţilor Carpaţi. Aceasta face ca resursele funciare pentru 
pajiştile din România să fie extrem de variate sub toate aspectele: fizico-geografice; 
climatice; hidrografice; profunzimea solului; tipurile de sol şi însuşirilor lor fizico-
chimice (ROTAR, VIDICAN 2003; VÎNTU si colab., 2004). În funcţie de modul de 
folosinţă pajiştile se împart în păşuni şi fâneţe. Din suprafaţa totală de pajişti din ţara 
noastră 68% o reprezintă păşunile, iar 32% fâneţele (Figura 1).  
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Repartizarea pajiştilor din ţara noastră, în funcţie de formele de relief, este 
reprezentată în figura 2. Se constată că 79% din suprafaţa de pajişti este situată în 
zona de deal şi montană.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Ponderea păşunilor şi fâneţelor din suprafaţa totală de 

pajişti, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Repartizarea suprafeţei de pajişti pe forme de relief, în % 
 

Reducerea dramatică a efectivelor 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 efectivul 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 suprafeţele ocupate cu aceste culturi au 
fost abandonate.  

Este oportună reintroducerea în circuitul agricol a acestor suprafeţe pentru 
obţinerea de biomasă necesară producerii biocombustibililor, aceasta în contextul  
în care astăzi mai mult ca oricând criza combustibililor fosili este în plină desfăşurare 
şi se pune tot mai mult accent pe utilizarea mai largă a energiilor regenerabile, 
nepoluante. 

 
 
FACTORII LIMITATIVI AI PRODUCTIVITĂŢII PAJIŞTILOR  
Datorită faptului că pajiştile sunt amplasate în condiţii staţionale foarte variate, 

ocupând, de regulă, suprafeţele improprii altor culturi, fie datorită proprietăţilor 
fizico-chimice deficitare ale solului, fie datorită orografiei terenului sau a 
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temperaturii insuficiente cu durată prea scurtă de vegetaţie de la altitudini mai înalte 
şi alte cauze, productivitatea lor este strâns legată, atât de condiţiile de mediu în care 
se găsesc, cât şi de activităţile omului şi animalelor sale. 

 

Din datele MADR prezentate în „Programul naţional de reabilitare a pajiştilor  
2005-2008”, factorii limitativi pentru producţia de furaje pe pajişti sunt în ordine: 
aciditatea solului, eroziunea, excesul de umiditate, salinitate şi alcalinitate, textura 
solului şi altele care ajung să influenţeze 60 % din suprafaţa pajiştilor permanente  
(Tabelul 1 şi Figura 3.).  

Pe de altă parte productivitatea pajiştilor este influenţată direct de acţiunea 
unor factori biotici şi antropogeni precum abandonul şi valorificarea 
necorespunzătoare, dezechilibru hidric, poluare etc. 

Tabelul 1  
Factori fizico - chimici limitativi ai solului pentru producţia pajiştilor 

 

FACTORUL LIMITATIV Suprafaţa de pajişti afectată 

 mii ha % 

Aciditatea solului 1.280 26 

Eroziunea solului şi alunecări 890 18 

Exces de umiditate 290 6 

Salinitate şi alcalinitate 250 5 

Nisipuri, pietriş, roci la suprafaţă 240 5 

Fără restricţii majore 1.910 40 

TOTAL 4.860 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Suprafeţele de pajişti afectate de factori 
limitativi ai producţiei, în % din suprafaţa 
totală  

Astfel, întreţinerea şi exploatarea necorespunzătoare a făcut ca: 26 % din 
suprafaţa de pajişti permanente să fie invadată de vegetaţie ierboasă nevaloroasă 
precum ţăpoşica (Nardus stricta), bărboasa (Botriochloa ischaemum), feriga mare 
(Pteridium aquilinum), târsa (Deschampsia caespitosa), şteviile (Rumex sp.),  
ştirigoaia (Veratrum album), urzica (Urtica dioica) etc., 9 % să fie acoperită cu 
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vegetaţie lemnoasă de arbuşti (păducel, măceş, alun, mur, etc.) şi puieţi de arbori, iar 
11% să fie invadate de muşuroaie multianuale înţelenite (Tabelul 2).  

La toate acestea se adaugă faptul că pe majoritatea suprafeţei de pajişti 
permanente se manifestă o fertilitate scăzută, iar absenţa fertilizării organice sau 
minerale nu permite crearea condiţiilor favorabile speciilor furajere valoroase şi 
sporirea producţiei pajiştilor.  
  Tabelul 2.  

Factori biotici şi antropogeni limitativi pentru producţia pajiştilor  

 Suprafaţa afectată  

FACTORUL LIMITATIV 
mii ha 

% din  

 

total pajişti 

 

   

Invazie de buruieni, din care: 1.280      26  

- ţăpoşică (Nardus stricta)      500      10  

- bărboasă (Botriochloa ischaemum)      250        5  

- ferigă (Pteridium aquilinum)      170        3  

- târsă (Deschampsia caespitosa) 90        2  

- nitrofile (Rumex, Veratrum, Urtica)      270        6  

Invazie de vegetaţie lemnoasă      420        9  

Muşuroaie înţelenite      550      11  

TOTAL    2.250      46  

 
Practic nu există suprafaţă de pajişti care să nu fie afectată de cel puţin unul din 

aceşti factori limitativi. Creşterea producţiei pajiştilor este posibilă doar prin măsuri 
ameliorative de înlăturare sau de diminuare a acţiunii acestor factori limitativi.  

Pajiştea trebuie să fie tratată ca oricare cultură din arabil, dacă dorim eficienţă 
economică de la acest mod de folosinţă agricolă. În trecutul nostru nu prea îndepărtat 
şi în ţările dezvoltate, care sunt de mult integrate în Civilizaţia pastorală, păşunea sau 
fâneaţa, erau şi sunt considerate o importantă resursă furajeră, întreţinute şi 
valorificate corespunzător, pentru a obţine rezultatele economice scontate. 

 

OBIECTIVE ŞI DIRECŢII ÎN CULTURA PAJIŞTILOR  
Conform Codului de Bune Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC), stabilite în 

Regulamentul Consiliului Uniunii Europene (CE) numărul 1782/2003, ţara noastră 
trebuie să acorde o atenţie deosebită acestui patrimoniu pastoral prin menţinerea 
suprafeţei existente la 1 ianuarie 2007 (GAEC 11), asigurarea unui nivel minim de 
întreţinere (GAEC 7) şi evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole 
(GAEC 10).Condiţiile ecologice foarte diferite în care sunt situate pajiştile, precum şi 
schimbările socio – economice din ţara noastră care au condus la un anumit stadiu de 
degradare o abordare integrată şi interdisciplinară în vederea elaborării de noi soluţii 
pentru gospodărirea raţională a patrimoniului pastoral.  

Obiectivul fundamental pentru punerea în valoare a pajiştilor este sporirea 
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producţiei totale de furaje 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 tehnologică a patrimoniului pastoral al României în 

scopul asigurării unei agriculturi durabile (utilizarea nutrienţilor, conservarea 
biodiversităţii, menţinerea nealterată a peisajului, exploatarea economică, 
protecţia mediului, bunăstarea animalelor); 

 

 
 Creşterea valorii nutritive a covorului ierbos, care să asigure o hrănire 

echilibrată şi eficientă a diferitelor categorii de animale, îndeosebi din speciile 
bovine şi ovine, pentru obţinerea de produse zootehnice sănătoase şi asigurarea 
bunăstării animalelor; 

 
 

 Adaptarea tehnologiilor pajiştilor semănate şi permanente şi de creştere a 
animalelor, specifice fiecărei condiţii staţionale, pentru realizarea unor sisteme 
agricole durabile, cu efecte minime cauzate de schimbările climatice; 

 
 

 Fundamentarea ştiinţifică şi dezvoltarea de tehnologii noi pentru producerea 
ecologică a furajelor şi conversia lor în produse animaliere (carne - lapte) cu o 
valoare biologică ridicată, menţinerea biodiversităţii si protecţia mediului; 

 
 

 Realizarea cantităţii anuale de seminţe de graminee şi leguminoase perene de 
pajişti,din soiurile autohtone, necesară pentru lucrările de îmbunătăţire; 

 
 

 Folosirea suprafeţelor mai slab productive pentru producerea de biomasă, 
importantă resursă regenerabilă, promovându-se punerea în valoare a acestora 
prin reconversia şi reorientarea potenţialului de producţie. 

 

 

  

Direcţii de acţiune  
Gospodărirea neraţională a pajiştilor permanente, coroborată cu acţiunea 

factorilor naturali au condus, în decursul timpului, la o degradare avansată prin 
invadarea de muşuroaie, vegetaţie nevaloroasă, apariţia eroziunii şi alunecărilor.  

Stoparea procesului de degradare a pajiştilor permanente şi menţinerea 
producţiei şi calităţii furajelor au o importanţă deosebită pentru protecţia mediului şi 
păstrarea biodiversităţii.  

În această direcţie, elaborarea unor noi strategii de creştere a suprafeţelor de 
pajişti eligibile şi a activităţilor economice de creştere a animalelor, cu respectarea 
bunelor condiţii agricole şi de mediu, este necesară pentru creşterea absorbţiei 
fondurilor europene, păstrarea raportului dintre suprafaţa de pajişti permanente şi 
suprafaţa agricolă utilizată şi mărirea numărului de exploataţii de creştere a 
animalelor erbivore.  

În vederea creşterii suprafeţelor eligibile, la articolul 6 din Legea nr. 86/2014 
privind aprobarea OUG nr. 34/2013 - Organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991, se stipulează că modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin 
amenajamente pastorale.  

Pentru conservarea şi utilizarea durabilă a pajiştilor, importante datorită 
diversităţii lor biologice mari, este necesară dezvoltarea unor planuri speciale de 
management care să conţină măsuri specifice de îngrijire şi întreţinere, recoltarea la 
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momentul optim a fâneţelor, folosirea raţională a păşunilor ca durată de păşunat, 
încărcarea cu animale, circulaţie, etc.  

Prin aceasta se asigură realizarea unor condiţii de implementare a dezvoltării 
durabile, prioritate globală pentru secolul XXI, stabilite prin acordul internaţional al 
Conferinţei Mondiale de la Rio de Janeiro din anul 1992 şi adoptarea Agendei 21, 
,,The Earth’s Nation Plan”, semnatară fiind şi România. 
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PARTEA a I – a 

 

PRINCIPII GENERALE SI CADRUL DE ORGANIZARE 
AL LUCRĂRILOR 

 
A. PRINCIPII GENERALE DE AMENAJARE 

 
Amenajamentul pastoral este o lucrare cu caracter complex care are 

ca scop reglementarea procesului de productie al pajistilor permanente, 
după care se conduce întreaga activitate pastorală.  

- Scopul amenajamentului pastoral constă în reglementarea si 
organizarea în   

timp si spatiu a productiei erbacee din pajisti, potrivit conditiilor stationale 
locale si incidentei măsurilor de agromediu, astfel ca să se asigure o 
gospodărire ratională a acestora, având în acelasi timp ca tintă si mentinerea 
biodiversitătii si protejarea mediului înconjurător.  

Obiectivele amenajamentului pastoral sunt:  
 inventarierea pajistilor de pe teritoriul unitătii administrativ teritoriale 

(UAT);  

 studierea caracteristicilor fondului pastoral ce se amenajează;  
 furnizarea materialului documentar necesar pentru planificarea 

lucrărilor de ameliorare a pajistilor si pentru gospodărirea fondului 
pastoral.  
   

AP. 1. SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVĂ 
SI ORGANIZARE 

1.1. AMPLASAREA TERITORIALĂ A PASUNILOR  
 

     Potrivit organizării administrativ teritoriale a României, domeniu public, 

respectiv pajistile permanente, proprietate a, comunei Albestii de Arges  sunt  

situate în euroregiunea Sud Muntenia,  judeţul Arges. Intreaga zona este 

localizata în partea de nord a judetului,  pe valea raului Arges strabatuta de  

soseaua Pitesti – Curtea de Arges,  Balea Lac –Sibiu (D.N.7 C).Suprafetele 

de pajisti colinare, permanente luate in studiu, sunt situate, in unitatea 

administrativ,    teritoriala Albestii de Arges, judetul Arges. 
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Nr. Parcela Descriptiva 
Suprafata 

totala 
-ha- 

Suprafata 
APIA 
-ha- 

Observatii 

1. UNGURENI 10,46 - 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pe suprafata 
de 10,46 ha 

2. CAPSUNICA 3,82 3,82 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pe suprafata 
de 3,82 ha  

3. STUPINA  63,26 63,26 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pe suprafata 
de 63.26 ha. 

4. 
MALUL 

CORBULUI 
75,53 56,56 

Amenajamentul pastoral 
se intocmeste pentru 

intreaga suprafata 

5. ALIBA 14,09 13,60 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pentru 
intreaga suprafata 

6. CRACAN 0,97 0,97 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pe suprafata 
de 0,97 ha 

7. DUMIRESTI 218,82 181,48 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pentru 
intreaga suprafata 

8. BAZIN 13,16 12,49 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pentru 
intreaga suprafata 

9. FLORIENI 33,15 33,15 
Amenajamentul pastoral 
se face pe suprafata de 

33,15 ha  

10. LUCIU 21,81 21,81 
Amenajamentul pastoral 
se face pe suprafata de 

21,81 ha  

11. OGRAZI 9,12 8,18 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pentru 
intreaga suprafata 

12. STUHOSUL 28,52 28,52 
Amenajamentul pastoral 
se face pe suprafata de 

28,52 ha 

13. VETER 7,70 7,70 
Amenajamentul pastoral 
se face pe suprafata de 

7,70 ha 
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14 STUPINA LAILA 30,10 30,10 
Amenajamentul pastoral 
se face pe suprafata de 

30,10 ha 

15 CHICIORA 35,00   14.92 
Amenajamentul pastoral 

se intocmeste pentru 
intreaga suprafata 

16  
Persoane fizice 
SAT ALBESTII 
PAMANTENI 

121,69  

Amenajamentul pastoral 
se face pe intreaga 

suprafata 
 

17 
Persoane fizice 
SAT ALBESTII 

UNGURENI 
198,8  

Amenajamentul pastoral 
se face pe intreaga 

suprafata 
 

18 
   

Persoane fizice 
SAT DOBROTU 

136,42  

Amenajamentul pastoral 
se face pe intreaga 

suprafata 
 

19 
Persoane fizice 

SAT FLORIENI 
2.4  

Amenajamentul pastoral 
se face pe intreaga 

suprafata 
 

20 
Persoane fizice 

SAT BRATESTI 
75.37  

Amenajamentul pastoral 
se face pe intreaga 

suprafata 
 

21 
Persoane fizice 
SAT DOBLEA 

46,41  

Amenajamentul pastoral 
se face pe intreaga 

suprafata 
 

22  
Persoane juridice 

SC ALIFLOR 
1.32 - 

Amenajamentul pastoral 
se face pe intreaga 

suprafata 
 

23     
 

Persoane juridice 
 EMABO FERM 

 
1.81 - 

Amenajamentul pastoral 
se face pe intreaga 

suprafata 
 

 TOTAL TEREN 1149,73   
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1.2. Denumirea detinătorului legal  

           Deţinătorul legal al pajiştilor permanente incluse în prezentul 

amenajament pastoral este, comuna Albestii de Arges  persoană juridică de 

drept public, titulară a codului de înregistrare fiscală nr. 4121978  cu sediul 

în comuna Albestii de Arges, strada Principala nr.309. 

1.3. Documente care atestă dreptul de proprietate sau detinere legală.  

Istoricul proprietătii . 

Pajistile permanente incluse în prezentul amenajament pastoral fac 

parte din domeniul public al comunei Albestii de Arges, stabilit prin 

Hotararea Consiliului Local Albestii de Arges nr. 32/1999 si atestat prin 

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 447 din 16.08.2002 privind atestarea 

bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, precum si al 

municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges, Anexa 8- Inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Albestii de Arges. 

(La acest punct sunt trecute si anexate copii ale documentelor care fac 

dovada dreptului de proprietate asupra pajistii, pentru fiecare trup în parte 

(dacă este cazul) conform tabelului 1.1). 

             Pasuni colinare UAT Albestii de Arges din Bazinul hidrografic al 

vaii Argesului: 

1. UNGURENI ------------------- 10,4675 ha. 

2. CAPSUNICA ----------------- - 3,8283 ha. 

3.  STUPINA ---------------------- 63,2639 ha. 

4. MALUL CORBULUI ---------75,5356  ha. 

5. ALIBA -------------------------- 14,0957 ha. 

6. CRACAN------------------------0,9780 ha. 

7. DUMIRESTI-------------------218,8265 ha. 



15 

 

8. BAZIN--------------------------- 13,1660 ha. 

9. FLORIENI ---------------------- 33,1521 ha. 

10. LUCIU -------------------------  21,8112 ha. 

11. OGRAZI   ----------------------    9,1238ha. 

12. STUHOSUL --------------------- 28,5238 ha. 

13. VETER ----------------------------  7,7040 ha. 

14. STUPINA  LAILA   ----- ------------------ 30,1095 ha. 

15. CHICIORA----------------------------------35,0000 ha 

16. PERSOANE FIZICE 

SAT  ALBESTII PAMANTENI----------------121,6900 

17. PERSOANE FIZICE------------------------------ 

SAT ALBESTII UNGURENI----------------------198,8000 

18. PERSOANE FIZICE 

SAT DOBROTU--------------------------------------136,4200 

19. PERSOANE FIZICE 

SAT FLORIENI----------------------------------------2,4000 

20. PERSOANE FIZICE 

SAT BRATESTI-----------------------------------------75,3700 

21. PERSOANE FIZICE 

SAT DOBLEA--------------------------------------------46,4100 

22. PERSOANE JURIDICE 

SC ALIFLOR----------------------------------------------1,3200 

23. PERSOANE JURIDICE 

 EMABO FERM------------------------------------------- 1,8100         

                          

La data de 1 ianuarie 2007, terenurile de mai sus figurau inscrise in 
Registrul Agricol la categoria de folosinta “pasune-extravilan”. 
Au fost declarate la APIA urmatoarele suprafete de pasuni  
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Nr. 

Crt. 

Denumire trup 

Pajiste 

Suprafața 

(ha) 

Declarată 

APIA 

(ha) 

Nedeclarată la 

APIA (ha) 

  

  

  

  

  

  
1. DUMIRESTI 223 119,9 103.1   

2. CHICIORA 35 20.34 14,66   

3. STUPINA 95,7 71,62 24,08   

4. 
MALUL 

CORBULUI 
80 53.07 26,93 

  

5. PAMANTENI 49 35,42 24,44   

6. 
STUPINA    

LAILA  
29 29 - 

  

7. STUHOSU 44 27,8 16,2   

8. 
CAPUL 

LUCIULUI  
23,5 12,64 10,86 

  

9. SALCET 23 20,11 3,37   

Total pasuni comunale 602,2 389,9 

 

212,3 

 

 

  

     

 

Nu a fost accesata nici o masura pentru ameliorarea si folosirea rationala a 

pajistilor. 

 

1.4. Gospodărirea anterioară a pajistilor din amenajament  

 Administrarea pajiştilor până in anul 2007 a fost facuta  de 

Consiliul Local al comunei Albestii de Arges.Din anul 2007 pana in anul 

2012 au fost administrate tot de Consiliul Local, iar din  2012 au fost 

concesionate urmatorilor:   

- Asociatia crescatorilor de ovine si caprine Albesti Dobrotu 

- Asociatia Agricola Bratesti 
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- Asociatia Producatorilor Agricoli din Albesti Ungureni si Albesti 

Pamanteni 

- Asociatia Marilor Crescatori de Animale din Albestii de Arges 

    Lucrarile care s-au efectuat pe islazurile din UAT Albestii de Arges 
sunt urmatoarele: 

 
       1.defrisare vegetatie lemnoasă – A fost efectuata pe inaintea inceperii 
sezonului de pasunat pe urmatoarele pasuni;Malul Corbului – 5 ha, Aliba – 
0.5 ha, Dumiresti- 10 ha, Chiciora – 5 ha. 
   

 2.combaterea buruienilor – S-a efectuat pe suprafetele urmatoare: 
Capsunica – 3.82 ha, Stupina – 3.26 ha, Cracan – 0.97 ha, Florieni – 33,15 
ha, Stuhosul – 28.52 ha, Stupina Laila – 30.1 ha. 

  

     3.aplicarea îngrăsămintelor organice din stabulatie si târlirea - S-a 
facut pe o suprafata 5 ha in Malul Corbului , 10 ha – Dumiresti. ;  
  

    4.aplicarea îngrăsămintelor chimice    - Nu s-au aplicat ingrasaminte 
chimice;  
  

     5.adaposturi pentru îngrijitori si animale  - Exista amenajate 

adaposturi pentru ingrijitori si animale in  izlazurile  Dumiresti, Chiciora, 
Ograzi si Valea Stupinii Laia. 
 
  

    6.alte măsuri de gospodărire si dotare a pajistilor permanente. – S-au 
amenajat sisteme de alimentare cu apa in islazurile Ungureni,  Chiciora, 
Veter, Capsunica.

  

Pajistile permanente sunt răspândite de regulă acolo unde alte culturi 
în arabil 

 

nu reusesc.  
Dintre factorii limitativi ai productiei actuale si cauzele degradării 

pajistilor se amintesc:  

 perioade de secetă ; 
   

 textură dominanta - In sectiunea de control este lut nisipos mijlociu;  
    

 invazie cu vegetatie lemnoasă (tufărisuri, puieti, arbori) –.
  

 invazie de diferite buruieni -  
    

 păsunat nerational pe vreme umedă; 
  

 stationarea îndelungată în târle; 
  

 circulatia haotică a animalelor. 
  

 
Productia medie de iarbă (masa verde) a pajistilor, determinată pe 

baza datelor din ultimii 5 ani se va prezenta în tabelul 1.3. 
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        Tabelul 1.3 
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    UNGURENI    X  
 

2. Suprafața (ha)  10,46 
10,46 10.46 10,46 10,46   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6 8  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 73,22 73,22 73,22 62,76 83.68  73,22  
 

  
         

 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    CAPSUNICA    X  
 

2. Suprafața (ha)  3,82 
3,82 3,82 3,82 3,82   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 26,74 26,74 26,74 22,92 30,56  26,74  
 

       
 

         
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    STUPINA    X  
 

2. Suprafața (ha)  63,26 
63,26 63,26 63,26 63,26   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 442,82 442,82 442,82 379,56 506,08  442,82  
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Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

 0  
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    
MALUL 

CORBULUI    X  
 

2. Suprafața (ha)  56,56 
56,56 56,56 56,56 56,56   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 395,92 395,92 395,92 339,36 
452,48  

395,92  
 

 

 
      

 

         
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    ALIBA    X  
 

2. Suprafața (ha)  13,60 
13,60 13,60 13,60 13,60   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 95,2 95,2 95,2 81,6 108,8  95,2  
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Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    CRACAN    X  
 

2. Suprafața (ha)  0.97 
0.97 0.97 0.97 0.97   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 85,68 85,68 85,68 85,68 85,68  85,68  
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    DUMIRESTI    X  
 

2. Suprafața (ha)  181,84 
181,84 181,84 181,84 181,84   

 
 

3. Producția 

med
ie 7,00 

7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 1272,88 1272,88 1272,88 1091,04 1454,72  1272,88  
 

       
 

         
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    BAZIN    X  
 

2. Suprafața (ha)  12,49 
12,49 12,49 12,49 12,49   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 87,43 87,43 87,43 74,94 99,92  87,43  
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Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    FLORIENI    X  
 

2. Suprafața (ha)  33,15 
33,15 33,15 33.15 33.15   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 234,99 234,99 234,99 201,42 268,56  234,99  
 

       
 

         
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    LUCIU    X  
 

2. Suprafața (ha)  21,81 
21,81 21,810 21,81 21,81   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 152,67 
152,67 152,67 130,86 174,48  152,67 

 
 

       
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    OGRAZI    X  
 

2. Suprafața (ha)  8,18 
8,,1,8 8,18 8,18 8,18   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6 8  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 57,26 57,26 57,26 49,08 65,44  57,26  
 

  
         

 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    STUHOSUL    X  
 

2. Suprafața (ha)  28,52 
28,52 28,52 28,52 28,52   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 199,64 199,64 199.64 171.12 228.16  199.64  
 



22 

 

       
 

         
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  
Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    VETER    X  
 

2. Suprafața (ha)  7,70 
7,70 7,70 7,70 7,70   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

7,00  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 53,9 53,9 53,9 46,2 61,6  53,9  
 

       
 

         
 

Nr. Specificare  Anul Anul Anul Anul Anul  

Media 

 
 

   
1 2 3 4 5 

  
 

      
 

1. Trupul de pajiște    
STUPINA 

LAILA    X  
 

2. Suprafața (ha)  30,10 
30,10 30,10 30,10 30,10   

 
 

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

  
 

 (t/ha/an)          
 

4. Producția totală (t) 210,7 210,7 210,7 180,6 
240,8  

210,7  
 

 

 

 

          

Nr. Specificare  
Anul 

1 
Anul 

2 
Anul 

3 
Anul 

4 
Anul 

5  Media 

1. Trupul de pajiște    CHICIORA    X 

2. Suprafața (ha)  14,92 
14,92 14,92 14,92 14,92   

3. Producția medie 7,00 
7,00 7,00 6,00 8,00  

 

 (t/ha/an)         

4. Producția totală (t) 104,44 104,44 104,44 89,52 
119,36  

104,44 
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Modul de utilizare a pajistilor este in exclusivitate in regim de pasune. 

Pasunile colinare, proprietatea publica a localitatii, Albestii de Arges, au fost 

atribuite crescatorilor de animale din localitate  incepand cu anul  2012.. 

Pe teritoriile supuse amenajamentului nu au mai fost intocmite 

amenajamente iar ameliorarea si folosirea rationala a pajistilor au fost 

asigurate prin lucarari de intretinere realizate de beneficiarii pasunilor, 

crescatorii de animale din zonele respective. 

Modul de folosire al pajistilor este acela de pasune colinara   cu o durata 

anuala  de pasunat  de 120 de zile ,de la 15 mai la 15 septembrie iar la 

momentul actual se gasesc intr-o stare buna in ceea ce priveste exploatarea 

acestora. 

Anual pe pasune, in vederea imbunatatirii calitatii acestora s-au 

efectuat lucrari de intretinere cu crescatorii de animale care detin animale 

inscrise in RNE si care pasc pe pasunea colinara, cu respectrarea bunelor 

conditii agricole si de mediu. 

 Lucrarile de intretinere costau in distrugerea musuroaielor, a buruienilor  

daunatoare,si a vegetatiei ierboase. 
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    CAP. 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI 

2.1 Denumirea trupurilor de pajiste care fac obiectul acestui studiu- -     

trupurile de pajiste ce urmează a fi amenajate sunt urmatoarele:    

              

                         1. UNGURENI ------------------- 10,4675 ha.   

    2.. CAPSUNICA -----------------  3,8283 ha. 

                         3.  STUPINA ---------------------- 63,2639 ha.   

                         4. MALUL CORBULUI --------- 75,5356  ha. 

                         5. ALIBA -------------------------- 14,0957 ha. 

                         6. CRACAN------------------------ 0,9780 ha. 

                         7. DUMIRESTI-------------------  218,8265 ha.  

                         8. BAZIN--------------------------- 13,1660 ha. 

                         9. FLORIENI ---------------------- 33,1521 ha.  

                       10. LUCIU -------------------------   21,8112 ha. 

                       11. OGRAZI   ----------------------  9,1238ha. 

                       12. STUHOSUL -------------------- 28,5238 ha. 

                       13. VETER -------------------------  7,7040 ha. 

                      14. STUPINA  LAILA   ----------   30,1095 ha. 

                      15. CHICIORA---------------------   35,000 ha 

                      TOTAL  IZLAZURI…......          566,00 ha. 

         Suprafete detinute de cetateni in extravilan: 

         -  Finete 581,09–       si Pasuni 0 ha. 

                             

2.2 Amplasarea teritorială a trupurilor de pajiste (planul cadastral).  

vecinii si hotarele pajistii 

Suprafata totala  de pajiste supusa prezentului amenajament la nivelul 

comunei Albestii de Arges cu vecinatatile si limitele fiecarui corp de pajiste 

sunt prezentate pe trup de pajiste, conform expunerii de mai jos: 
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Tabelul 

2.2 

Localitate 

Trup de 

pajiște Parcela  Vecinătăți la:    

(sat)   descriptivă N E S  V  

ALBESTII DE 

ARGES 

ALBESTI 

UNGURENI UNGURENI 1 

 UNGURENI 

PROPRIETATI PRIVATE, 

COMUNA ALBESTII DE 

ARGES SCOALA 

ALBESTII DE ARGES DN 7C 

DRUM 

SATESC,  

PAROHIA 

ALBESTII 

DE ARGES   

 SC 

HIDROEL

ECTRICA 

SA 

 

   

ALBESTII DE 

ARGES 

ALBESTII 

PAMANTENI CAPSUNICA 1 

CAPSUNICA 

PROPRIETATE PRIVATA DN 7C  
SC POSADA 

SA  

LAC DE 

ACUMUL

ARE  

ALBESTII DE 

ARGES 

ALBESTII 

UNGURENI 

IZLAZ 

STUPINA 1 

ISLAZ 

STUPINA 

OCOLUL SILVIC CURTEA 

DE ARGES 

OCOLUL 

SILVIC 

CURTEA DE 

ARGES 
DRUM 

SATESC  

OCOLUL 

SILVIC 

CURTEA 

DE 

ARGES, 

PROPRIET

ATI 

PRIVATE  

ALBESTII DE 

ARGES 

DOBROTU 

MALUL 

CORBULUI 1 

VARTOP 

PROPRIETATI PRIVATE 

PROPRIETATI 

PRIVATE SIRNE  

OCOLUL 

SILVIC C 

DE ARGES  

  2 

SIRNE 

VIRTOP 

PROPRIETATI 

PRIVATE SALCET  

OCOLUL 

SILVIC C 

DE ARGES  

  3 

SALCET 

SIRNE 
PROPRIETATI 

PRIVATE 

OCOLUL 

SILVIC 

CURTEA DE 

ARGES  

OCOLUL 

SILVIC 

CURTEA 

DE ARGES  

ALBESTII DE 

ARGES 

PAMANTENI IZLAZ ALIBA 1 

IZLAZ ALIBA 

PROPRIETATI PRIVATE 

PROPRIETATI 

PRIVATE 

PROPRIETA

TI PRIVATE  

PROPRIET

ATI 

PRIVATE  

ALBESTII DE 

ARGES  

ALBESTII 

PAMANTENI 

IZLAZ 

CRACAN 1 

IZLAZ CRACAN 

DRUM SATESC 

DRUM 

SATESC  

PROPRIETA

TI PRIVATE  
DRUM 

SATESC  

 

ALBESTII DE 

ARGES  

ALBESTII 

UNGURENI 

 

IZLAZ 

DUMIRESTI 

 

1 

 

IZLAZ 

DUMIRESTI 

 
PROPRIETATI PRIVATE  

PROPRIETATI 

PRIVATE  

PARAUL 

VALEA 

STUPINII 

PROPRIETA

TI PRIVATE  

PROPRIET

ATI 

PRIVATE  

ALBESTII DE 

ARGES  

ALBESTII 

PAMANTENI 

IZLAZ LA 

BAZIN  1 

IZLAZ LA BAZIN 

PARAU PROPRIETATI 

PRIVATE 

PROPRIETATI 

PRIVATE 

PROPRIETA

TI PRIVATE  

PARAU 

PROPRIET

ATI 

PRIVATE  
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ALBESTII DE 

ARGES  

FLORIENI 

IZLAZ 

FLORIENI 1 

IZLAZ FLORIENI 

OCOLUL SILVIC CURTEA 

DE ARGES 

DRUM 

COMUNAL 

263 

PROPRIETATI 

PRIVATE 

DRUM 

ACCES 

PROPRIETA

TI PRIVATE 

DRUM 

SATESC   

OCOLUL 

SILVIC C 

DE ARGES 

PARAUL 

VALEA 

STUPINII  

ALBESTII DE 

ARGES  

DOBROTU IZLAZ LUCIU 1 

IZLAZ LUCIU 

PROPRIETATI PRIVATE RAUL ARGES 

RAUL 

ARGES  

FIR DE 

VALE 

PARAUL 

VALEA 

CICANEST

I  

ALBESTII DE 

ARGES 

ALBESTII 

PAMANTENI 

IZLAZ 

OGRAZI 

 

1 

IZLAZ OGRAZI 

PROPRIETATI PRIVATE 

PROPRIETATI 

PRIVATE 

PROPRIETA

TI PRIVATE  

PROPRIET

ATI 

PRIVATE 

DRUM 

SATESC  

ALBESTII DE 

ARGES 

BRATESTI 

IZLAZ 

STUHOSU 1 

IZLAZ STUHOSU 

DRUM ACCES 

PARAUL 

VALEA 

STUPINII 

PARAUL 

VALEA 

STUPINII   

PROPRIET

ATI 

PRIVATE  

ALBESTII DE 

ARGES 

ALBESTII 

UNGURENI IZLAZ VETER 1 

IZLAZ VETER 

PRORPIETATE PRIVATA 

PROPRIETAT

E PRIVATA 

DRUM 

SATESC  
DRUM 

ACCES  

ALBESTII DE 

ARGES 

ALBESTII 

UNGURENI 

 

IZLAZ 

STUPINA 

LAILA  1 

IZLAZ STUPINA 

LAILA 

PARAUL VALEA STUPINII 

OCOLUL 

SILVIC C DE 

ARGES 

DRUM DE 

ACCES 

PROPRIETA

TI PRIVATE  

PARAUL 

VALEA 

STUPINII  

ALBESTII DE 

ARGES 

CHICIORA CHICIORA 1 

CHICIORA 

OCOLUL SILVIC CURTEA 

DE ARGES 

OCOLUL 

SILVIC 

MUSATESTI 

OCOLUL 

SILVIC 

CURTEA DE 

ARGES  

OCOLUL 

SILVIC 

CURTEA 

DE ARGES  

   
2.3 CONSTITUIREA SI MATERIALIZAREA PARCELARULUI SI 

SUBPARCELARULUI 

 
Bornele se execută din beton, piatră cioplită sau piatră naturală având 

ca dimensiuni: înălţimea 60 cm, din care 40 cm în pământ, grosimea şi 
lăţimea feţelor 16 cm, la partea din pământ şi 12 cm, la partea superioară.  

Locul de amplasare a bornelor se stabileşte şi se marchează pe teren 
prin ţăruşi de inginerul proiectant, odată cu aplicarea proiectului de parcelar 
înscriindu-se în limita posibilului – numerele bornelor şi pe martorii 
permanenţi din apropiere (arbori, stânci etc.).Construirea si amplasarea 
bornelor se face de administratiile locale.  

Pe limitele comune cu fondul forestier, se vor folosi bornele de la 
limita acestuia cu numerotarea existentă, figurându-se pe hărţile trupurilor 
de păşune.  

În păşunile împădurite şi în trupurile de păşune cu arbori, liniile, 
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parcelare se materializează cu vopsea de altă culoare decât cea folosită la 
amenajarea pădurilor din vecinătate.  

În general se utilizează culoarea galbenă pentru păsuni si culoarea 
rosie pentru păduri.  

Pentru asigurarea unui sistem unitar de pichetaj, la toate trupurile de 
păşuni din raza teritorială a unui judet se va folosi o singură culoare de 
vopsea. Pichetajul se va executa pe traseul stabilit, prin semne la înălţimea 
pieptului, asigurând vizibilitatea de la un semn la altul. Semnele vor avea 
înălţimea de 15 cm şi lăţimea de 5 cm.  

Liniile parcelare artificiale şi cele naturale mai puţin evidente, din 
păşunile lipsite de arbori, se vor materializa în teren prin construirea unor 
movile de dimensiuni mici (diametrul minim 50 cm), în principal la 
schimbările de direcţie ale aliniamentelor, dar nu mai mare de 100 m între 
ele. În cazul când există stânci, pichetajul se va face cu vopsea pe stâncile 
aparente la suprafaţă.  

Materializarea liniilor parcelare prin pichetaj cu vopsea se execută de 
proiectant odată cu aplicarea pe teren a parcelarului.  

Materializarea limitelor artificiale şi a celor naturale mai puţin 
evidente (prin movile de pământ) se face odată cu executarea bornelor, 
urmărindu-se traseul fixat de inginerul amenajist (însemnat din loc în loc cu 
ţăruşi, sau prin răsturnarea gliei) 

 

2.4 BAZA CARTOGRAFICĂ UTILIZATĂ 

 Pentru recunoasterea mai clară a conditiilor naturale s-a folosit ca bază 

cartografică schitele cadastrale planul  si ortofotoplanul comunei Albestii de 

Arges.. 

 

2.4.1 Evidenta planurilor pe trupuri de pajiste 

 Se vor lua de la Primaria comunei Albestii de Arges , hartile cu 

localizarea pasunilor. 

 Pentru Amenajamentul pastoral  exista schite cadastrale pe toate 

suprafetele si intabulate partial si ortofotoplanul  comunei Albestii de 

Arges.întocmit pentru toate suprafetele de pasune.  
 

2.4.2. Ridicări în plan 

 Nu sunt ridicari in plan 
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2.5 Determinarea suprafetelor 

 

2.5.1 Suprafata pajistii pe categorii de folosinta 
 
      Tabelul 2.5 

Trup de 

pajiste 

(ha) 

Păsuni 

(ha) 

Fânete 

(ha) 

Valorificare 

mixtă (pășune, 

fâneață) 

(ha) 

Fără 

scopuri 

productive 

(ha) 

Total 

suprafață 

(ha) 

Din care: 

Consiliul 

Local 

(ha) 

0 1 2 3 4 5 6 

 Ungureni – 10,46 10,46 - - - 10,46 10,46 

 Capsunica – 3,82 3.82 - - - 3.82 3.82 

 Stupina – 63,26 63,26 - - - 63.26 6.3.26 

 Malul Corbului – 75,53 56,56 - - 18,97 75,53 75,53 

 Aliba - 14,09 13,60 - - 0,49 14,09 14,09 

 Cracan – 0,97 0,97 - - - 0,97 0,97 

 Dumiresti – 218,82 181,48 - - 37,34 218,82 218,82 

 Bazin – 13,16 12,49 - - 0,67 13,16 13,16 

 Florieni – 33,15 33,15 - - - 33,15 33,15 

 Luciu – 21,81 21,81 - - - 21,81 21,81 

 Ograzi- 9,12 8,18 - - 0,94 9,12 9,12 

 Stuhosul – 28,52 28,52 - - - 28,52 28,52 

 Veter – 7,70 7,70 - - - 7,70 7,70 

Chiciora - 35 14,92 - - 20,08 35 35 

 Stupina Laila – 30,10 30,10 - - - 30,10 30,10 

 Persoane fizice – 581,09 - 581,09  - 581,09 0,00 

Persoane juridice – 3,13 - 3,13  - 3,13 0,00 

Total Trupuri 487.44 584,22 
  

 
78,49 1150,15 566,00 

  

2.5.2  Organizarea administrativă 

 Pâna in anul 2017 Islazurile sunt administrate de  Consiliului local al 

comuna Albestii de Arges. 
 
2.6. ENCLAVE- Pe pasunile din UAT Albesti de Arges, exista o suprafata 
de 3 ha enclave, constituite din palcuri de arbusti 
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CAP. 3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE SI CLIMATICE 
         
 

 

3. Caracteristici geografice şi climatice 

 

3.1 Indicarea zonei geografice şi caracteristicile reliefului 

 

Comuna Albeşti de Argeş este situată în partea de nord-vest a judeţului 

Argeş, la o distanţă de 45 km de municipiul Piteşti şi la 8 km de municipiul 

Curtea de Argeş  având o suprafaţă de 43 km
2
. 

Din punct de vedere al situării pe relief, comuna este aşezată în zona 

subcarpatică, pe culoarul de vale al Argeşului . 

Alcătuirea şi evoluţia geologică a zonei au contribuit la crearea unei 

diversităţi a formelor de relief, cu influenţă asupra tuturor celorlalte elemente 

ale cadrului natural. Principalele forme de relief prezente între limitele comunei 

sunt versantele Argeşului şi ale celorlalte văi mari - asimetrice datorită 

suprafeţelor structurale de tipul cuestelor, cu numeroase forme de alunecare 

stabilizate - şi culoarul de vale al Argeşului, constituit din luncă şi terase. 

Aşezările se întind în lungul râului Argeş: de la nord la sud - Dumitreşti, 

Albeştii Ungureni, Albeştii Pământeni şi Dobroţu, iar satele Florieni, Doblea şi 

Brăteşti sunt  situate în bazinul Văii Iaşului  

Se învecinează cu următoarele teritorii comunale: Cicăneşti şi Corbeni la 

N, Brăduleţ şi Muşăteşti la E, Valea Iaşului la sud, Valea Danului în partea de 

vest. 

Reţeaua rutieră constă din şoseaua Curtea de Argeş - Bâlea Lac, care 

străbate teritoriul de la sud la nord, pe partea stângă a Argeşului, celelalte 

drumuri - în mare parte modernizate - fac legătura dintre centrul comunei şi 

satele din partea estică precum şi cu malul drept al Argeşului (drumul care trece 

prin Dobroţ şi ajunge în Cicăneşti.) 
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Comuna Albeşti de Argeş este aşezată în partea sud-vest a Subcarpaţilor 

Argeşului şi cuprinde valea Argeşului cu lunca şi terasele acestuia, culmi 

interfluviale înguste şi versante având orientări şi profiluri transversale variate. 

Subcarpaţii au luat naştere în urma tectonizării vechilor depozite 

piemontane, în cursul orogenezei Stirice, când sedimentele alcătuite din pachete 

de nisipuri, pietrişuri, argile şi marne au fost redresate şi parţial cutate. În acest 

proces, latura sudică a Carpaţilor Meridionali a suferit o scufundare şi a fost 

acoperită de sedimentele paleogene şi miocene ale depresiunii Getice. În timpul 

orogenezei Valahe, pe fondul unei noi înălţări a ramei muntoase de la nord, s-au 

adâncit faliile de contact, iar intensificarea eroziunii a produs îndepărtarea în 

mare măsură a pietrişurilor piemontane şi depunerea lor spre sud. Ulterior, 

aceste materiale „de Cândeşti” au fost acoperite de o alternanţă de argile, luturi, 

inclusiv loessoide, şi luturi argiloase depuse în regim lacustru. 

În acest sector subcarpatic sunt frecvente văile transversale (afluenţi ai 

Argeşului), mărginite de cueste – forme de relief asimetric, apărute în structuri 

monoclinale sculptate de eroziune diferenţiată. Prezintă un versant scurt şi 

puternic înclinat, orientat în sens opus direcţiei straturilor, şi un tăpşan prelung şi 

mai lin cu înclinare consecventă. Cuestele se dezvoltă mai ales în partea centrală 

a teritoriului. 

Un sector bine individualizat în peisaj este bazinetul depresionar eroziv 

Valea Iaşului, pe cursul superior şi mijlociu al acestui pârâu. 

De-o parte şi de alta a Argeşului, culmile se menţin la altitudini de 600-

700 metri şi sunt întrerupte de numeroase înşeuări produse de eroziunea 

regresivă exercitată de văi, doar în nord-estul teritoriului, înălţimea depăşeşte 

1000 de metri, pe latura de vest-sud-vest a masivului Chiciora;  vârful Tarteaua 

atinge 1148 metri , iar Muchea Popii se ridică la  1075 metri. În  continuare, 

Muchea Chiciorei Albeşti, pe o lungime considerabilă hotar cu comuna Corbeni, 

coboară lin de la 983 metri în Poiana popii, la 730-740 metri în nordul 

Dumitreştilor (Dealul Pârloagele) şi 550 metri în Coasta lui Coman 
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O altă culme importantă de pe stânga Argeşului, desprinsă din Chiciora 

Albească, străbate partea nordică a teritoriului până deasupra satului Brăteşti – 

Muchea Brădăţeaua (715 metri), Dealul Burdiman (710 metri), Păşunea Valea 

Stupinei (550-620 metri) şi se pierde în lunca Argeşului în dreptul satului 

Albeşti- Ungureni. În fine, a treia culme mare din jumătatea de răsărit a 

teritoriului este Dealul Gruiului, o ramificaţie a Dealului Ruginoasa care domină 

cătunele Ruginoasa şi Doblea şi satul Albeştii-Pământeni 

Pe cealaltă parte a Argeşului, altitudinile sunt mai coborâte, iar reţeaua 

hidrografică foarte densă a fragmentat versantele şi a creat o complexitate mai 

mare a formelor de relief. Înălţimea maximă din acest sector ajunge la 680 metri 

în dealul Boncăceşti. Aici se observă o îngustare accentuată a văii Argeşului, 

datorată pintenilor abrupţi, cu numeroşi monticului, care coboară dinspre NNV.  

Alunecările sunt prezente pe suprafeţe mari, fiind generate de existenţa 

patului de alunecare, de pantele mari şi de prezenţa izvoarelor de coastă. 

Grosimea materialului alunecat depăşeşte în puţine situaţii 2-3 metri, dat fiind că 

subsolul este constituit din roci mai dure decât luturile şi luturile nisipoase de 

deasupra. O mare parte a alunecărilor este stabilizată, movilele şi monticulii sunt 

înierbaţi sau acoperiţi cu pâlcuri de arbori.  

Lunca Argeşului are altitudini de 480 metri în partea nordică şi de 450 

metri în cea de sud, la intrarea în depresiunea Curtea de Argeş. Lăţimea văii 

Argeşului variază între 1000 şi 1500 de metri, incluzând aici şi terasa (cu 

dezvoltare cvasicontinuă pe partea stângă a râului, pe cea dreaptă apar doar 

fragmente). După crearea lacului de acumulare, lunca a fost restrânsă la 400-500 

de metri şi este uşor colmatată la contactul cu versantele. 

 

3.2 Altitudine, expoziţie, pantă 

 

În nord-estul teritoriului, înălţimea depăşeşte 1000 de metri, pe latura de 

vest-sud-vest a masivului Chiciora;  vârful Tarteaua atinge 1148 metri, iar 

Muchea Popii se ridică la  1075 metri. 
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Lunca Argeşului are altitudini de 480 metri în partea nordică şi de 450 

metri în cea de sud, la intrarea în depresiunea Curtea de Argeş. 

Versantele principale sunt orientate spre est şi vest, văile secundare impun 

crearea expoziţiilor sud-est şi sud-vest, iar expoziţiile nordică şi sudică sunt 

prezente pe areale ceva mai restrânse. 

Suprafeţele înclinate au declivităţi variate, de la 5 până la peste 30-40%, 

cu menţiunea că nici un versant nu are profil transversal uniform, mai ales în 

sectoarele cu alunecări de teren. 
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Tabel 3.1 

ALBEŞTI de ARGEŞ 

Nr. crt. Trup de pajişte Parcela descriptivă Altitudine (m) Expoziţie Pantă (%) 

1 UNGURENI  495-510 SV 3-20 

2 CĂPŞUNICA  470-480 SV 0-15 

3 STUPINA  590-710 SE, S 10-25 

4 MALUL CORBULUI  600-690 E 10-25 

5 ALIBA  525-610 S, SV 5-20 

6 CRĂCAN  490-510 SV 5-15 

7 DUMIREŞTI  510-655 SE, , S, SV 10-20 

8 BAZIN  530-600 S, SV 0-15 

9 FLORIENI  655-775 S, SV 5-25 

10 LUCIU  480-510 S, SE 5-20 

11 OGRĂZI  550-650 SE, S 10-20 

12 STUHOSUL  650-760 SE, S 5-25 

13 VETER  500 SE, V, S 10-20 

14 STUPINA LAILA  600-640 S, V, SV 10-25 

15 CHICIORA  600-700 S, SE 10-30 
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3.3 Caracteristici pedologice şi geologice 

  Formaţiunile vechi, piemontane - nisipurile, pietrişurile, gresiile, pe alocuri 

tufurile şi conglomeratele din fundament - sunt acoperite cu un strat gros de luturi, luturi 

nisipoase şi local luturi argiloase, care au format materialele de solificare. Succesiunea 

straturilor este vizibilă în părţile înalte cu eroziune în adâncime. 

 În ce priveşte culoarul de vale al Argeşului, depunerile fluviale sunt ceva mai 

variate ca specie şi ca distribuire spaţială. În apropierea râului predomină materialele  

grosiere: nisipuri şi nisipuri lutoase cu intercalaţii de pietriş rulat. Înspre exteriorul luncii 

apar cu mai mare frecvenţă luturile şi luturile nisipoase, acelaşi tip de rocă parentală 

caracterizează şi terasa, precum şi mare parte a trenei coluvo-proluviale de la părţile joase 

ale versantelor 

 Factorii fizico-geografici prezentaţi în capitolul precedent au creat, în timp, un 

înveliş de soluri cu o distribuţie care respectă, în linii mari, zonalitatea latitudinală şi pe 

cea altitudinală. 

 Solurile delimitate pe teritoriul comunei Albeşti de Argeş, în corelaţie cu 

condiţiile naturale în care s-au format şi cu unele procese în care sunt antrenate, sunt 

caracterizate în conformitate cu SRTS 2003, pe clase, tipuri, subtipuri etc. 

 Cele mai joase zone ale teritoriului, adică luncile, luncile înalte, terasele de luncă 

şi unele văi secundare, sunt caracterizate de soluri cu evoluţie întârziată (Aluviosoluri). 

Cu excepţia culoarului Argeşului, aceste terenuri nu sunt ieşite de sub influenţa 

revărsărilor periodice ale văilor; aluviunile aduse de fiecare dată se depun sub forma 

straturilor de materiale cu o compoziţie granulometrică variată. Dispunerea stratificată a 

acestor materiale este vizibilă mai ales în malurile înalte. De la o aluvionare la alta nu 

există timpul necesar pentru o solificare completă. Pe de altă parte, nu toate revărsările 

acoperă luncile în totalitate şi nici perioade îndelungate, de aici varietatea spaţială a 

materialelor pe care s-au format solurile actuale. Aluviosolurile sunt prezente şi pe unele 

areale din terasa Argeşului, ori la bazele versantelor, pe glacisuri, unde s-a produs 

colmatare cu materiale de origine coluvială. 
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 Pe suprafeţe restrânse din treimea inferioară a unor versante, cu material 

pedogenetic fin, s-au format Pelosoluri. 

 Terasa Argeşului, parţial fundurile de vale şi o parte a versantelor mai puţin 

expuse eroziunii areale dar cu alunecări stabilizate şi cu suprafeţe structurale extinse, 

constituie suportul pentru Eutricambosoluri. Acestea sunt mai evoluate, în sensul că 

înspre partea inferioară a profilurilor s-au produs acumulări de argilă „pe loc”. 

 Cea mai mare parte a versantelor şi a culmilor secundare se caracterizează prin 

prezenţa Regosolurilor,  soluri puţin evoluate din cauza eroziunii în suprafaţă. 

 Clasa Protisoluri cuprinde în teritoriu două tipuri de sol: regosolurile şi 

aluviosolurile. 

 Regosolurile au fost întâlnite pe versante cu înclinare de minimum 10%, dar şi pe 

pante puternic înclinate, de 25-30%, chiar mai mult. Fiind situate pe astfel de forme de 

relief, eroziunea în suprafaţă le-a scurtat în permanenţă orizontul superior. Instalarea unui 

covor ierbos bine încheiat şi, pe alocuri, a pădurii au contribuit la crearea unei stări de 

echilibru în evoluţia acestor soluri, stare ce poate fi deranjată de  precipitaţiile abundente 

şi distrugerea vegetaţiei prin defrişări şi păşunat intens.  

 În cele mai multe cazuri, rădăcinile fine şi dese ale plantelor de pajişte au 

contribuit la crearea şi menţinerea structurii de tip poliedric-granular. 

 În acelaşi timp, drenajul global este bun. Compactarea este predominant medie şi 

puternică.  

 Materialele parentale sunt luturile, luturile nisipoase şi nisipurile lutoase, mai 

puţin luturile argiloase. Apa freatică se găseşte la adâncimi mai mari de 5 metri. 

 Proprietăţile chimice indică reacţie de regulă moderat şi puternic acidă 

 Conţinuturi relativ mari de humus brut apar în straturile de ţelină dezvoltate până 

la adâncimi de 7-12 cm 

 Aluviosolurile sunt soluri formate pe luturi, luturi nisipoase, nisipuri şi nisipuri 

lutoase. Grosimea orizonturilor A variază între 10 şi 27 cm; de altfel a fost separat şi 

subtipul entic pentru solurile cu A sub 20 cm şi cu stratificaţii evidente de material 

fluviatil. Solurile au structură slab definită - cu predominarea celei poliedrice -, grad slab-

mediu de compactare, drenaj intern bun, iar cel extern este satisfăcător. 
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 Pentru unele unităţi de sol, o caracteristică de bază este profilul scurt-deci volum 

edafic diminuat pe măsură; începând de la adâncimea de 35-45 cm sunt prezente 

orizonturi C+R şi R alcătuite din pietriş şi bolovani rulaţi. 

  

 În ce priveşte chimismul, în mare, solurile aparţinând acestui tip se caracterizează 

prin asigurare insuficientă cu fertilizanţi organici şi chimici. Rezerva de humus este mică, 

ajungând în puţine cazuri la mijlocie. Reacţia predominantă este slab şi moderat acidă. 

 Subtipul coluvic este întâlnit pe terasele joase, colmatate cu material remaniat de 

pe frunţile acestora, precum şi pe fundurile unor văi secundare, şi este format pe acelaşi 

fel de materiale, diferind doar originea lor, care nu mai este fluviatilă, ci coluvo-

proluvială. În acest caz, apa freatică se găseşte la adâncimi ceva mai mari de 3-4 metri şi 

nu intervine în sol prin hidromorfism. 

 Clasa Cambisoluri  

 Primul tip de sol care aparţine acestei clase este Eutricambosolul. 

 Principala lor caracteristică este dată de procesul de destrucţie a materialului de 

formare la nivelul orizonturilor Bv, neînsoţit de migrare de coloizi argilo-humici dinspre 

suprafaţă. De regulă au structură de tip poliedric mic-mediu, iar rocile mamă constau din  

luturi nisipoase şi luturi. Orizonturile A se dezvoltă până la adâncimi de 25-29 cm 

 Eutricambosolul s-a format pe unele sectoare de luncă, în zone ferite de revărsări, 

dar are reprezentare mai amplă pe versante cu declivitate mică, unde eroziunea este 

întrecută de acumulare (terenuri cu aspect de suprafeţe structurale slab şi foarte slab 

înclinate.)  

 Dintre proprietăţile chimice ale acestor soluri menţionăm: pH de la moderat-

puternic acid la neutru, conţinut de humus mic-mijlociu, asigurare slabă şi foarte slabă, 

mai rar mijlocie cu fosfor şi cu potasiu, grad de saturaţie cu baze de cel puţin 57 % în 

primii 20 de cm 

 Districambosolul, similar cu tipul anterior dar având un grad de saturaţie cu baze 

mai mic de 53% este întâlnit într-un singur areal. 

 Din clasa Pelisoluri, Pelosolul, cu o singură unitate de sol, este întâlnit la baza 

unui versant.. Participarea argilei este importantă, ajunge la 30-35%.. 
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  Este evident că materialele parentale au fost de tipul argilelor sau al mâlurilor 

fine, depuse predominant în regim lacustru; pe de altă parte, relieful este ceva mai înalt şi 

a fost ferit de alte depuneri, nefiind afectat nici de colmatări. 

 În general sunt soluri slab acide,  bine asigurate cu baze de schimb, cu deficit de 

materie organică dar mediu aprovizionate cu fosfor şi cu potasiu mobil. Sunt bine 

structurate şi au drenaj global defectuos. 

 Cartarea pedologică a comunei Albeşti de Argeş  a fost executată în anul 2009, la 

scara de lucru 1:10000, conform categoriei de complexitate III-C, pe suprafaţa agricolă 

de 2306 hectare. 

 La teren au fost deschise 210 profiluri principale şi secundare şi s-au recoltat 134 

de probe din profiluri principale. 

 Pentru studiul pedologic referitor la pajiştile din teritoriu, au fost tratate unităţile 

de sol care intersectează suprafeţele cu acest mod de folosire. 

 Probele de sol au fost analizate în laboratorul OSPA Argeş, după următoarele 

metode: 

 

 

*pH……………………………                      extras apos (SR 7184/13-88) 

*humus…………………………                   Gogoaşă (STAS 7184/21-82) 

*fosfor…………………………       Egner-Riehm-Domingo (STAS 

7184/19-82) 

*potasiu……………………….       Egner-Riehm-Domingo (STAS 

7184/18-80) 

*aluminiu………………………                     Sokolov (STAS 7184/10-79) 

*carbonaţi……………………..                     Scheibler (STAS 7184/16-80) 

*suma bazelor………………...                     Kappen (STAS 7184/12-088) 

*aciditatea hidrolitică…………………          Kappen (STAS 7184/12-088) 

*aciditatea totală……………………            STAS 7184/12-088 

*coeficientul de higroscopicitate………..     Mitscherlich (STAS 7184/12-

088) 

*analiza granulometrică…………………       Kacinski (STAS 7184/12-

088) 
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 2 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 14 

Coordonate geografice: 45
O 

 14’  27”  N, 24
O
  40’  57”  E;  

altitudine absolută: 566m 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : versant-treime mijlocie, partea stângă a Văii Dumitreşti 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: peste 40%, expoziţie NNV 

Aspectul terenului: abrupt şi foarte puternic înclinat, slab neuniform, escoriaţii, cărări de 

vite 

Materialul parental/subiacent : luturi nisipoase 

Adâncimea apei freatice:  peste 10metri 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): păşune slabă cu exemplare izolate de arin 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 

 Aţ+Ao: 0-15cm;  10YR 4/6 (brun), lut nisipos mediu, uscat-reavăn, slab compact, 

rădăcini subţiri frecvente, friabil, nestructurat, trece clar în: 

 

 C1:  15-35cm;  10YR 5/6 (brun-gălbui), lut nisipos mediu, reavăn, slab compact, 

nestructurat, rădăcini subţiri, rare, trece treptat în: 

 

 C2:  35-50cm;  7,5YR 5/6 (brun cu tentă roşcată), lut nisipos mediu, lentile de 

nisip cimentat, reavăn, slab compact, friabil, nestructurat, rădăcini subţiri foarte rare, 

trece treptat în:   

 

 C3:  sub 50cm;  7,5YR 4/6 (brun-roşcat), lut nisipos mediu, nisip albicios 

cimentat, compact, reavăn, mediu compact, nestructurat, friabil 

 

  

 

  

 

   

 

Unitatea taxonomica de sol :  REGOSOL distric erodat puternic luto-nisipos 

mediu/luturi nisipoase medii 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Puternic acidă 

Conţinutul de humus Mijlociu/mic 

Indicele azot        Mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mic/extrem de mic 

Conţinutul de potasiu Mic/foarte mic 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mică 

Suma bazelor schimbabile (SB) Extrem de mică 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Foarte mare 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Oligobazic 

Textura Mijlocie 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil Mijlociu/mare 

Rezerva de humus 121 to/ha (mijlocie-mică) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Aţ+Ao C1 C2 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 3-13 20-30 37-47 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 15.8 14.1 13.0 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 50.6 49.8 51.1 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 6.0 7.8 8.5 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 8.3 11.1 11.5 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 19.3 17.2 15.9 

TEXTURA LNm LNm LNm 

Schelet; %    

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
    

Conductivitate hidraulică (K); mm/H    

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
    

pH în H2O 4.82 4.88 4.90 

Carbonaţi; %    

Humus;% 2.61 1.27  

Indice azot(IN);  0.4 0.4  

Fosfor mobil; P ppm 6.0 4.0  

Potasiu  mobil; Kppm 90 58  

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 2.10 4.0  

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 12.06 10.26  

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 14.35 13.78  

Cap. de schimb cationic (Tsh);      16.15 17.78  

Cap. de schimb cationic(TAH); 14.06 14.26  

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 14.83 28.05  

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 12.77 22.50  

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol 3.76 4.73  
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 5 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 21 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : suprafeţe structurale, monticuli, cueste 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 0-7% şi 10-20% 

Aspectul terenului: plan-foarte slab înclinat-podurile cuestelor, slab-mediu înclinat 

monticulii şi frunţile de cuestă 

Materialul parental/subiacent : luturi nisipoase 

Adâncimea apei freatice: peste 10metri 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): livadă de prun şi fâneaţă 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Aţ: 0-5 cm: rădăcini subţiri, foarte dese; 

 

Ao:  5-19cm;  10YR 5/3 (brun cu slab cenuşiu şi gălbui), lut nisipos mediu, uscat, 

crăpături, foarte compact, friabil, rădăcini subţiri, dese, poliedric angular mediu-mare, 

slab dezvoltat, trece clar în: 

 

AC:  19-29 cm:  10YR 5/6 (brun deschis), lut nisipos mediu, uscat, crăpături, 

foarte compact, poliedric mediu, slab dezvoltat, friabil, rădăcini subţiri foarte rare, trece 

net în: 

 

C1:  29-52cm;  10YR 6/4 (brun deschis-gălbui), lut nisipos mediu, reavăn, 

crăpături, poliedric mediu slab dezvoltat, slab friabil, trece treptat în: 

 

C2:  sub 52 cm;  10YR 5/6 (brun-gălbui), nisip mediu, slab friabil, reavăn, 

nestructurat, rădăcini subţiri foarte rare 

 

 

Unitatea taxonomica de sol :  REGOSOL eutric erodat moderat luto-nisipos 

mediu/nisipos mediu 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Slab alcalină 

Conţinutul de humus Mic/foarte mic 

Indicele azot        Mic 

Conţinutul de fosfor Mic/foarte mic 

Conţinutul de potasiu Mic 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mare 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mare 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Foarte mică 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Saturat 

Textura Mijlocie/grosieră 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil - 

Rezerva de humus 78 to/ha (mică) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Ao AC C1 C2 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 7-17 20-28 35-45 60-70 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 9.7 14.0 17.2 9.6 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 50.0 49.7 46.4 70.3 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 8.7 8.5 7.3 7.6 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 11.9 11.1 13.2 8.7 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 19.7 16.7 15.9 3.8 

TEXTURA LNm LNm LNm Nm 

Schelet; %     

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
     

Conductivitate hidraulică (K); mm/H     

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
     

pH în H2O 7.38 7.59 7.57 7.57 

Carbonaţi; %     

Humus;% 2.04 0.53   

Indice azot(IN);  2.0    

Fosfor mobil; P ppm 11.3 9.0   

Potasiu  mobil; Kppm 120 106   

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 33.8    

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 1.05    

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 3.90    

Cap. de schimb cationic (Tsh);      37.7    

Cap. de schimb cationic(TAH); 34.85    

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 96.98    

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 89.66    

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol     



42 

 

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 6 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 103 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : versant 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 10-30% 

Aspectul terenului: mediu şi puternic înclinat, foarte neuniform 

Materialul parental/subiacent : luturi nisipoase 

Adâncimea apei freatice: 5- 7metri  

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): livadă  

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Ao:   0-21cm;   10YR 5/2 (brun-gălbui), lut nisipos mediu, reavăn-uscat, rădăcini 

subţiri dese, friabil, poliedric mic, moderat dezvoltat, mediu compact, trece treptat în: 

 C1:  21-37cm;  10YR 5/3 (gălbui-slab bruniu), lut nisipos mediu, reavăn, rădăcini 

subţiri şi rare, friabil, poliedric mic, slab dezvoltat, mediu compact, trece treptat în: 

 C2:  37-57cm;  10YR 6/3 (gălbui), lut nisipos mediu, reavăn, poliedric mediu slab 

dezvoltat, friabil, compact, trece clar în: 

 C3:  57-68 cm;  10YR 6/3 (gălbui cu cenuşiu), lut nisipos mediu, jilav, friabil, 

poliedric mediu moderat dezvoltat, trece clar în: 

 C4:  68-96cm;  10YR 6/4 (cenuşiu-gălbui), lut nisipos mediu, poliedric mediu, 

slab dezvoltat, jilav, tare, trece treptat în: 

 C5:  96-118cm;  10YR 6/2 (cenuşiu cu gălbui), nisip lutos mediu, nestructurat, 

compact, reavăn, tare  

    

 Unitatea taxonomica de sol REGOSOL eutric, erodat puternic luto-nisipos 

mediu/luto-nisipos mediu 

                       

CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Moderat acidă/ slab acidă/slab alcalină 

Conţinutul de humus Mijlociu/mic 

Indicele azot        Mijlociu/mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mic 

Conţinutul de potasiu Mic 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mijlocie 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mică 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Mezobazic 

Textura Mijlocie/grosieră 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil - 

Rezerva de humus 158 to/ha (mijlocie) 
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ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Ao C1 C3 C4 C5 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 8-18 24-34 40-50 72-82 110-120 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 14.2 15.0 10.5 15.0 23.4 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 46.9 48.4 11.0 56.3 56.5 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 7.7 6.8 50.5 6.9 4.2 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 11.8 10.8 9.7 7.9 6.7 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 19.4 19.0 18.3 13.9 9.2 

TEXTURA LNm LNm LNm LNm NLm 

Schelet; %      

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
      

Conductivitate hidraulică (K); mm/H      

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
      

pH în H2O 5.79 5.93 6.03 7.46 7.81 

Carbonaţi; %      

Humus;% 2.63 2.15    

Indice azot(IN);  2.3 1.9    

Fosfor mobil; P ppm 7.0 5.0    

Potasiu  mobil; Kppm 106 100    

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 18.6 16.8    

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 2.93 2.28    

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 9.19 7.31    

Cap. de schimb cationic (Tsh);      27.79 24.11    

Cap. de schimb cationic(TAH); 21.53 19.08    

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 86.39 88.05    

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 66.93 69.68    

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol 0.06     
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 10 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 12 

Coordonate geografice: 45
O 

 14’  47”  N, 24
O
  41’  33”  E; altitudine absolută: 587m 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : fund de vale, malul drept 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 0-3% 

Aspectul terenului: plan, foarte neuniform 

Materialul parental/subiacent : nisipuri 

Adâncimea apei freatice:  3-4metri 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): islaz 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Aţ+Ao:  0-24cm;  10YR 5/4 (brun), nisip grosier, uscat, foarte compact, rădăcini 

subţiri şi foarte subţiri, rare, nestructurat, friabil, trece treptat în: 

 

 C1:  24-49cm;  10YR 4/4 (brun), nisip mediu, uscat, mediu compact, friabil, 

rădăcini subţiri, rare, nestructurat, trece treptat în: 

 

 C2:  49-79cm;  10YR 4/4 (brun), nisip grosier, uscat-reavăn, slab compact, friabil, 

nestructurat, trece clar în: 

 

 C+R:  sub 79cm;  10YR 4/6 (brun cu gălbui), nisip grosier cu schelet mediu, 

uscat-reavăn, slab compact, friabil, nestructurat 

 

  

 

  

 

Unitatea taxonomica de sol :  ALUVIOSOL eutric nisipos grosier/nisipos grosier 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Slab acidă 

Conţinutul de humus Mijlociu/foarte mic 

Indicele azot        Mic 

Conţinutul de fosfor Mic/foarte mic 

Conţinutul de potasiu Mic 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mică 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mică 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mică/foarte mică 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Mezobazic 

Textura Grosieră  

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil - 

Rezerva de humus 65 to/ha (mică) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Aţ+Ao C1 C2 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 7-17 30-40 60-70 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 52.6 39.4 49.5 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 36.5 51.8 41.4 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 3.0 2.5 2.9 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 5.0 3.5 2.9 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 2.9 2.8 3.3 

TEXTURA Ng Nm Ng 

Schelet; % 0.85   

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
    

Conductivitate hidraulică (K); mm/H    

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
    

pH în H2O 5.93 5.81 6.02 

Carbonaţi; %    

Humus;% 1.49 0.50  

Indice azot(IN);  1.2 0.4  

Fosfor mobil; P ppm 11.0 5.0  

Potasiu  mobil; Kppm 92 68  

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 9.0 11.8  

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 2.45 1.56  

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 5.88 4.85  

Cap. de schimb cationic (Tsh);      14.88 16.69  

Cap. de schimb cationic(TAH); 11.45 13.36  

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 78.60 88.32  

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 60.48 70.70  

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol    



46 

 

 

 

UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 16 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 60 

Suprafaţa: 69,4 ha (2,97%) 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : bază de versant 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 10-20% 

Aspectul terenului: mediu înclinat, foarte neuniform 

Materialul parental/subiacent : nisipuri lutoase 

Adâncimea apei freatice: 3-4,5metri 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): păşune 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Aţ: 0-11 cm: rădăcini subţiri, foarte dese; 

 

 Ao;  11-24 cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui închis), nisip lutos mediu, rădăcini 

subţiri, frecvente, nestructurat, friabil, reavăn, Slab compact, trece treptat în: 

 

 AC: 24-44 cm;  10YR 6/4 (gălbui-bruniu), nisip lutos mediu, rădăcini subţiri, 

frecvente, nestructurat, friabil, slab compact, reavăn, trece treptat în: 

 

 C1:  44-61 cm;  10Yr 6/4 (gălbui-bruniu), nisip lutos mediu, rădăcini subţiri, 

frecvente, friabil, reavăn, slab compact, nestructurat, trece treptat în: 

 

  C2: 61-78 cm;  10YR 6/6 (brun deschis-gălbui), nisip lutos mediu, rădăcini 

subţiri, frecvente, nestructurat, foarte friabil, reavăn, mediu compact, trece clar în: 

 

 C3:  sub 78 cm;  10YR 6/6 (brun deschis cu gălbui), nisip lutos mediu, foarte 

friabil, reavăn, nestructurat, rădăcini subţiri, rare    

  

 

 

Unitatea taxonomica de sol :  ALUVIOSOL coluvic nisipo-lutos mediu/nisipo-lutos 

mediu 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Moderat acidă 

Conţinutul de humus Mijlociu/mic/foarte mic 

Indicele azot        Mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mic 

Conţinutul de potasiu Mic 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mică 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mică 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mijlociu/mic 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Oligomezobazic/mezobazic 

Textura Grosieră  

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil Foarte mic/extrem de mic 

Rezerva de humus 151 to/ha (mijlocie) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Ao AC C1 C2 C3 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 12-22 30-40 48-58 65-75 85-95 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 12.9 29.9 29.0 29.1 32.8 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 61.4 45.5 54.5 56.1 52.3 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 5.1 5.8 3.4 3.8 2.9 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 8.4 6.9 4.6 3.1 4.4 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 12.2 11.9 8.5 7.9 7.6 

TEXTURA NLm NLm NLm NLm NLm 

Schelet; %      

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
      

Conductivitate hidraulică (K); mm/H      

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
      

pH în H2O 5.76 5.55 5.76 5.87 5.79 

Carbonaţi; %      

Humus;% 2.98 1.79 0.58   

Indice azot(IN);  1.8 1.2 0.5   

Fosfor mobil; P ppm 6.0 5.0 7.0   

Potasiu  mobil; Kppm 68 106 68   

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 9.0 9.0 10.0   

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 5.83 4.07 2.54   

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 10.48 9.14 6.38   

Cap. de schimb cationic (Tsh);      19.48 18.14 16.38   

Cap. de schimb cationic(TAH); 14.83 13.07 12.54   

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 60.68 68.86 79.74   

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 46.20 49.61 61.05   

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol 0.51 0.28 0.26   
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 19 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 13 

Coordonate geografice: 45
O 

 14’  32”  N, 24
O
  41’  14”  E; altitudine absolută: 561m 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : fund de vale (Dumitreşti), malul stâng, conuri de dejecţie 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 0-3% 

Aspectul terenului: plan şi foarte slab înclinat, moderat neuniform 

Materialul parental/subiacent : luturi nisipoase şi nisipuri lutoase 

Adâncimea apei freatice:  3-4metri 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): islaz 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Aţ:  8cm; 

 

 AC:  8-43cm;  10YR 5/3 (brun-gălbui), lut nisipos mediu, mediu compact, 

reavăn, poliedric angular mic, slab dezvoltat, rădăcini subţiri frecvente, trece net în: 

 

 C1:  43-50cm;  10YR 6/3 (gălbui-slab bruniu), pete ruginii mici şi rare 6/8, lut 

nisipos mediu,  friabil, rădăcini subţiri rare, poliedric angular mic, moderat dezvoltat, 

reavăn, slab compact, trece treptat în: 

 

 C2:  50-74cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui), lut nisipos mediu, reavăn, slab compact, 

nestructurat, friabil, trece clar în: 

 

 C3:  74-105cm;  10YR 4/4 (brun), nisip lutos mediu, friabil, nestructurat, reavăn-

jilav, slab compact, trece clar în: 

 

 C4:  sub 105cm;  10YR 4/3 (brun), nisipo-lutos mediu, nestructurat, friabil, jilav-

reavăn 

 

  

 

Unitatea taxonomica de sol :  ALUVIOSOL coluvic luto-nisipos mediu/luto-nisipos 

mediu 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Moderat/ slab acidă 

Conţinutul de humus Mic 

Indicele azot        Mic 

Conţinutul de fosfor Mic 

Conţinutul de potasiu Mic 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mare/ mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mare/ mijlocie 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Foarte mare/mijlocie 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Eubazic 

Textura Mijlocie/grosieră 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil Extrem de mic 

Rezerva de humus 144 to/ha (mijlocie) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi AC C1 C3 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 20-30 58-68 82-92 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 6.7 14.0 26.8 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 56.9 53.9 54.4 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 9.6 7.8 5.1 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 12.0 9.5 6.0 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 14.8 14.8 7.7 

TEXTURA LNm LNm NLm 

Schelet; %    

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
    

Conductivitate hidraulică (K); mm/H    

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
    

pH în H2O 5.80 6.20 6.37 

Carbonaţi; %    

Humus;% 2.10 1.56  

Indice azot(IN);  1.9 1.4  

Fosfor mobil; P ppm 10.0 9.0  

Potasiu  mobil; Kppm 80 84  

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 30.6 22.8  

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 9.66 3.23  

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 7.81 6.71  

Cap. de schimb cationic (Tsh);      38.41 29.51  

Cap. de schimb cationic(TAH); 34.26 26.03  

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 89.31 87.59  

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 79.67 77.26  

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol 0.14 0.14  
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 21 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 8 

Coordonate geografice: 45
O 

 12’  33”  N, 24
O
  39’  30”  E; altitudine absolută: m 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : terasă pe partea stângă a Argeşului 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 0-3% 

Aspectul terenului: plan 

Materialul parental/subiacent : luturi 

Adâncimea apei freatice: 4-5metri 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): livadă de prun, arabil (porumb) 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Ao:  0-29cm;      10YR 4/4 (brun), lut nisipos mediu, reavăn, slab 

compact, rădăcini subţiri, rare, poliedric angular mic, slab dezvoltat, slab plastic, mediu 

adeziv, trece treptat în: 

 

Bv1:  29-51cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui), lut mediu, reavăn, mediu compact, 

rădăcini subţiri, rare, poliedric mediu, slab-moderat dezvoltat, trece treptat în: 

 

 Bv2:  51-68cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui), lut mediu, mediu compact, 

reavăn, slab plastic, slab adeziv, poliedric mare, moderat dezvoltat, trece treptat în: 

 

 Bv3:  68-93cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui), lut mediu, mediu compact, 

reavăn, poliedric mare, mediu dezvoltat, trece treptat în: 

 

 BC:  sub 93cm;  10YR 3/4 (brun cu slab gălbui), lut mediu, poliedric 

mediu, slab dezvoltat, reavăn, mediu compact 

 

 

Unitatea taxonomica de sol:  EUTRICAMBOSOL tipic luto-nisipos mediu/luturi 

medii 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Moderat/slab acidă 

Conţinutul de humus Mijlociu/mic 

Indicele azot        Mijlociu/mic 

Conţinutul de fosfor Mare 

Conţinutul de potasiu Mijlociu/foarte mare 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mică/ mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mică 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mijlocie 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Mezobazic 

Textura Mijlocie 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil - 

Rezerva de humus 159 to/ha (mijlocie) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Ao Bv1 Bv2 Bv3 BC 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 10-20 35-45 54-64 75-85 110-120 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 5.1 13.0 6.0 6.2 10.8 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 56.6 36.0 38.3 37.2 36.0 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 7.8 9.7 8.5 9.0 9.4 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 10.4 13.3 14.0 14.6 13.1 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 20.1 28.0 33.2 33.0 30.7 

TEXTURA LNm Lm Lm Lm Lm 
Schelet; %      

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
      

Conductivitate hidraulică (K); mm/H      

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
      

pH în H2O 5.67 5.83 5.84 5.96 6.09 

Carbonaţi; %      

Humus;% 2.67 1.63    

Indice azot(IN);  2.1 1.3    

Fosfor mobil; P ppm 36.2 37.5    

Potasiu  mobil; Kppm 190 350    

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 13.8 15.8    

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 3.76 3.85    

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 5.17 7.09    

Cap. de schimb cationic (Tsh);      18.97 22.89    

Cap. de schimb cationic(TAH); 17.56 19.65    

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 78.58 80.40    

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 72.75 69.03    

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol 0.05     
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 22 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 27 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : culme şi versant cu monticuli şi cueste 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 5-25%, expoziţie estică 

Aspectul terenului: slab-mediu înclinat,  foarte neuniform 

Materialul parental/subiacent : nisipuri lutoase 

Adâncimea apei freatice: peste 5 metri şi izvoare de coastă 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): izlaz slab 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 

 Ao:  0-20 cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui), lut mediu, rădăcini subţiri şi mijlocii 

foarte frecvente, poliedric angular mic, slab dezvoltat, friabil, mediu compact, uscat, trece 

clar în: 

 

 Bv:  20-42 cm;  10YR 4/4 (brun), lut mediu, reavăn-jilav, rădăcini subţiri şi 

mijlocii foarte frecvente, friabil, poliedric angular mic, moderat dezvoltat, mediu 

compact, trece clar în: 

 

 C1:  42-51 cm;  10YR 5/6 cu 5,3 (brun gălbui), lut mediu, gresii alterate, friabil, 

rădăcini subţiri, foarte rare, slab-mediu compact, nestructurat, reavăn, trece net în: 

 

 C2:  sub 51 cm;  10YR 5/3 (brun-gălbui) cu 5/6 (pe alocuri), nisip lutos mediu,               

friabil, nestructurat, friabil, reavăn, gresii alterate, mediu compact,  

 

 

 

 

 

Gresii alterate la zi pe 5-10% din suprafaţă;  

Cărări de animale 

 

 

 

Unitatea taxonomica de sol :  EUTRICAMBOSOL tipic lutos mediu/ nisipo-lutos 

mediu 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Moderat acidă/slab alcalină 

Conţinutul de humus Foarte mic 

Indicele azot        Mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mic 

Conţinutul de potasiu Mijlociu 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mică/ mijlocie 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mare/mijlocie 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Mezobazic 

Textura Mijlocie/grosieră 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil Foarte mic 

Rezerva de humus 108 to/ha (mică) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Ao Bv C1 C2 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 5-15 26-36 43-50 60-70 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 3.8 2.0 1.8 37.6 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 50.3 48.5 54.2 43.1 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 9.0 9.1 8.5 3.7 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 13.4 14.4 12.9 7.9 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 23.5 26.0 22.6 7.7 

TEXTURA Lm Lm Lm NLm 

Schelet; %     

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
     

Conductivitate hidraulică (K); mm/H     

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
     

pH în H2O 5.29 5.51 5.82 7.80 

Carbonaţi; %     

Humus;% 1,43 0.96 0.57  

Indice azot(IN);  1.1 0.8 0.5  

Fosfor mobil; P ppm 8.0 7.0 9.0  

Potasiu  mobil; Kppm 148 163 152  

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 16.0 20.6 22.6  

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 6.60 4.16 4.66  

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 9.84 7.59 7.70  

Cap. de schimb cationic (Tsh);      25.84 28.19 30.30  

Cap. de schimb cationic(TAH); 22.6 24.76 27.26  

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 70.79 83.19 82.90  

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 61.92 73.08 74.59  

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol 0.74 0.53   
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 23 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 28 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief: versant cu monticuli şi suprafeţe structurale 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 10-25% 

Aspectul terenului: mediu înclinat,  moderat neuniform 

Materialul parental/subiacent : luturi 

Adâncimea apei freatice: peste 7 metri şi izvoare de coastă 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): livadă şi fâneaţă 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 

 Ao:  0-35 cm;  10YR 5/3 (brun-slab gălbui), lut mediu, reavăn, slab-mediu 

compact, rădăcini subţiri şi mijlocii frecvente, poliedric angular mijlociu, mediu 

dezvoltat, friabil, trece treptat în: 

 

 AB:  35-43 cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui), lut mediu, reavăn, mediu compact, 

rădăcini subţiri frecvente, poliedric angular mijlociu, bine dezvoltat, friabil, trece treptat 

în: 

 

 Bv1:  53-77 cm;  10YR 3/3 (gălbui - bruniu), lut mediu, rădăcini subţiri, rare, 

friabil, poliedric angular mediu, bine dezvoltat, jilav, mediu compact, trece treptat în: 

 

 Bv2:  77-103 cm;  10YR 6/4 (brun deschis-gălbui), lut mediu, friabil, rădăcini 

subţiri, rare, poliedric angular mijlociu, bine dezvoltat, jilav, mediu compact, trece clar 

în: 

 

 BC:  sub 103 cm;  10YR 6/3 (brun deschis cu gălbui), lut mediu, friabil, poliedric 

angular mediu, slab dezvoltat, rădăcini subţiri foarte rare, mediu compact, jilav 

 

 

 

 

Unitatea taxonomica de sol :  EUTRICAMBOSOL tipic lutos mediu/luturi medii 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Moderat acidă 

Conţinutul de humus Mic/foarte mic 

Indicele azot        Mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mic 

Conţinutul de potasiu Mijlociu 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mijlocie 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mijlocie/mică 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Mezobazic 

Textura Mijlocie 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil Extrem de mic/foarte mic 

Rezerva de humus 116 to/ha (mică) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

Orizonturi Ao AB Bv1 Bv2 BC 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 10-20 30-40 60-70 90-100 100-110 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 7.5 5.3 4.7 5.5 5.0 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 45.4 44.9 43.9 44.2 41.9 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 9.7 9.3 9.1 10.3 10.1 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 13.6 13.3 14.0 14.4 14.9 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 23.8 27.2 28.3 25.6 28.1 

TEXTURA Lm Lm Lm Lm Lm 

Schelet; %      

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
      

Conductivitate hidraulică (K); mm/H      

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
      

pH în H2O 5.79 5.75 5.77 5.62 5.71 

Carbonaţi; %      

Humus;% 1.86 0.76 0.77   

Indice azot(IN);  1.4 0.6 0.6   

Fosfor mobil; P ppm 7.0 8.0 9.0   

Potasiu  mobil; Kppm 163 152 180   

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 12.6 16.6 19.4   

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 4.21 3.96 3.87   

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 8.25 8.25 7.15   

Cap. de schimb cationic (Tsh);      20.85 24.85 26.55   

Cap. de schimb cationic(TAH); 16.81 20.56 23.27   

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 74.95 80.73 83.36   

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 60.43 66.80 73.07   

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol 0.28 0.41    
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 24 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 6 

Coordonate geografice: 45
O 

 12’  26”  N, 24
O
  40’  14”  E; altitudine absolută: m 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : terasă pe partea stângă a Argeşului 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 0-3% 

Aspectul terenului: plan 

Materialul parental/subiacent : luturi 

Adâncimea apei freatice: 4-5metri 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): livadă de măr şi păr, arabil (porumb) 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Ao:  0-23cm;   10YR 4/3 (brun), lut mediu, poliedric angular mare, bine 

dezvoltat, jilav, slab compact, friabil, rădăcini subţiri frecvente, resturi vegetale 

încorporate, râme, trece treptat în: 

 

 Bv1:  23-49cm;  10YR 4/4 (brun-slab gălbui), lut prăfos, jilav, mediu compact, 

poliedric angular mare, moderat dezvoltat, mediu compact, trece clar în: 

 

 Bv2: 49-69cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui), lut mediu, poliedric mare, moderat 

dezvoltat, friabil, pete ruginii rare, mediu compact, jilav, trece clar în: 

 

 C:  sub 69cm;  10YR 6/4 (gălbui-brun), lut mediu, jilav, mediu compact, friabil, 

nestructurat, pete ruginii rare 

 

  

 

 

Unitatea taxonomica de sol :  EUTRICAMBOSOL tipic lutos mediu/luturi medii 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Slab acidă 

Conţinutul de humus Mijlociu/foarte mic 

Indicele azot        Mijlociu/mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mare/mijlociu 

Conţinutul de potasiu Foarte mare/mijlociu 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mijlocie 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mică 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Eubazic 

Textura Mijlocie 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil - 

Rezerva de humus 176 to/ha (mijlocie) 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Ao Bv1 Bv2 C 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 5-15 30-40 50-60 75-85 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 17.3 15.2 16.5 19.3 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 42.4 11.0 41.7 38.5 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 8.3 32.8 7.9 7.2 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 8.9 16.8 8.5 11.2 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 23.1 24.2 25.4 13.8 

TEXTURA Lm LP Lm Lm 

Schelet; %     

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
     

Conductivitate hidraulică (K); mm/H     

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
     

pH în H2O 6.11 6.39 6.46 6.49 

Carbonaţi; %     

Humus;% 3.72 1.20   

Indice azot(IN);  3.2 1.1   

Fosfor mobil; P ppm 172.8 20.7   

Potasiu  mobil; Kppm 360 138   

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 18.4 16.4   

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 2.85 2.31   

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 5.55 4.51   

Cap. de schimb cationic (Tsh);      23.95 20.91   

Cap. de schimb cationic(TAH); 21.25 18.71   

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 86.58 87.65   

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 76.83 78.43   

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol     
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 25 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 63 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : treime mijlocie de versant 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 10-25% 

Aspectul terenului: mediu înclinat, moderat neuniform 

Materialul parental/subiacent : luturi 

Adâncimea apei freatice: 5- 10metri şi izvoare de coastă 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): livadă de prun 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Ao;  0-22 cm;  10YR 5/4 (gălbui-bruniu), lut mediu, jilav, mediu compact, 

poliedric angular mic, slab dezvoltat, friabil, rădăcini subţiri şi rare, trece treptat în: 

 

 AB:  22-40cm;  10YR 6/4 (brun-gălbui cu slab cenuşiu), lut mediu, jilav, mediu 

compact, rădăcini subţiri, foarte rare, poliedric angular mediu, slab dezvoltat, friabil, 

trece clar în. 

 

 Bv1:  40-64cm;  10YR 4/3 (brun), lut mediu, reavăn, poliedric angular mediu, 

moderat dezvoltat, moderat plastic, compact, tare, trece treptat în. 

 

 Bv2:  sub 64 cm;  10YR 4/4 (brun), lut mediu, reavăn, poliedric mare, bine 

dezvoltat, foarte compact, tare, mediu plastic 

       

 Unitatea taxonomica de sol EUTRICAMBOSOL  tipic lutos mediu/lutos 

mediu 

                       

CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Slab acidă 

Conţinutul de humus Mijlociu/mic 

Indicele azot        Mijlociu/mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mic/mic 

Conţinutul de potasiu Mare/mijlociu 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mijlocie 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mică 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Eubazic 

Textura Mijlocie 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil - 

Rezerva de humus 204 to/ha (mare) 



59 

 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Ao AB Bv1 Bv2 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 6-16 26-36 47-57 70-80 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 11.4 10.5 10.5 8.6 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 46.6 47.2 46.4 44.4 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 8.7 8.2 7.8 8.6 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 11.0 12.5 13.0 12.4 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 22.3 21.6 22.3 26.0 

TEXTURA Lm Lm Lm Lm 

Schelet; %     

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
     

Conductivitate hidraulică (K); mm/H     

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
     

pH în H2O 5.92 6.17 6.44 6.47 

Carbonaţi; %     

Humus;% 3.67 2.30   

Indice azot(IN);  3.3 2.0   

Fosfor mobil; P ppm 7.0 10.0   

Potasiu  mobil; Kppm 204 168   

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 24.4 21.2   

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 2.59 2.61   

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 7.31 6.05   

Cap. de schimb cationic (Tsh);      31.71 27.25   

Cap. de schimb cationic(TAH); 26.99 23.81   

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 90.40 89.03   

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 76.95 77.80   

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol     
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 26 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 64 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : treime mijlocie de versant 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 10-25% 

Aspectul terenului: mediu înclinat, moderat neuniform, monticuli mari, stabili 

Materialul parental/subiacent : luturi 

Adâncimea apei freatice: 5- 10metri şi izvoare de coastă 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): livadă de prun 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Ao;  0-20cm;  10YR 4/4 (brun cu slab gălbui), lut mediu, jilav, poliedric angular 

mediu, bine dezvoltat, friabil, mediu compact, rădăcini subţiri şi mijlocii frecvente, trece 

treptat în. 

 

 AB:  20-43cm;  10YR 5/3 (brun-gălbui), lut mediu,  mediu compact, reavăn, 

rădăcini subţiri şi mijlocii, rare, poliedric mediu, bine dezvoltat, friabil, mediu compact, 

trece treptat în:  

 

 Bv1:  43-64cm;  10YR 6/4 (gălbui-bruniu), lut nisipos mediu, reavăn, friabil, 

poliedric angular mare, bine dezvoltat, rădăcini subţiri rare, mediu compact, trece clar în: 

 

 Bv2;  sub 64cm;  10YR 6/3 (brun-gălbui), mediu compact, lut mediu, jilav, 

poliedric mare, mediu dezvoltat, rădăcini subţiri foarte rare, tare,  

  

Unitatea taxonomica de sol EUTRICAMBOSOL tipic lutos mediu/lutos mediu 

                       

CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Moderat acidă 

Conţinutul de humus Mijlociu/mic 

Indicele azot        Mijlociu/mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mic/extrem de mic 

Conţinutul de potasiu Mic 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mijlocie/mică 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mijlocie 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Mezobazic 

Textura Mijlocie 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil Extrem de mic/foarte mic 

Rezerva de humus 204 to/ha (mare) 
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ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   

 

Orizonturi Ao AB Bv1 Bv2 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 5-15 27-37 49-59 65-75 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 5.1 15.2 11.1 12.3 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 58.1 44.8 53.9 46.2 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 6.1 7.4 6.5 6.3 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 9.1 8.1 9.4 8.4 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 21.6 24.5 19.1 26.8 

TEXTURA Lm Lm LNm Lm 

Schelet; %     

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
     

Conductivitate hidraulică (K); mm/H     

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
     

pH în H2O 5.55 5.52 5.20 5.78 

Carbonaţi; %     

Humus;% 3.60 2.10   

Indice azot(IN);  2.9 1.6   

Fosfor mobil; P ppm 6.0 4.0   

Potasiu  mobil; Kppm 130 120   

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 20.0 16.6   

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 4.83 4.55   

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 6.98 8.14   

Cap. de schimb cationic (Tsh);      26.98 24.74   

Cap. de schimb cationic(TAH); 24.83 21.15   

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 80.54 78.48   

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 74.13 67.10   

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol 0.14 0.44 0.40  
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UNITATEA TERITORIALĂ DE SOL NR. 29 

PROFIL DE SOL REPREZENTATIV NR. 159 

CONDITII DE MEDIU 

Relief , microrelief : treime medie de versant 

Pantă, expoziţie, procese de pantă: 5-15% 

Aspectul terenului: slab şi mediu înclinat, moderat neuniform, pe alocuri monticuli 

Materialul parental/subiacent : luturi 

Adâncimea apei freatice: 6-7metri şi, local, izvoare de coastă 

Inundabilitate : - 

Vegetaţie ( cultivată , naturală ): livadă de măr 

Influente antropice :  

 

CARACTERE MORFOLOGICE 

 

 Ao:   0-24cm;  10YR 4/3 (bun cu cenuşiu), vineţiu slab, luto-argilosmediu, 

poliedric angular mare, moderat dezvoltat, rădăcini subţiri şi medii, frecvente, mediu 

compact, jilav-reavăn, trece net în:  

 Bv1:  24-38cm;  10YR 6/3 (brun-gălbui), luto-argilosmediu, poliedric angular 

mare, bine dezvoltat, mediu compact, jilav, rădăcini subţiri şi medii foarte frecvente, 

compact-mediu compact, trece treptat în:   

 Bv2:  38-58cm,  10YR 6/4 (gălbui-slab bruniu), luto-argilosmediu, pete vineţii 

rare, rădăcini subţiri şi medii frecvente, jilav, poliedric angular mare, moderat dezvoltat, 

compact, trece clar în: 

 Bv3:  58-77cm;  10YR 6/4 (brun-gălbui), lut mediu,  pete vineţii rare, rădăcini 

subţiri frecvente, mediu compact, poliedric angular mic, bine dezvoltat,reavăn, trece 

treptat în: 

 BC:  sub 77cm;  10YR 5/4 (brun-gălbui), lut mediu, poliedric mic, moderat 

dezvoltat, mediu compact, reavăn 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Unitatea taxonomica de sol EUTRICAMBOSOL pelic luto-argilos mediu/lutos 

mediu 
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CARACTERISTICILE FIZICE ŞI CHIMICE ALE SOLULUI 

(INTERPRETAREA DATELOR  ANALITICE) 

Reacţia solului Slab acidă 

Conţinutul de humus Mijlociu/mic/foarte mic 

Indicele azot        Mijlociu/mic 

Conţinutul de fosfor Foarte mic/extrem de mic 

Conţinutul de potasiu Mic/foarte mic 

Capacitatea de schimb cationic (TSH) Mijlocie 

Suma bazelor schimbabile (SB) Mare/mijlocie 

Aciditatea hidrolitica (Ah) Mică 

Gradul de saturaţie cu baze  (VSH) Eubazic 

Textura Fină/mijlocie 

Conţinutul de carbonaţi  

Conţinutul de aluminiu mobil - 

Rezerva de humus 211 to/ha (mare) 

 

 

ANALIZE  FIZICO  - CHIMICE   
Orizonturi Ao Bv1 Bv2 Bv3 BC 

Adâncimea de recoltare a probei (cm); 7-17 26-36 42-52 62-72 85-95 

Nisip grosier (2,0-0,2 mm); % 5.6 5.8 5.0 32.5 24.0 

Nisip fin  (0,2-0,02 mm); % 33.2 30.4 25.6 19.7 19.2 

Praf  I  (0,02-0,01 mm); % 8.2 9.0 13.9 13.5 11.5 

Praf II  (0,01-0,002 mm);% 16.6 15.6 15.6 8.6 14.3 

Argilă  (sub 0,002 mm);% 36.4 39.2 39.9 25.7 31.0 

TEXTURA LAm LAm LAm Lm Lm 

Schelet; %      

Densitate aparentă (DA); g/cm
3
      

Conductivitate hidraulică (K); mm/H      

Rezistenţa la penetrare (Rp); kg/cm
2
      

pH în H2O 6.20 6.32 6.42 6.47 6.54 

Carbonaţi; %      

Humus;% 3.86 1.74 1.36   

Indice azot(IN);  3.5 1.6 1.3   

Fosfor mobil; P ppm 6.0 5.0 3.0   

Potasiu  mobil; Kppm 75 68 52   

Baze de schimb (SB);me/100 g sol 27.4 26.8 25.8   

Acidit. hidrolitică(Ah);me/100g sol 3.21 2.35 2.03   

Hidrogen schimbabil (SH  8,3 ) 6.48 4.56 6.54   

Cap. de schimb cationic (Tsh);      33.88 31.36 32.34   

Cap. de schimb cationic(TAH); 30.61 29.15 27.83   

Grad de saturaţie cu baze (VAh); % 89.51 91.93 92.70   

Grad de saturaţie cu baze(VSH); % 80.87 85.46 79.78   

Aluminiu  mobil ;me/100 g sol . . . . - 
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Tabel 3.2 

ALBEŞTI de ARGEŞ 
Nr. 

crt. 
Parcela descriptivă Tipul de sol Subtip (varietate) Succesiune de orizonturi Tipul de staţiune Suprafaţa (ha) 

Procente 

(%) 

1 
UNGURENI 

10,46 

US 5  REGOSOL 

US 22  EUTRICAMBOSOL 

eutric, eodat moderat 

tipic 

Aţ-Ao-AC-C1-C2 

Ao-Bv-C1-C2 
 

5,20 

5,26 

50 

50 

2 CĂPŞUNICA US 21  EUTRICAMBOSOL tipic Ao-Bv1-Bv2-Bv3-BC  3,82 100 

3 STUPINA US 25  EUTRICAMBOSOL tipic Ao-AB-Bv1-Bv2  63,26 100 

4 
MALUL 

CORBULUI  75,53 

US 23  EUTRICAMBOSOL 

US 29  EUTRICAMBOSOL 

tipic 

pelic 

Ao-AB-Bv1-Bv2-BC 

Ao-Bv1-BVz2-Bvz3-BC 
 

45,32 

30,21 

60 

40 

5 ALIBA US 26  EUTRICAMBOSOL tipic Ao-AB-Bv1-Bv2  14,09 100 

6 CRĂCAN US 26  EUTRICAMBOSOL tipic Ao-AB-Bv1-Bv2  14,09 100 

7 
DUMIREŞTI 

218,82 

US 16  REGOSOL 

US 10  ALUVIOSOL 

US 19  ALUVIOSOL 

distric, erodat moderat 

eutric 

coluvic 

Aţ-Ao-AC-C1-C2-C3 

Aţ+Ao-C1-C2-C+R 

Aţ-AC-C1-C2-C3-C4 

 

109,40 

43,76 

65,66 

50 

20 

30 

8 BAZIN US 21  EUTRICAMBOSOL tipic Ao-Bv1-Bv2-Bv3-BC  13,16 100 

9 FLORIENI US 5  REGOSOL eutric, eodat moderat Aţ-Ao-AC-C1-C2  33,15 100 

10 
LUCIU 

21,81 

US 6  REGOSOL 

US 2  REGOSOL 

eutric, erodat puternic 

distric, erodat puternic 

Ao-C1-C2-C3-C4-C5 

Aţ-Ao-C1-C2-C3 
 

15,27 

6,54 

70 

30 

11 OGRĂZI US 23  EUTRICAMBOSOL tipic Ao-AB-bv1-Bv2-BC  9,12 100 

12 
STUHOSUL 

28,52 

US 6  REGOSOL 

US 5  REGOSOL 

eutric, erodat puternic 

eutric, eodat moderat 

Ao-C1-C2-C3-C4-C5 

Aţ-Ao-AC-C1-C2 
 

14,30 

14,22 

50 

50 

13 VETER US 24  EUTRICAMBOSOL tipic Ao-Bv1-Bv2-BC  7,70 100 

14 STUPINA LAILA US 25  EUTRICAMBOSO tipic Ao-AB-Bv1-Bv2  30,10 100 

15 
CHICIORA 

35,00 

US 22  EUTRICAMBOSOL 

US 6  REGOSOL 

tipic 

eutric, erodat puternic 

Ao-Bv-C1-C2 

Ao-C1-C2-C3-C4-C5 
 

17,50 

17,50 

50 

50 
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3.4 Reţeaua hidrografică 

 

   Râul Argeş străbate comuna prin partea centrală, pe direcţie nord-sud. Are 

izvoarele în Munţii Făgăraş, regim permanent şi a fost regularizat în scopul obţinerii de 

energie electrică, prin crearea şirului de lacuri de acumulare. Lacul Albeşti ocupă mare 

parte din fosta luncă şi deserveşte centrala electrică din zonă. 

   Dintre celelalte văi ale teritoriului, principalul afluent de pe partea dreaptă a 

Argeşului este valea Cicăneşti (Băneşti), care are obârşiile la sud de Căpăţâneni, teritoriul 

Arefu. Valea are scurgere permanentă, alimentată inclusiv din izvoare. 

   Pe stânga, Argeşul primeşte cei mai mulţi afluenţi. Dintre aceştia, începând din 

nordul teritoriului, merită a fi amintiţi: Valea Dumitreşti, din Plaiul Chiciora; Pârâu lui 

Matei şi Pârâu Sbilţei, amândouă cu izvoarele în Dealul Gruiu; Pârâu lui Neagoe şi Pârâu 

Şanţu Mare, având bazinele de recepţie în vestul dealurilor care separă Argeşul de Valea 

Iaşului. Toate aceste văi au debite semi-permanente şi regim pluvio-nival, mai puţin 

influenţat de izvoare. 

   Apa freatică se află la adâncime mare pe culmi şi pe cea mai mare parte a 

versantelor – datorită grosimii mari a substratului foarte permeabil. Local, în spatele 

monticulilor s-au format mici lacuri de glimee care nu au apă decât după precipitaţiile mai 

abundente sau de lungă durată. Izvoarele alimentate din pânze suspendate sunt numeroase 

dar cu debite mici. În arealele unde se creează un excedent de apă în sol pentru perioade 

mai lungi, pot apărea procesele de gleizare.  

   În lunca Argeşului, acviferul freatic este mai aproape de suprafaţă: între 1 şi 3 

metri, iar pe terasă, la circa 4-6 metri, uneori la adâncime mai mare, în zona coluviilor şi 

conurilor de dejecţie. 
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 3.5 Date climatice 

 3.5.1 Regimul termic 

   Aprecierea regimului climatic caracteristic zonei geografice din care face parte şi 

teritoriul Albeşti de Argeş se bazează pe datele înregistrate la staţia Curtea de Argeş, situată 

la 10km sud. 

   Temperatura medie multianuală este de 9
O
 C. Mersul temperaturilor într-un an 

indică menţinerea valorilor negative până la sfârşitul lunii februarie, după care se produce o 

creştere uşoară, cu câte 1,5-2
 O

 C de la o decadă la alta, până la sfârşitul lunii iulie, când 

este atins pragul de 20
 O

 C. Caracteristică pentru perioada următoare este răcirea lentă din 

august şi din prima parte a toamnei, proces care se accentuează pe parcursul lunilor 

octombrie şi noiembrie. Primele valori mai mici de 0
 O

 C se înregistrează începând cu a 

doua decadă a lunii decembrie. 

   Cea mai călduroasă lună a anului este iulie, cu 19,7
 O

 C, iar cea mai rece, ianuarie, 

cu -1,3
 O

 C. 

   În unii ani, media termică poate ajunge la 10,1
 O

 C, la celălalt pol se află anii reci, 

cu 7-8
 O

 C. Au fost situaţii când în vară s-au produs valori medii mai mari de 22
 O

 C, dar şi 

răciri intense – valori medii de -9,9
 O

 C în ianuarie, -7,9
 O

 C în februarie sau -6,4
 O

 C în luna 

decembrie. 

   Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 36,5
 O

 C; minima absolută a 

coborât la -31
 O

 C, rezultă amplitudinea termică absolută de 67,5
 O

 C. 

   Diferenţieri termice se produc datorită dispunerii teritoriului pe latitudine, dar mai 

ales în funcţie de etajarea formelor de relief, de la culoarul Argeşului până la culmi care se 

apropie sau depăşesc pe alocuri 1000 de metri. O mare influenţă asupra microclimatului o 

au expoziţia versantelor, lungimea acestora, canalizarea circulaţiei atmosferice în lungul 

văilor, micile depresiuni; rezultă perioade diferite cu brume ori cu strat de zăpadă, 

inversiuni termice, grade diferite de insolaţie. 
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3.5.2 Regimul pluviometric 

 

   Cantitatea totală de precipitaţii dintr-un an ajunge la valoarea medie de 730 mm, 

se estimează că în nordul înalt şi bine împădurit se pot produce mai mult de 800 mm. Ca şi 

în cazul regimului termic, distribuţia în timp a precipitaţiilor poate suferi modificări. În anii 

ploioşi, mediile trec de 1500mm, pe când în cei arizi, de-abia se înregistrează 500-600 mm, 

iar acest ecart tinde să fie o prezenţă normală în ultimii ani (2005 faţă de 2007, de 

exemplu.) 

   Cele mai multe precipitaţii cad în perioada mai-iulie. Intervalele cele mai uscate  

ale anului sunt ianuarie-martie şi septembrie-decembrie. 

   Într-un an normal nu se instalează deficit de umiditate, excedentul este pronunţat 

inclusiv în intervalul mai-iulie, înseamnă că solurile beneficiază în permanenţă de o rezervă 

de apă utilă creşterii vegetaţiei. Totuşi nu sunt neobişnuite perioadele de secetă, nici ploile 

torenţiale care pot aduce până la 130mm/m
2
 în 24 de ore. 

 

 

3.5.3 Regimul eolian 

 

   Circulaţia aerului se produce cu precădere din direcţiile vestică şi nord-vestică.  

  Tăria vântului nu trece de 3 m/sec, iar calmul atmosferic se instalează în 70% 

dintr-un an - efect al condiţiilor de adăpost oferite de dealurile înalte. Uneori, însă, masele 

de aer rece dinspre munte pătrund pe culoarul Argeşului şi pot periclita recoltele, mai ales 

în ce priveşte pomicultura. 

 

 

 

 

 

3.6. Plan de Fertilizare 2018 
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                                                                 PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

CORPUL  UNGURENI   22 

 

 

 

                                                                  PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                           CORPUL  CĂPŞUNICA  21 

 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

UNGURENI 10,46 5,3 1,4 6,6 22,6 16,0 70,8 1,1 8,0 148,0 0,7 0,5 5,2 35 366 50 523 175 1830 30 314 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 

g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

CĂPŞUNICA 3,82 5,7 2,7 3,8 17,6 13,8 78,6 2,1 36,2 190,0 0,1 - - 20 76 50 191 60 2200 - - 
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                                                                   PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                           CORPUL  STUPINA  25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                 CORPUL  MALUL CORBULUI   23 

 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

STUPINA 63,26 5,9 3,7 2,6 27,0 24,4 90,4 3,3 7,0 204,0 - - - 20 1265 50 3163 180 11334 - - 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/ha 
Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

MALUL 

CORBULUI 
75,53 5,8 1,9 4,2 16,8 12,6 75,0 1,4 7,0 163,0 0,3 - - 30 2266 50 3777 180 13595 - - 
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                                                                  PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                           CORPUL  ALIBA  26 

 

 

 

 

 

                                                                   PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                            CORPUL  CRĂCAN  26 

 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 

g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 

t/h

a 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

ALIBA 14,09 5,6 3,6 4,8 24,8 20,0 80,5 2,9 6,0 130,0 0,1 - - 20 282 50 705 185 2607 75 1057 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 

g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

CRĂCAN 0,97 5,6 3,6 4,8 24,8 20,0 80,5 2,9 6,0 130,0 0,1 - - 20 19 50 48 185 180 75 73 
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                                                                  PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                        CORPUL  DUMIREŞTI  16 

 

 

 

                                                                  PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                             CORPUL  BAZIN  21 

 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIV

Ă 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 

g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg

/ha 

Total 

Kg 

Kg

/ha 

Total 

 Kg 

DUMIREŞTI 218,82 5,8 3,0 5,8 
14,

8 
9,0 60,7 1,8 6,0 68,0 0,5 1,0 219 25 5470 50 1094

1 
185 

4048

2 
230 50329 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIV

Ă 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 

g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-

AL 

(ppm

) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 

t/h

a 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg

/ha 

Total 

Kg 

Kg

/ha 

Total 

 Kg 

BAZIN 13,16 5,7 2,7 3,8 
17,

6 
13,8 78,6 2,1 36,2 190,0 0,1 - - 20 263 

50 
658 60 790 - - 
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                                                                 PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                           CORPUL  FLORIENI  5 
 

 

 

 

 

                                                                 PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                              CORPUL  LUCIU  6 

 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

FLORIENI 33,15 7,4 2,0 1,1 34,9 33,8 97,0 2,0 11,3 120,0 - - - 20 671 50 1679 160 5413 100 3357 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

LUCIU 21,81 5,8 2,6 2,9 21,5 18,6 86,4 2,3 7,0 106,0 - - - 20 436 50 1090 180 3908 135 2944 



73 

 

 

 

                                                                PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                           CORPUL  OGRĂZI  23 

 

 

 

 

                                                                  PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                           CORPUL  STUHOSUL  6 

 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 

g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

OGRĂZI 9,12 5,8 1,9 4,2 16,8 12,6 75,0 1,4 7,0 163,0 - - - 30 274 50 456 180 1634 - - 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 

g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

STUHOSUL 28,52 5,8 2,6 2,9 21,5 18,6 86,4 2,3 7,0 106,0 0,1 - - 20 570 50 1426 180 5134 135 3850 
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                                                                 PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                             CORPUL  VETER  24 

 

 

 

                                                                  PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                     CORPUL  STUPINA LAILA  25 

 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

VETER 7,70 6,1 3,7 2,8 21,2 18,4 86,6 3,2 20,7 138,0 - 20 154 - - 50 385 125 963 55 424 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm

) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

STUPINA 

LAILA 
30,10 5,9 3,7 2,6 27,0 24,4 90,4 3,3 7,0 204,0 - 20 602 - - 50 1505 180 5393 - - 
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                                                                 PLAN DE FERTILIZARE 2018 

                                                                    PĂŞUNI  ALBEŞTI-ARGEŞ 

                                                                                           CORPUL  CHICIORA  6 

 

TRUP DE 

PĂŞUNE/ 

PARCELA 

DESCRIPTIVĂ 

SUPRA

-FAŢA 

(ha) 

pH 
Humus 

% 
AH TAH 

SB 

(me/ 

100 g) 

Vah 

(%) 
IN 

P-AL 

(ppm

) 

K-AL 

(ppm) 

 

Al 

AMENDA- 

MENTE 

 

ÎNGRĂŞĂ- 

MINTE  

ORGANICE 

 

INGRASAMINTE MINERALE  

t/h

a 

Total 

 tone 
t/ha 

Total 

tone 

N  P2O5  K2O  

Kg/h

a 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

Kg 

Kg/

ha 

Total 

 Kg 

CHICIORA 35,00 5,8 2,6 2,9 21,5 18,6 86,4 2,3 7,0 106,0 0,1 - - 20 700 50 1750 180 6300 135 4725 
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Tabelul 6.1.a 
Trupul de păşune/Parcela descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătăţire (ha): 

Suprafeţe 

de protecţie 

(ha) 

Nr. 

crt. 
Denumirea 

Suprafaţa 

(ha) 

Înlăturarea 

vegetaţiei 

arbustive 

Tăierea 

arboretelor 

scoaterea 

cioturilor 

Combatere

a plantelor 

dăunătoare 

şi toxice 

Culegerea 

pietrelor şi 

a resturilor 

lemnoase 

Nivelarea 

muşuroaielor 

Combaterea 

eroziunii 

solului 

Drenări şi 

desecări 
Total 

1 UNGURENI 10,46 -  0,5 - - - - 0,5 - 

2 CĂPŞUNICA 3,82 -  - - - - - - - 

3 STUPINA 63,26 -  1,0 - - - - 1,0 - 

4 MALUL CORBULUI 75,53 5,0 5,0 2,0 1,5 0,5 - - 14,0 - 

5 ALIBA 14,09 1,5 3,0 0,5 0,5 0,3 - - 5,8 - 

6 CRĂCAN 0,97 - - - - - - - - - 

7 DUMIREŞTI 218,82 10,0 15,0 3,0 3,0 0,5 - - 31,5 - 

8 BAZIN 13,16 - - 0,2 - - - - 0,2 - 

9 FLORIENI 33,15 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 5,0 - 7,3 - 

10 LUCIU 21,81 - - 0,5 - 0,5 2,5 - 3,5 - 

11 OGRĂZI 9,12 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 - - 1,9 - 

12 STUHOSUL 28,52 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 5,0 - 6,9 - 

13 VETER 7,70 - - - - - - - - - 

14 STUPINA LAILA 30,10 0,5 1,0 0,5 0,3 1,0 - - 3,3 - 

15 CHICIORA 35,00 1,0 1,5 1,5 1,0 3,0 10,0 - 18,0 - 

TOTAL 565,93 19,1 26,8 11,2 7,5 7,1 22,5 - - - 
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Tabelul 6.1.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trupul de păşune/Parcela descriptivă Volumul lucrărilor de îmbunătăţire (ha): 

Nr. crt. Denumirea 
Suprafaţa 

(ha) 

    

Fertilizare chimică Fertilizare organică Supraînsămânţare Re-însămânţare 

1 UNGURENI 10,46 10,46 10,46 - - 

2 CĂPŞUNICA 3,82 3,82 3,82 - - 

3 STUPINA 63,26 63,26 63,26 - - 

4 MALUL CORBULUI 75,53 75,53 75,53 - - 

5 ALIBA 14,09 14,09 14,09 - - 

6 CRĂCAN 0,97 0,97 0,97 - - 

7 DUMIREŞTI 218,82 218,82 218,82 - - 

8 BAZIN 13,16 13,16 13,16 - - 

9 FLORIENI 33,15 33,15 33,15 - - 

10 LUCIU 21,81 21,81 21,81 - - 

11 OGRĂZI 9,12 9,12 9,12 - - 

12 STUHOSUL 28,52 28,52 28,52 - - 

13 VETER 7,70 7,70 7,70 - - 

14 STUPINA LAILA 30,10 30,10 30,10 - - 

15 CHICIORA 35,00 35,00 35,00 - - 

TOTAL 565,93 565,93 565,93 - - 
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ALBESTI AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUL UNGURENI 
US 5 

US 22 

CORPUL CĂPŞUNICA US 21 

CORPUL STUPINA US 25 

CORPUL MALUL CORBULUI 
US 23 

US 29 

CORPUL ALIBA US 26 

CORPUL CRĂCAN US 26 

CORPUL DUMIREŞTI 

US 10 

US 16 

US 19 

CORPUL BAZIN US 21 

CORPUL FLORIENI US 5 

CORPUL LUCIU 
US 2 

US 6 

CORPUL OGRĂZI US 23 

CORPUL STUHOSUL 
US 5 

US 6 

CORPUL VETER US 24 

CORPUL STUPINA LAILA US 25 

CORPUL CHICIORA 
US 6 

US 22 
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CORPUL UNGURENI 
US 5 

US 22 

CORPUL CĂPŞUNICA US 21 

CORPUL STUPINA US 25 

CORPUL MALUL CORBULUI 
US 23 

US 29 

CORPUL ALIBA US 26 

CORPUL CRĂCAN US 26 

CORPUL DUMIREŞTI 

US 10 

US 16 

US 19 

CORPUL BAZIN US 21 

CORPUL FLORIENI US 5 

CORPUL LUCIU 
US 2 

US 6 

CORPUL OGRĂZI US 23 

CORPUL STUHOSUL 
US 5 

US 6 

CORPUL VETER US 24 

CORPUL STUPINA LAILA US 25 

CORPUL CHICIORA 
US 6 

US 22 
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 CAP. 4. VEGETAȚIA 
 

4.1 DATE FITOCLIMATICE 

       
Comuna Albeşti de Argeş este situată în partea de nord-vest a judeţului Argeş, la o distanţă 

de 45 km de municipiul Piteşti şi la 8 km de municipiul Curtea de Argeş  având o suprafaţă de 43 

km
2
. Din punct de vedere al situării pe relief, comuna este aşezată în zona subcarpatică, pe 

culoarul de vale al Argeşului . 

Principalele forme de relief prezente între limitele comunei sunt versantele Argeşului şi ale 

celorlalte văi mari - asimetrice datorită suprafeţelor structurale de tipul cuestelor, cu numeroase 

forme de alunecare stabilizate - şi culoarul de vale al Argeşului, constituit din luncă şi terase. 

Comuna Albeşti de Argeş este aşezată în partea sud-vest a Subcarpaţilor Argeşului şi cuprinde valea 

Argeşului cu lunca şi terasele acestuia, culmi interfluviale înguste şi versante având orientări şi 

profiluri transversale variate. 

Râul Argeş străbate comuna prin partea centrală, pe direcţie nord-sud. Are izvoarele în Munţii Făgăraş, 

regim permanent şi a fost regularizat în scopul obţinerii de energie electrică, prin crearea şirului de 

lacuri de acumulare. Lacul Albeşti ocupă mare parte din fosta luncă şi deserveşte centrala electrică 

din zonă. 

   Dintre celelalte văi ale teritoriului, principalul afluent de pe partea dreaptă a Argeşului este 

valea Cicăneşti (Băneşti), care are obârşiile la sud de Căpăţâneni, teritoriul Arefu. Valea are scurgere 

permanentă, alimentată inclusiv din izvoare. 

   Pe stânga, Argeşul primeşte cei mai mulţi afluenţi. Dintre aceştia, începând din nordul 

teritoriului, merită a fi amintiţi: Valea Dumitreşti, din Plaiul Chiciora; Pârâu lui Matei şi Pârâu Sbilţei, 

amândouă cu izvoarele în Dealul Gruiu; Pârâu lui Neagoe şi Pârâu Şanţu Mare, având bazinele de 

recepţie în vestul dealurilor care separă Argeşul de Valea Iaşului. Toate aceste văi au debite semi-

permanente şi regim pluvio-nival, mai puţin influenţat de izvoare. 

   Apa freatică se află la adâncime mare pe culmi şi pe cea mai mare parte a versantelor – 

datorită grosimii mari a substratului foarte permeabil. Local, în spatele monticulilor s-au format mici 

lacuri de glimee care nu au apă decât după precipitaţiile mai abundente sau de lungă durată. Izvoarele 

alimentate din pânze suspendate sunt numeroase dar cu debite mici. În arealele unde se creează un 

excedent de apă în sol pentru perioade mai lungi, pot apărea procesele de gleizare.  

   În lunca Argeşului, acviferul freatic este mai aproape de suprafaţă: între 1 şi 3 

metri, iar pe terasă, la circa 4-6 metri, uneori la adâncime mai mare, în zona coluviilor şi conurilor 

de dejecţie. 

Aprecierea regimului climatic caracteristic zonei geografice din care face parte şi teritoriul Albeşti de 

Argeş se bazează pe datele înregistrate la staţia Curtea de Argeş, situată la 10km sud. 

   Temperatura medie multianuală este de 9
O
 C. Mersul temperaturilor într-un an indică 

menţinerea valorilor negative până la sfârşitul lunii februarie, după care se produce o creştere uşoară, 

cu câte 1,5-2
 O

 C de la o decadă la alta, până la sfârşitul lunii iulie, când este atins pragul de 20
 O

 C. 

Caracteristică pentru perioada următoare este răcirea lentă din august şi din prima parte a toamnei, 

proces care se accentuează pe parcursul lunilor octombrie şi noiembrie. Primele valori mai mici de 0
 O

 

C se înregistrează începând cu a doua decadă a lunii decembrie. 

   Cea mai călduroasă lună a anului este iulie, cu 19,7
 O

 C, iar cea mai rece, ianuarie, cu -1,3
 O

 

C. 

   În unii ani, media termică poate ajunge la 10,1
 O

 C, la celălalt pol se află anii reci, cu 7-8
 O

 C. 

Au fost situaţii când în vară s-au produs valori medii mai mari de 22
 O

 C, dar şi răciri intense – valori 

medii de -9,9
 O

 C în ianuarie, -7,9
 O

 C în februarie sau -6,4
 O

 C în luna decembrie. 

   Temperatura maximă absolută înregistrată a fost de 36,5
 O

 C; minima absolută a coborât la -

31
 O

 C, rezultă amplitudinea termică absolută de 67,5
 O

 C. 
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   Diferenţieri termice se produc datorită dispunerii teritoriului pe latitudine, dar mai ales în 

funcţie de etajarea formelor de relief, de la culoarul Argeşului până la culmi care se apropie sau 

depăşesc pe alocuri 1000 de metri. O mare influenţă asupra microclimatului o au expoziţia 

versantelor, lungimea acestora, canalizarea circulaţiei atmosferice în lungul văilor, micile depresiuni; 

rezultă perioade diferite cu brume ori cu strat de zăpadă, inversiuni termice, grade diferite de 

insolaţie. Circulaţia aerului se produce cu precădere din direcţiile vestică şi nord-vestică.   

 Tăria vântului nu trece de 3 m/sec, iar calmul atmosferic se instalează în 70% dintr-un an - efect al 

condiţiilor de adăpost oferite de dealurile înalte. Uneori, însă, masele de aer rece dinspre munte 

pătrund pe culoarul Argeşului şi pot periclita recoltele, mai ales în ce priveşte pomicultura. 

 

 

4.2 DESCRIEREA TIPURILOR DE STAȚIUNE 
 

 Islazurile din comuna Albestii de Arges sunt situate, din punct de vedere al 

zonei sau etajului de vegetatie in urmatoarele unitati bioclimatice : 

- Deluros de cvercete cu sleauri de deal, pentru islazurile din Ungureni, 

Capsunica, Stupina, Cracan, Florieni, Luciu, Ograzi, Stuhosu, Veter, Stupina 

Laila|  

- Deluros cu cvercete cu fag, salcam, anine, mesteacan, pentru Islazurile din 

Malul Corbului,  Aliba, Dumiresti, Bazin,   Chiciora ; 
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4.3 PRINCIPALELE SPECII DE PLANTE DIN VEGETAȚIA 

PAJIȘTILOR 

 

 

Principalele specii de plante din vegetatia pajistilor de pe Islazurile din UAT 

Albestii de Arges  o redăm in Tabelul de mai jos : 

 

  

Nr 

crt. 

Denumirea trupului 

de pasune 
Tipul de pasune 

Principalele graminee Si 

leguminoase furajere 

1. Ungureni Pajiste de deal 
 Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Teposica, Iarba 

Vântului, Coarna, Golomăt, Lolium 

2. Capsunica Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, teposica, Iarba Vântului, 

Coarna, Golomăț, Lolium 

3. Stupina Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăț, Lolium 

4. Malul Corbului Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăț, Lolium 

5. Aliba Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăț, Lolium 

6. Cracan Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna 

7. Dumiresti Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăț, Lolium 

8. Bazin Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna 

9. Florieni Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna; Golomăț, Lolium 

10. Luciu Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăț, Lolium 

11. Ograzi Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăț, Lolium 

12. Stuhosul Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Teposica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăt, Lolium 
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13. Veter Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Teposica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăt, Lolium 

14. Stupina Laila  Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăț, Lolium 

15 Chiciora  Pajiste de deal 
Firuta, Paiusul de deal,  Trifoi rosu, Trifoi 

alb, Trifoi persan, Țepoșica, Iarba 

Vântului, Coarna Golomăț, Lolium 

 

 

 

    Tabelul 4.3 

 4.3 Plante neconsumate sau cu un grad redus de consumabilitate 

  (plante de balast)   

      

Nr.crt Denumirea ştiinţifică 
       Denumirea 

Răspândire 
 

        populară  

1. Conium maculatum  Cucuta 
Pe toate suprafetele de 

pajisti.  

2. Equisetum palustre  Coada calului 
Pe toate suprafetele de 

pajisti  

3. Chelidonium majus  Rostopasca 
Pe toate suprafetele de 

pajisti  

4. Capsela bursa pastorum  Traista ciobanului 
Pe toate suprafetele de 

pajisti  

5. Symphitum officinale  Tataneasa 
Pe toate suprafetele de 

pajisti  
 
 
 
 
 
 

     Tabelul 4.5.  

 4.4 Plantele ce dăunează produselor animaliere  

        

Nr 
crt 

Denumirea ştiinţifică 
(populară) 

Răspândire Prin ce dăunează 

  

  

  

      

1. Alliaria officinalis 
(usturoiţa) 

Păşuni  umbrite  
lângă păduri 

Imprimă laptelui gust de 
usturoi   

      

2. Allium ursinum (dragavei) 
Fâneţe umede de 

deal si munte 
Schimbă   gustul   şi   

culoarea laptelui   
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3. Arctium lappa (brusturul) Locuri părăsite Impurifică lâna   

        

4. 
Artemisia austriaca 

(peliniţa) 
Păşuni degradate 

de deal 
Imprimă laptelui gust 

amar   

        

5. Bidens tripartitus (dentiţă)  Terenuri cu exces 
de umiditate 

Impurifică lâna   

       

6. Carduus acanthoides (spini) Pajişti umede Impurifică lâna   

7. Lepidium ruderale Pajişti uscate de 
deal 

Depreciază calitatea 
cărnii 

  

 (păducherniță)   

      

8. Onopordon acanthium Pajişti uscate de 
deal Impurifică lâna 

  

 (scaiul măgăresc)   

       

9. Thlaspi arvense (punguliţă) Terenuri părăsite 
Imprimă laptelui gust 

neplăcut   

       

10. Xanthium sp. (cornuţi) Terenuri părăsite Impurifică lâna   

        
 
 

 

4.5. PRINCIPALELE TIPURI DE PAJISTI SI RĂSPÂNDIREA LOR 

 
Tabelul 4.6. (Tabelul 4.4. din 

normativ). 
 
Nr. Parcela 

Tipul de pajiște 
Suprafața 

crt. descriptivă (ha) (%) 
0 1 2 3 4 
1. Ungureni Pajiste de deal 10,46 100 

2. Capsunica Pajiste de deal 3,82 100 

3. Stupina Pajiste de deal 63,26 100     

4. Malul Corbului Pajiste de deal 75,53 70     

5. Aliba Pajiste de deal 14,09 95     

6. Cracan Pajiste de deal 0.97 100     

7. Dumiresti Pajiste de deal 281,82 80     

8. Bazin Pajiste de deal 19,76 75     

9. Florieni Pajiste de deal 33,15 85     

10. Luciu Pajiste de deal 21,81 70     

11. Ograzi Pajiste de deal 9,12 80 



85 

 

12. Stuhosul Pajiste de deal 28,52 80 

13. Veter Pajiste de deal 7,70 80 

14 Stupina Laila Pajiste de deal 30,10 75 

15 Chiciora Pajiste de deal 35,00 100 

  Total 566,00  

 

 

Pajistile sunt influentate in mare masura de conditiile de sol si umiditate. 

Vegetatia ierboasa poate fi dominată de urmatoarele specii care să edifice tipul de 

pajiste :  firuta, paisul de deal,golomăt, trifoi rosu  precum si alte specii foarte 

valoroase. 

 Valoarea pastoral este buna cu productii de 6-15 tone/ha masa verde, in functie 

de modul de intretinere. 

 

4.6. DESCRIEREA VEGETAȚIEI  LEMNOASE 

 

- Vegetatia lemnoasa o intalnim pe pajistile din punctele:  Malul Corbului,  

Aliba, Dumiresti, Bazin,   Chiciora  

   fiind reprezentata de  specii de amestec (carpen, fag, arini, salcâm si mesteacăn) 

diverse esente tari si diverse esente moi, având consistent 0,3, varsta medie 60 de ani, 

si un volum mediu de 4 mc/ha. 

 

 

 

CAP. 5. CADRUL DE AMENAJARE 

 

5.1 PROCEDEE DE CULEGERE A DATELOR DIN TEREN 

 Pentru intocmirea Amenajamentului pastoral s-au folosit mai multe surse : 

- Studiul pedologic ; 

- Schite cadastrale 

- Ortofotoplanul comunei Albestii de Arges ; 

- Verificarea in teren a vegetatiei ierboase si lemnoase. 

 

5.2 OBIECTIVE SOCIAL-ECONOMICE ȘI ECOLOGICE 

  
Obiectivele social – economice, ecologice, estetice si de protecție a mediului 

urmărite în prezentul amenajament : Asigurarea și sporirea capacității de pășunat a 
pajiștilor, asigurarea rolului de protecție antierozională pentru terenurile în pantă.  
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5.3 STABILIREA MODULUI DE FOLOSINȚĂ A PAJIȘTILOR 
 
Nu se schimba modul de folosință precizat la punctul 2.5.1 

 

5.4. FUNDAMENTAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL 

  

5.4.1 Durata sezonului de pășunat 

 Momentul inceperii pasunatului rational se face cand : 

- Inaltimea covorului ierbos este 8-15 cm ; 

- Conul de crestere al spicului la graminee este de 6-10 cm; 

- Inflorirea papadiei de primavara ; 

- Dupa 23 aprilie.  
 
Durata sezonului de păşunat este 120 de zile.  
 
Încetarea păşunatului se face cu 3 – 4 săptămâni (20 – 30 zile) înainte de 

apariţia îngheţurilor permanente la sol sau după străvechea cutumă românească, de  
Sf. Dumitru (26 octombrie). 

 

5.4.2  Numărul ciclurilor de păsunat 
 
Ciclul de păsunat este intervalul de timp în care iarba de pe aceeasi parcelă de 

exploatare, odată păsunată, se regenerează si devine din nou bună pentru păsunat.  
 Durata ciclului de pasunat in care iarba, odata pasunata, se regenereaza este de 

28-30 zile, iar numarul ciclurilor de pasunat este de 4 pe an. 
 

5.4.3. Fânețele 

 

Pe izlazurile comunale  ale UAT Albesti de Arges nu este cazul, acestea regasindu-se 

intr-un numar de 581.09 ha la gospodariile populatiei si 3.33 ha la persoanele 

juridice. 

  

 

 

5.4.4 Capacitatea de păsunat   
Se recomandă 65 kg masă verde/zi/cap pentru 1 UVM (din care consumate 

efectiv 50 kg/cap/zi). Conversia în UVM a speciilor de animale domestice este redată 
în tabelul 5.1 întocmit conform legislatiei în vigoare. 
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Tabelul 5.1  
5.4.4 Coeficientul de transformare a diferitelor specii  

şi categorii de animale în UVM  

Specificare 

Coeficient de 
Nr. capete pentru 

1 UVM 
transformare în 

UVM 

   
  Tauri și boi de muncă 1,0-1,2 0,8-1,0 

  Vaci de lapte 1,0 1,0 

Bovine de toate varstele (în medie) 0,7-0,8 1,3-1,4 

Tineret bovin peste 1 an 0,5-0,7 1,4-2,0 

Tineret bovin sub 1 an 0,2-0,3 3,3-5,0 

Oi şi capre de toate vârstele 0,14 7,1 

Oi şi capre mature 0,15-0,16 6,3-6,7 

Cai de toate vârstele 0,8 1,3 

Cai de tracţiune 1,0-1,1 0,9-1,0 

Tineret cabalin peste 1 an 0,5-0,7 1,4-2,0 

Tineret cabalin sub 1 an 0,2-0,3 3,3-5,0 

 

Cp(UVM / ha)  Pt (kg / ha) Cf 

Nz  DZP100 

unde         
 Nz = necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal, în Kg/zi;  
DZP = numărul zilelor sezonului de păşunat; 
Cf = coeficient de folosire a pajistii, în %. 

Din masuratorile efectuate a reiesit o productie de 7 tone masa verde/ha. 

 

                     Cp(UVM / ha)  7000 (kg / ha) UVM/ha. 
                                65 120 x 100 
 

FOLOSIREA PAJISTILOR 
 

Cf      Pt (kg / ha)  Rn (kg / ha)   x 100 

 Pt (kg / ha) 

 

unde           Cf – coefficient de folosire in % 

       Pt = productia totala de masa verde/ ha   
                 Rn  = resturi ne consummate 

 

Cf  7000 (kg / ha)  630(kg / ha)  100 ,  = 90%  

7000 (kg / ha) 
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CAPITOLUL 6 

ORGANIZAREA, IMBUNATATIREA, DOTAREA SI FOLOSIREA 

PASUNILOR 

  
   6.1. LUCRĂRI PRELIMINARE OBLIGATORII DE PUNERE ÎN 

VALOARE A PAJIȘTILOR 

 
Pajiștile permanente sunt de regulă răspândite în condiții improprii altor culturi 

în arabil, plantații de pomi și vii sau alte moduri de folosință agricolă.  
Înainte de a se efectua lucrările specifice de îmbunătățire a covorului ierbos 

prin diferite metode și mijloace cunoscute, sunt necesare lucrări de eliminare a 
factorilor limitativi majori ai productivității pajiștilor cum sunt: eroziunea solului, 
excesul sau lipsa de umiditate, reacția extremă a solului acidă sau bazică, invazia de 
vegetație lemnoasă și buruieni, denivelarea terenului și altele. 

 

6.1.1. Combaterea eroziunii de suprafaţă a solului 

 

Consideraţii generale  
Unul dintre factorii cei mai agresivi care dijmuiesc producţia pajiştilor situate 

pe pante mai mari sau mai mici este eroziunea solului. Eroziunea solului poate fi 
produsă de picăturile de ploaie sau la topirea zăpezilor când se numeşte eroziune 
pluvială (hidrică) sau de vânt când poartă numele de eroziune eoliană.  
 In  UAT Albestii de Argeseroziunea solului se poate intalni pe toate pajistile . 

Factori favorizanţi 
Intensitatea  proceselor  de  eroziune  sunt  determinate  de  factorii  orografici  

(forma versanţilor, lungime, expoziţie, etc.), precipitaţiile atmosferice (cantitate, 
durată, repartiţie şi intensitate) însuşirile fizice ale solului (umiditate, structură, 
textură, materie organică, roca mamă), starea vegetaţiei lemnoase şi ierboase, dar mai 
ales de activităţile omului şi animalelor sale.  

Astfel eroziunea solului este favorizată de: versant cu profil drept, expoziţie 
sudică, intensitatea mai mare şi durata mai lungă a ploii, umiditatea mai mare a 
solului, structura distrusă şi textura mai nisipoasă,roca mamă friabilă, lipsa vegetaţiei 
lemnoase, rărirea până la dispariţie a covorului ierbos, protector, păşunatul pe timp 
umed şi în afara sezonului de vegetaţie (iarna), încărcarea păşunii cu animale peste 
limite, supratârlirea cu animale şi apariţia golurilor în vegetaţie, râmături de porci 
mistreţi, arături şi alte lucrări din deal în vale pentru îmbunătăţirea covorului ierbos al 
pajiştilor, circulaţia din deal in vale a animalelor pe păşune, construcţia de drumuri de 
acces cu panta mai mare de 8% şi multe altele.  

 

Lucrări şi acţiuni de combatere  
Din cele prezentate mai înainte rezultă că suntem principalii responsabili 

pentru declanşarea şi extinderea proceselor erozionale pe pajişti care produc în lanţ 
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alte nenorociri ca modificarea albiilor şi ridicarea fundului râurilor cu inundaţiile ce 
se produc acum la ploii normale, colmatarea lacurilor de acumulare care în curând 
vor fi scoase din uz deoarece se vor umple de aluviuni aduse se ape după eroziunea 
din amonte şi multe altele.  

Pe lângă masurile arhicunoscute de împădurire a versanţilor care au o înclinaţie 
de peste 30

0
 a suprafeţelor deja degradate de eroziunea de adâncime şi alunecări, 

pentru reţinerea apei şi a scurgerilor pe pante un rol foarte important pentru stăvilirea 
eroziunii îl are covorul ierbos şi ţelina care o formează.  

Pentru stăvilirea eroziunii de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri 
preventive:  

• Limitarea sezonului de păşunat la cel optim, între Sf. Gheorghe (23 aprilie) 
şi Sf. Dumitru (26 octombrie) cca. 120 zile pentru zona de dealuri şi 
interzicerea păşunatului pe perioada de toamnă iarnă şi primăvara devreme, 
pentru ca ierburile să se „odihnească” în sezonul rece;   

• Evitarea pe cât posibil a păşunatului pe pante pe timp ploios şi sol umed, 
căutând locurile mai zvântate, bine drenate sau terenurile plane;   

• Respectarea încărcării cu animale evitarea suprapăşunatului şi supratârlirii, 
care răresc şi produc goluri în covorul ierbos a cărui sol este mai sensibil la 
eroziune (focare de eroziune);   

• Fertilizarea cu îngrăşăminte organice (gunoi şi târlire) şi chimice (NPK) 
pentru îndesirea covorului ierbos, realizarea unor producţii de iarbă 
corespunzătoare şi a unei ţeline dense;   

• Supaînsămânţarea golurilor din pajişte şi a celor cu covor rărit datorită 
diferitelor cauze amintite mai înainte;  

• Stoparea râmăturilor de porci domestici şi mistreţi prin măsuri specifice de   
limitare a prezenţei lor pe pajiştile în pantă şi alte măsuri. 

 

 

6.1.2 Combaterea vegetaţiei lemnoase nevaloroase din pajişti 

 In UAT Albestii de Arges pe toate pasunile intalnim vegetatie lemnoasa 

nevaloroasa cum ar fi : macesul, murarul, socul si porumbarul. 
În absenţa lucrărilor anuale de curăţirii şi în urma folosirii neraţionale şi în 

special abandonul sau subîncărcarea cu animale, speciile lemnoase se instalează 
treptat pe pajişti, mărindu-şi gradul de acoperire de la un an la altul.  

După un număr mai mare de ani de absenţă a lucrărilor de îngrijire, se 
instalează şi se dezvoltă o vegetaţie lemnoasă a cărei defrişare se poate efectua pe 
bază de studii şi documentaţii în care se prevăd toate detaliile privind organizarea, 
execuţia lucrării şi valorificarea materialului lemnos, conform normativelor.  

În îndeplinirea rolului de protecţie a solului şi a pajiştii şi de adăpost și 
refugiu pentru animale, se va lăsa în întregime, netăiată, vegetaţia forestieră de pe 
următoarele porţiuni :  

 
 Pe ambele maluri de-a lungul pâraielor şi la izvoarele acestora, în lăţimi 

variabile în raport cu înclinarea şi lăţimea pantei;   
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 Pe suprafeţele degradate sau în curs de degradare, pe grohotişuri, în jurul 
stâncăriilor;   

 În jurul adăpătoarelor, stânelor, adăposturilor, saivanelor;  

 Pe suprafeţele de coastă de pe lângă drumuri;  
 

Pe suprafeţele cu arborete, ce au rol de protecţie, nu se păşunează şi nu se fac 
nici un fel de lucrări, decât numai operaţiuni de igienă – de extragere de arbori 
uscaţi, doborâţi de vânt, a crăcilor rupte şi căzute.     

6.1.3 Metode de combatere 

 

Defrişarea arboretelor dăunătoare se poate face şi mecanizat, prin 

dezrădăcinare, cu ajutorul maşinilor speciale, tractate. Tractarea se face cu un tractor 

de 160CP. O metodă nouă, mult mai eficientă, de distrugere a lăstărişului, este aceea 

a folosirii substanţelor chimice, a arboricidelor. Această metodă o completează ş i 

desăvârşeşte pe cea a tăierii arboretelor cu tulpini a căror grosime este peste 5 cm. 
 

 

6.1.4  Îndepărtarea materialului lemnos,al cioatelor şi pietrelor 

 
Distrugerea arboretelor dăunătoare prin tăiere sau arboricidare trebuie 

completată cu fasonarea, clasarea şi valorificarea sau îndepărtarea materialului 
lemnos rezultat.  

Materialul care nu prezintă valoare economică sau nu poate fi valorificat sub 

nici-o formă se va arde pe loc, spre a se elibera terenul. 
Arderea se face în mod organizat. În acest scop, materialul va fi aşezat în 

grămezi (martoane) de formă paralelipipedică, cu dimensiunile 6 X 2 X 1,5-2 m, 
aşezate în zigzag, cu lungimea pe curba de nivel, la distanţă de minimum 20 m una de 
alta şi la cel puţin 20-25 m de coroana arborilor de protecţie, spre a se evita efectele 
negative ale focului. Nu se admite aşezarea grămezilor peste cioate, arbori sau tufe 
netăiate.  

Materialului destinat arderii i se va da foc numai pe vreme bună, fără vânt şi 
sub control competent, spre a se evita incendiile. Data efectuării acestei operaţiuni se 
comunică în scris, din timp, autorităţilor de resort (organelor silvice, consiliilor 
populare, poliţiei). Cenuşa rezultată din ardere, după stingerea completă a focului, va 
fi împrăştiată total şi uniform pe pajişte.  

Se va ţine seama că lemnul de răşinoase arde bine şi în stare verde, imediat 
după tăiere, pe când cel de foioase, numai în anul următor.  

Cioatele rămase după exploatarea pădurii sau în urma tăierii arborilor cu 
diametru gros, în urma acţiunii de defrişare a arboretului dăunător, acoperă suprafeţe 
mari, pe care de fapt ar trebui să se instaleze ierburile valoroase şi împiedică aplicarea 
mecanizată a lucrărilor de îmbunătăţire, întreţinere și folosire a pajiştii.  

Scoaterea cioatelor înainte de a putrezi cere eforturi mari, mai ales în cazul 
când se face cu unelte manuale - topoare, târnăcoape, etc. Operaţiunea se uşurează în 
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bună măsură prin confecţionarea şi folosirea unor cârlige puternice, cu care se 
ancorează cioata, aplicând apoi principiul pârghiilor. Forţa necesară tracţiunii se 
poate asigura cu animale - boi, bivoli - ori cu tractoare, de preferinţă cele cu şenile. 
Înainte de ancorarea cioatei, se taie de jur împrejur rădăcinile groase, ce se găsesc la 
mică adâncime, folosind uneltele manuale amintite.  
 

6.1.5  Distrugerea muşuroaielor, nivelarea şi curăţirea pajiştilor 

 

Combaterea muşuroaielor  
În marea lor majoritate, pajiştile naturale au suprafaţa denivelată datorită 

muşuroaielor, eroziunii şi alunecărilor de teren, lucrărilor de defrişare a vegetaţiei 
lemnoase, scoaterea cioatelor, drenaj, desecare şi alte lucrări.  

Muşuroaiele înţelenite de origine animală şi vegetală sunt principala cauză a 
denivelărilor pe pajiştile naturale.  

Cele de origine animală sunt formate de cârtiţe, furnici şi mistreţi.  
La început acestea sunt de dimensiuni mici şi se măresc odată cu trecerea 

timpului, denivelând pajiştea şi îngreunând valorificarea ei, în special prin cosire.  
Muşuroaiele de origine vegetală se formează pe tufele dese ale unor graminee, 

cum este târsa (Deschampsia caespitosa) şi ţăpoşica (Nardus stricta) sau pipirig 
(Juncus sp.), cioate şi buturugi rămase în sol şi altele. Prin păşunat neraţional pe 
soluri cu exces de umiditate, de asemenea se formează muşuroaie înţelenite după 
călcarea lor cu animale. În zona montană întâlnim adesea muşuroaie înţelenite numite 
marghile care se datoresc efectului combinat de îngheţ-dezgheţ, păşunatului 
neraţional cu ovinele şi invaziei cu ţepoşică.  

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

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

Lucrări de curăţire şi nivelare  
Prin lucrări de curăţire se îndepărtează de pe pajişti pietrele, cioatele rămase 

după defrişarea arborilor, buturugile şi alte resturi vegetale aduse de ape şi alte 
lucrări. Acestea se execută manual şi mecanizat în funcţie de pantă şi gradul de 
acoperire al terenului.  

Pe terenurile în pantă, cu înclinaţii mai mari se acţionează cu atenţie pentru 
strângerea pietrelor şi cioatelor pentru a nu declanşa eroziunea solului.  

Nivelarea terenurilor de pe care s-au adunat pietrele, s-au scos cioatele, a celor 
erodate sau cu alunecări se poate realiza cu nivelatorul, grederul sau buldozerul, în 
funcţie de gradul denivelărilor şi eficienţa lucrării.  

Suprafeţele lipsite de vegetaţie se înierbează cu un amestec adaptat zonei 
pedoclimatice. 
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               Tabelul 6.1.  

Trup de pășune / parcelă 

descriptivă 
Volumul lucrărilor de îmbunătățire, (ha): 

Suprafețe de 

protecție 

 

 

 

Nr.  

Denumire 
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 d
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Total 

  

crt. 

    

      

       

0  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1.  Ungureni  10,46 - - 0,5 - -  - 0.5 -  

2.  Capsunica  3,82 - - - - - - - - -  

3.  Stupina  63,26 - - 1.0 - - - - 1.0 -  

4.  Malul Corbului  75,53 5.0 5.0 2.0 1,5 0.5 - - 14.0 -  

5.  Aliba  14,09 1.5 3.0 0,5 0.5 0.3 - - 5.8 -  

6.  Cracan  0,97 - - - - - - - - -  

7.  Dumiresti 1 218,82 10.0 15,0 3.0 3,0 0.5  - 31.5 -  

8.  Bazin  13,16 - - 0.2 - - - - 0.2 -  

9.  Florieni  33,15 0.5 0.5 0,5 0.3 0,5 5,0 - 7.3 -  

10.  Luciu  21,81 - - 0,5 - 0,5 2.5 - 3.5 -  

11.  Ograzi  9,12 0.3 0.5 0,5 0.3 0,3 - - 1.9 -  

  12.  Stuhosul  28,52 0.3 0.3 0,5 0.3 0,5 5,0 - 6.9 -  

13.  Veter  7,70 - - - - - - - - -  

14.  Stupina Laila  30,10 0.5 1.0 0.5 0.3 1,0 - - 3.3 -  

15.  Chiciora  35,00 1.0 1.5 1.5 1.0 3.0 10.0 - 18 -  
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6.2. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COVORULUI IERBOS PRIN 
FERTILIZARE 

 

6.2.1. Principii de aplicare a îngrășămintelor pe pajiști 

 Fertilizarea se efectueaza conform recomandarilor agro-chimice. Corectarea 

reactiei acide prin aplicarea de amendamente calcaroase se poate efectua pe suprafete 

plane si in special cand se stabileste imbunatatirea calitatii pajistii prin insămânțare. 

Sortimentele de ingrasaminte minerale pentru fertilizare sunt :  

1.Pentru fertilizarea cu azot  

          - nitrocalcar – 26% substanta activa 

 - ingrasamant complex 13:26:13 sau 16:48:0 

      Aplicarea se va face uniform, primavera dupa 15 martie in doua reprize, 

primavara jumatate si dupa primul pasunat jumatate. 

      Nu se vor aplica ingrasaminte cu azot cu potential de acidifiere a solului, 

respectiv azotat de amoniu sau sulfat de amoniu 

2.Pentru fertilizarea cu fosfor si potasiu  

 -Sortimentul de ingrasaminte cu fosfor, recomandat, este urmatorul: 

       16:48:0  sau 13:26:13 

         -superfosfat (P2 20%)  concentrat sau simplu,  

         -Sortimentul de ingrasaminte cu potasiu este ingrasamant complex sub 

orice formulare sau sare potasica. 

 

6.2.2. Târlirea pajiştilor cu animalele 

 
Până acum, târlirea tradiţională normală, confirmată ştiinţific, se face cu oile şi 

anume 2 – 3 nopţi 1 oaie adultă / mp pe păşuni cu covor ierbos corespunzător şi 4 – 6 
nopţi 1 oaie / mp pe păşunile degradate, care în zona montană sunt invadate de 
Nardus stricta (părul porcului, ţepoşică). Depăşirea acestui prag de 6 nopţi, în toate 
situaţiile duce la supratârlire, cu întreg cortegiul de dezechilibre grave ale covorului 
ierbos şi ale celorlalţi factori de mediu.  

Au fost efectuate cercetări privind târlirea cu bovinele, respectiv acceaşi 
intensitate, în funcţie de starea covorului ierbos de 2 – 3 nopţi şi 4 – 6 nopţi 1 vacă / 6 
mp sau alte durate cu încărcări echivalente cum ar fi 4 – 6 nopţi sau 8 – 12 nopţi 1 
vacă / 12 mp, ţinând seama şi de greutăţile care intervin în mutarea porţilor mai mari 
de târlire şi mărirea în prima fază a spaţiului dintre vacile de la diferiţi proprietari, 
care nu se cunosc între ele, pentru evitarea unor altercaţii şi stări de stres, până la 
ierarhizarea după legile nescrise ale etologiei. Prin aceste metode de târlire, o păşune 
de munte, într-o perioadă de 90 – 120 zile poate fi ameliorată abia pe 10-20 % din 
suprafaţa totală, o dată pentru cca 5 ani, cât durează efectul târlirii, dată fiind 
încărcarea mică cu animale de 1 – 2 unităţi vită mare (UVM) la hectar şi durata scurtă 
a sezonului de păşunat.  

Cercetări mai recente au dovedit că este posibil a se târlii până la 50 % din 
suprafaţa atribuită unei turme de animale cu condiţia aplicării unor erbicide pentru 
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distrugerea covorului ierbos degradat, urmată de supraînsămânţare cu ierburi perene 
şi fertilizare cu îngrăşăminte chimice fosfatice.  

Concret, pe o păşune degradată de ţepoşică se aplică 5 l/ha Roundup (glifosat), 
diluat în 150 litri de apă, utilizând pentru stropire o pompă de spate după care la 2 
săptămâni se supraînsămânţează cu un amestec calculat pentru 1 hectar de 270 kg 
superfosfat (18 % P2O5) împreună cu 25 kg graminee (Festuca rubra, Festuca 
pratensis, Phleum pratense, Lolium perenne,Dactylis glomerata, Agrostis capillaris 
şi altele) şi 5 kg leguminoase perene (Trifolium repens, Trifolium hybridum, Lotus 
corniculatus, etc.), revenind 3 kg amestec complex la 100 mp, după care se 
efectuează o târlire redusă la numai 2 nopţi 1 oaie/mp sau 1 vacă/6 mp.  

Prin aceste măsuri care necesită o bună pregătire în prealabil şi multă 
conştiinciozitate în aplicare pe suprafeţe de păşuni proprietate individuală sau  
închiriate pe termen lung (10-20 de ani) se vor putea îmbunătăţi într-un interval 
relativ scurt, suprafeţe mari de păşuni montane degradate în decenii de agresiune 
asupra mediului. 
 Tarlirea se va face pe trupurile de pasune : DUMIRESTI, MALUL 
CORBULUI .  
 

6.2.3 Doze de îngrăşăminte chimice şi fracţionarea lor  
Pentru fiecare tip de pajişte permanentă (naturală sau seminaturală) pe baza 

rezultatelor experimentale din ţara noastră au fost stabilite doze de îngrăşăminte 
chimice (Tabelul 6.2).  

 
 
 

Tabelul 6.2. 

 
Date orientative privind fertilizarea pajiştilor permanente 

cu îngrăşăminte chimice (kg/ ha / an s.a.)  
 

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

    

1. Festuca rubra + 150 150  120  

    Poa pratensis    

*) substanţă activă (s.a.) 
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6.3. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PRIN SUPRAÎNSĂMÂNȚARE ȘI 
REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE 

 

6.3.1. Alegerea amestecurilor de ierburi 

 Daca in viitor se vor face insamantari sau suprainsamantari se va folosi 

urmatorul tip de amestec  

  

Graminee perene : Dactylis glomerata – golomăţ, Festuca pratensis – păiuş de 

livadă, Festuca rubra – păiuş roşu, Lolium perenne – raigras peren, Poa pratensis – 

firuţă; 

 Leguminoase perene: Trifolium pratense – trifoi roşu. 
 

 

6.3.2. Câteva exemple de amestecuri de ierburi pentru refacerea pajiştilor 

 
Pentru reînsămânţare după refacerea totală a covorului ierbos prin diferite 

metode şi mijloace sau supraînsămânţare pentru înlocuirea parţială sau îndesirea 
pajiştii este necesară alcătuirea unor amestecuri de graminee şi leguminoase perene 
adecvate condiţiilor staţionale şi modului de folosinţă preconizat de către gospodar 
sau fermier, producători de furaje şi crescători de animale.  

În vederea alcătuirii corecte a acestor amestecuri sunt necesare cunoştinţe 
minime despre speciile perene de pajişti luate în cultură (Tabelul 6.4).  

Tabelul 6.3. 

 

Structura amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru pajişti 
(% din norma de semănat) 

Modul Durata de  Graminee   Leguminoase  

de folosinţă 

Total 

Din care de talie 

Total 

 Din care de talie  

folosinţă (ani) Înaltă Scundă 

 

Înaltă Scundă 

 

    

Fâneaţă 

2-3 30 30 - 70  70 -  

4-6 60 60 - 40 

 

40 - 

 

   

Păşune Peste 6 70 30 40 30  10 20  

Mixtă 

4-6 60 50 10 40  30 10  

Peste 6 60 45 15 40 

 

25 15 
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6.3.3 Dezinfestarea păşunilor si asigurarea apei de băut 

 
Una din condiţiile de bază pentru buna reuşită a lucrărilor de valorificare a 

păşunilor o reprezintă atât organizarea păşunatului propriu zis cât şi înzestrarea 
păşunilor cu adăpători şi adăposturi pentru animale, efectuarea unor lucrări de 
asanare sanitar veterinară a terenurilor şi altele.  

Asigurarea cu apă de băut este o condiţie indispensabilă pentru realizarea 
păşunatului raţional. Pentru fiecare kg de SU ingerată (5Kg MV) consumul zilnic de 
apă se ridică la 4-6 l la vacile de lapte 3-5 l la bovine la îngrăşat şi la 2-3 l la ovine şi 
cabaline. De exemplu pentru o vacă care consumă 10 kg SU (50 Kg MV) trebuie să i 
se asigure 40-60 l apă. Pentru fiecare litru de lapte produs o vacă are nevoie de 4-6 l 
apă.  

În general se socoteşte că 1 UVM în sezonul de păşunat are nevoie 30-40 litri 
apă/zi vara şi de 15 - 20 litri în cursul primăverii şi al toamnei. Pentru o oaie adultă se 
socoteşte 2 - 4 l/cap/zi în perioada păşunatului. Aprovizionarea cu apă se face din 
diferite surse, cu adăpători fixe sau mobile.  

Înzestrarea păşunilor cu adăpători, este adesea dificilă, datorită debitelor 
insuficiente ale surselor de apă şi calităţii necorespunzătoare a acestora.  

Construirea  adăpătorilor, presupune în primul rând cunoaşterea precisă a 
debitelor surselor de apă existente care se face prin cronometrarea duratei de umplere 
a unor vase cu capacitate cunoscută şi se exprimă în litri / secundă.  

Dacă debitul sursei de apă este mai redus, cum este cazul unor izvoare de 
coastă, se poate construi un rezervor de apă care permite acumularea cantităţii de apă 
necesară animalelor aduse la păşunat. La fel se poate colecta în bazine apa din ploi de 
pe acoperişurile adăposturilor de animale sau a caselor de locuit, prevăzute cu 
jgheaburi şi ţevi de colectare. În zonele lipsite de izvoare în care apa curge 
gravitaţional se pot săpa puţuri şi fântâni cu cumpănă sau pompe acţionate manual, cu 
energie mecanică, electrică, eoliană, etc. care se dirijează direct în jgheaburile de 
adăpare sau bazine de rezervă pentru acelaşi scop.  

Adăpătorile fixe trebuie să fie amplasate la maximum 800 m de locul unde se 
păşunează şi în jurul lor sunt necesare lucrări de eliminare a excesului de umiditate.  

Lungimea jgheaburilor de adăpare (L) se calculează în funcţie de numărul de 
animale (N) în aşa fel încât adăparea unei grupe de animale să nu dureze mai mult de 
o oră.  

L =  
Nts

T 
 
t = timpul necesar pentru adăparea unui animal 
(minute) s = frontul de adăpare pentru un animal (m) 
T = timpul necesar pentru adăparea întregului efectiv de animale (maxim 60 minute).  

În tabelele 6.9. şi 6.10 sunt prezentate elementele principale necesare 
construirii adăpătorilor:  
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Tabelul 6.4. 

Unele date necesare pentru calculul lungimii adăpătorilor  

       

  Timp Frontul de adăpare (m)   

Specia şi categoria 

Necesar necesar când adăpatul se face:   

zilnic de adăpării 

 

Pe o 

  

de animale Pe ambele 

  

apă unui animal singură 

  

 

laturi 

  

  

(minute) latură 

  

     

Bovine şi cabaline 
40-50 7-8 0,5 1,2 

  

adulte   

Tineret taurin şi 
20-30 5-6 0,4 1,0 

  

cabalin   

Oi şi capre adulte 4-5 4-5 0,2 0,5   

Tineret ovin 2-3 4-5 0,2 0,5   

       

  

   
6.4. . Organizarea pasunatului pt diferite specii de animale  
 
Din datele existente în literatura noastră de specialitate necesarul zilnic de 

iarbă pentru diferite specii şi categorii de animale este în general de:   
* 40 - 50 kg la vacile cu producţie mare, tauri şi boi;  
* 30 - 40 kg la vacile slab productive sau sterpe şi cai adulţi;   
* 20 - 30 kg la tineretul bovin sub 200 kg; 
* 5 - 6 kg la ovinele adulte şi altele.   

 În ceea ce privește sursele de apă existente aceștia sunt constituite din pâraiele 

care izvoresc din zonă, lacuri naturale și artificiale excavate și întreținute de 

beneficiar.  
Se va arăta capacitatea de pășunat actuală și predictibilă după aplicarea 

lucrărilor de îmbunătățire.  
Capacitatea de pășunat actuală va fi prezentată sub formă tabelară (Tabelul 

6.14), grupând-se suprafețele cu capacitate de producție asemănătoare și cu răspuns 
preconizat asemănător.  
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trup de 

pajiste 

suprafata 

parcelei de 
exploatare 

(ha) 

productia 

de masa 
verde 

(t/ha) 

Coeficient 

de 
folosire 

(%) 

Productia 

de masa 
verde 

utila 
(t/ha) 

Productia 

totala de 
masa 

verde (t) 

ZAF incarcatura cu 

UMV 

/ 1 ha total 

UNGURENI 10.46 7 90  6.3 73.22 126 1.05 10.983 

CAPSUNICA 3.82 7 90 6.3 26.74 126 1.05 4.011 

STUPINA  63.26 7 90 6.3 442.82 126 1.05 66.423 

MALUL 

CORBULUI 

56.56 
7 90 6.3 

395.92 126 1.05 59.388 

ALIBA 13.60 7 90  6.3 95.2 126 1.05 14.28 

CRACAN 0.97 7 90 6.3 6.79 126 1.05 1.0185 

DUMIRESTI 181.48 7 90 6.3 1270.36 126 1.05 190.554 

BAZIN 12.49 7 90 6.3 87.43 126 1.05 13.1145 

FLORIENI 33.15 7 90 6.3 234.99 126 1.05 35.2485 

LUCIU 21.81 7 90 6.3 152.67 126 1.05 22.9005 

OGRAZI 18.18 7 90 6.3 127.26 126 1.05 19.089 

STUHOSUL 28.52 7 90 6.3 199.64 126 1.05 29.946 

VETER 7.70 7 90 6.3 53.9 126 1.05 8.085 

CHICIORA 14.92 7 90 6.3 104.44 126 1.05 15.666 

STUPINA LAILA 30.10 7 90 6.3 210.7 126 1.05 31.605 

TOTAL 487.44 7 90 6.3 3412.08 126 1.05 511.812 

 

6.5 Cai de acces 

Accesul la pajistile colinare aflate in domeniul public al comunei Albestii de Arges, 

se face pe drumurile existente pana la aceste suprafete de terenuri. Din categoria 

acestor drumuri amintim: arterele principale, DN 7 C si drumuri comunale  care 

strabat comuna, accesul spre locurile de pasunat continuindu-se pe drumuri de 

pamint.. Starea acestor cai de comunicatie este  buna, acestea fiind intretinute si 

reparate in mod constant de catre detinatorii acestora. Lungimea totala a acestor cai 

de acces este de aprox. 60 km. 
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6.6 Constructii zoopastorale si surse de apa. 

 

         Pe pajistile colinare aflate in domeniul public al comunei Albestii de Arges  

exista constructii zoopastorale, deoarce animalele care pasuneaza aceste suprafete 

apartin cetatenilor care locuiesc in zonele respective si sint adapostite la domiciliile 

lor si in tabere.Pe urmatoarele pasuni exista stani si saivane astfel: 

- Malul Corbului saivan in suprafata de 50 mp. 

- Dumiresti  saivan in suprafata de 300 mp 

- Chiciora saivan 200 mp + stana in suprfata de 60 mp 

  

 

 

Asigurarea cu apa de baut este o conditie indispensabila pentru realizarea 

pasunatului rational. 

In general se socoteste ca 1 UVM in sezonul de pasunat are nevoie de 30-40 litri 

apa/zi vara si de 15-20 litri in cursul primaverii si al toamnei.                                                                      

        In ceea ce priveste sursele de apa existente, acestea sunt constituite din paraiele 

care izvorasc din zona, lacuri naturale si artificiale scavate si intretinute de beneficiari 

astfel: 

- Stuhosul -  amenajare 20 m + 12 mp jgheaburi din beton 

- Veter -  amenajare 9 m jgheab din beton 

- Cracan – amenajare  26 m jgeab din beton  

- Dumiresti amenajare 15 m jgheab din beton 

- Chiciora amenajare 12 jgeab, apa provenind din put forat 

-  

 Pe pasunea Ungureni a fost amenajata sursa de apa de la alimentarea cu apa potabila 

a localitatii Albestii de Arges unde au fost trase conducte de apa si au fost construite 

jgheaburi din beton. 

       Aceste surse de apa sunt constante, permanente, au o capacitate care asigura 

necesarul de apa pentru adapatul animalelor si sint amplasate in imediata vecinatate a 

pasunii asigurind o distanta si un timp scurt pentru adapat.  
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CAPITOLUL 7. DESCRIERE PARCELARĂ 
 

7.1. MODUL DE COMPLETARE A DESCRIERII PARCELARE 

 

 
Se va face o prezentare a fiecărei parcele descriptive care compune pajiștea 

amenajată conform modelului ce urmează. Ordinea în care vor fi descrise parcelele va 
fi cea din tabelul 2.1.  

Descrierea parcelară va fi realizată conform instrucțiunilor ce urmează. 
 
 

UAT 
Trup 

de 

pajiste 

Parcela 

descripti

vă 

Suprafat

a 

(ha) 

Categorie 
Unitate 

de 

relief 

Configura

tie 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Albestii    

de 

Arges 
Ungureni 

Ungureni 10,46 

Pasune FP Deal 
Mediu 

înclinat 

Altitudine:      
495-510 m                              

Expoziție: 
    SV   

Înclinație: 
3-20%  

Sol:     regosol eutric  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice : Cucuta  
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 100%  
Încărcarea cu animale                         - 10.98 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, arin, salcâm, mesteacan, porumbar  
Lucrări executate   - Taierea arboretului   
Lucrări propuse -   distrugerea plantelor neconsumabile,    administrarea de 
ingrasaminte chimice  
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U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configura

ție 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Albestii 

de Arges 
Capsunica Capsunica 3,82 Pasune FP Deal 

Mediu 

înclinat 

Altitudine:  
470-480 m 

Expoziție:  
      SV 

  
Înclinație: 
0-15%  

Sol:     eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice : cucuta  
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 100%  
Încărcarea cu animale                         4.01 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, arin, salcâm, mesteacan, porumbar  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  distrugerea plantelor neconsumabile,    administrarea de 

ingrasaminte chimice 

 

U.A.T 

Trup 
Parcela 

descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de de folosință 

pajiște și grupă 
 funcțională 

Albestii 

de Arges 
Stupin a Stupina 63,26 Pasune FP Deal 

Mediu 

înclinat 

Altitudine: 
590-710 m 

Expoziție: 
    SE, S   

Înclinație: 
10-25%  

Sol:   Eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 100%  
Încărcarea cu animale                         - 66.42 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -   distrugerea musuroaielor , administrare ingrasaminte chimice. 
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U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Albestii 

de Argeș Malul Corbului 

VARTOP 

SIRNE   

SALCET 

39.50 

20,40 

15,63 Pasune FP Deal 

Mediu 

înclinat 

Altitudine: 
600-690 m 

Expoziție: 
    E                   

Înclinație: 
10-25%  

Sol:     :     eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei -70 %  
Încărcarea cu animale                         - 59.38 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  Taierea arboretului, distrugerea musuroaielor , distrugerea plantelor 

neconsumabile,    administrarea de ingrasaminte chimice,  culegerea pietrelor 

 

U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

 Albestii 

de Argeș Aliba Aliba 14,09 Pasune FP Deal 

Mediu 

înclinat 

Altitudine: 
525-610 m 

Expoziție:  
    S, SV   

Înclinație: 
5-20%  

Sol:     eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei –95 %  
Încărcarea cu animale                         - 14.28 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  administrarea de ingrasaminte chimice  
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U.A.T 

Trup 
Parcela 

Descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de de folosință 

pajiște și grupă 
 funcțională 

Albestii 

de Argeș 
Cracan Cracan 

0,97 

 
Pasune FP Deal 

Puternic 

înclinat 

Altitudine: 
490-510  m 

Expoziție: 
      SV   

Înclinație: 
5-15%  

Sol:     :     eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 100 %  
Încărcarea cu animale                         - 1.01 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  administrarea de ingrasaminte chimice 

 
 

U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Albestii 

de Argeș 
Dumiresti Dumiresti 218,82 Pasune FP Deal 

Moderat 

inclinat 

Altitudine: 
510-655 m 

Expoziție: 
SE, S, SV   

Înclinație: 
10-20%  

Sol:     regosol + aluviosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei 80 %  
Încărcarea cu animale                         - 190.55 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  Taierea arboretului, distrugerea musuroaielor , distrugerea plantelor 

neconsumabile,    administrarea de ingrasaminte chimice, lotizarea suprafetei de pajiste, 

combaterea eroziunii solului, culegerea pietrelor 
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U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de folosință 

și grupă 
 funcțională 

Albestii 

de Argeș 
Bazin Bazin 13,16 Pasune FP Deal 

Moderat 

inclinat 

Altitudine: 
530-600 m 

Expoziție: 
 S, SV   

Înclinație: 
0-15%  

Sol:     eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 75  %  
Încărcarea cu animale                         - 13.11 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -   distrugerea plantelor neconsumabile,    administrarea de 

ingrasaminte chimice 
 

U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Albestii 

de Argeș 
Florieni Florieni 33,15 Pasune FP Deal 

Puternic 

inclinat 

Altitudine: 
655-775 m                                     

Expoziție: 
S,SV   

Înclinație: 
5-25%  

Sol:     regosol   
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 85 %  
Încărcarea cu animale                         - 35.24  UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  Taierea arboretului, distrugerea musuroaielor , distrugerea plantelor 

neconsumabile,    administrarea de ingrasaminte chimice, lotizarea suprafetei de pajiste, 

combaterea eroziunii solului, culegerea pietrelor 
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U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Albestii 

de Arges 
Luciu Luciu 21,81 Pasune FP Deal 

Puternic 

inclinat 

Altitudine:    
480-510 m 

Expoziție:  
  SE,S   

Înclinație: 
5-20%  

Sol:     regosol   
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 70 %  
Încărcarea cu animale                         - 22.9 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  Taierea arboretului, distrugerea musuroaielor , distrugerea plantelor 

neconsumabile,    administrarea de ingrasaminte chimice, combaterea eroziunii solului, 

culegerea pietrelor 
 

U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptiv

ă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Albestii 

de Argeș 
Ograzi Ograzi  Pasune FP Deal 

Slab 

inclinat 

Altitudine: 
550-650 m 

Expoziție: 
 SE, S   

Înclinație: 
10-20%  

Sol:     :     eutricambosol 

Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  distrugerea plantelor neconsumabile,    administrarea de ingrasaminte chimice, lotizarea suprafetei de pajiste, combaterea eroziunii solului, culegerea pietrelor 
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 80 %  
Încărcarea cu animale                         - 19.08 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  Taierea arboretului, distrugerea musuroaielor ,  
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U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptivă 

Supraf 

(ha) 

Categorie 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Unitate de 

relief 

Configur

ație 

 

Albestii 

de Argeș 
STUHOSUL STUHOSUL 28,52 Pasune FP Deal 

Slab 

inclinat 

Altitudine:   
650-760 m 

Expoziție:  
SE, S   

Înclinație: 
5-25%  

Sol:     regosol   
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 80%  
Încărcarea cu animale                         - 29.94  UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, stejar, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  Taierea arboretului, distrugerea musuroaielor , distrugerea plantelor 

neconsumabile,    administrarea de ingrasaminte chimice, lotizarea suprafetei de pajiste, 

combaterea eroziunii solului, culegerea pietrelor 
 

U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Unitate de 

relief 

Configura

ție 

 

Albestii de 

Argeș 
VETER VETER 7,70 Pasune FP Deal 

mediu 

inclinat 

Altitudine:      
500 m 

Expoziție:  
  SE, V, S    

Înclinație: 
10-20%  

Sol:     :     eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 80 %  
Încărcarea cu animale                         - 8.08 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  administrarea de ingrasaminte chimice 
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U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptivă 

Supraf 

(ha) 

Categorie 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Unitate de 

relief 

Configuraț

ie 

 

Albestii 

de Argeș 

STUPINA 

LAILA 

STUPINA 

LAILA 
30,10 Pasune FP Deal 

mediu 

inclinat 

Altitudine:      
600-640 m 

Expoziție:  
  S, V, SV    

Înclinație: 

10-25%  
Sol:     :     eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei –75 %  
Încărcarea cu animale                         - 31.60 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  Taierea arboretului, distrugerea musuroaielor , distrugerea plantelor 

neconsumabile,    administrarea de ingrasaminte chimice, lotizarea suprafetei de pajiste, 
combaterea eroziunii solului, culegerea pietrelor 

 

U.A.T 

Trup 

de 

pajiște 

Parcela 

descriptivă 

Suprafaț

a 

(ha) 

Categorie 

de folosință 

și grupă 

funcțională 

Unitate de 

relief 

Configura

ție 

 

Albestii 

de Argeș 
CHICIORA CHICIORA 7,70 Pasune FP Deal 

mediu 

inclinat 

Altitudine:      
600-700 m 

Expoziție:  
  S, SE    

Înclinație: 
10-30%  

Sol:     regosol  + :     eutricambosol  
Date staționale suplimentare (dacă este cazul)          -  
Tip de pajiște :     Pajiste de deal  
Graminee  :  Iarba de gazon, Firuta, Iarba campului;  
Leguminoase : trifoiul rosu;  
Diverse plante : Coada calului  
Plante dăunătoare și toxice :   
Grad de acoperire cu vegetație a parcelei – 100 %  
Încărcarea cu animale                         - 31.60 UVM  
Vegetația lemnoasă       - Maces, arin, salcâm  
Lucrări executate   - Taierea arboretului,   
Lucrări propuse -  Taierea arboretului, distrugerea musuroaielor , distrugerea plantelor 

neconsumabile,    administrarea de ingrasaminte chimice, lotizarea suprafetei de pajiste, 
combaterea eroziunii solului, culegerea pietrelor 
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CAP. 8. CONCLUZII, DIVERSE 

 
 Din intocmirea Amenajamentului pastoral si a Studiului pedologic reies 

urmatoarele : 

- Cantitatea de masa verde per hectar este de 7 tone ; 

- Pretul unei tone de masa verde este de 60 lei ; 

- Pretul unui hectar de masa verde este de 7x60 = 420 lei; 

- Pretul total al masei verzi de pe total pasune din comuna Albestii de Arges este de 

566,00 ha x 420 lei/ha = 237720 lei. 

- Incarcatura UVM/ha  este de  1.05 UVM/ ha. 

 

8.1 DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A AMENAJAMENTULUI; DURATA  

ACESTUIA  

 Amenajamentul pastoral intra in vigoare la data de _________________ .   
    Durata amenajamentului pastoral este de 10 ani.  

 

8.2 COLECTIVUL DE ELABORARE A PREZENTEI LUCRĂRII   
 

La intocmirea Amenajamentului pastoral au participat urmatorii : 

 

- Stefan Romica – inginer DAJ Arges  

 

-Oprea Georgiana Alexandra – inspector  asistent compartiment agricol Primaria Albestii  

de Arges; 

 

8.3  HĂRȚILE CE SE ATAȘEAZĂ AMENAJAMENTULUI  

       La intocmirea Amenajamentului pastoral,  s-au folosit Schitele  cadastrale    unde sunt 

situate pasunile cuprinse in Amenajament.  

 Totodata anexam la prezentul Amenajament in copie Hotararea Consiliului 

Local Albestii de Arges nr. 32/1999 si atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 447 

din 16.08.2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al judetului Arges, 

precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges, Anexa 8- Inventarul 

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Albestii de Arges. 

8.4 EVIDENȚA LUCRĂRILOR EXECUTATE ANUAL PE FIECARE PARCELĂ 
 

Se vor prezenta lucrările efectuate în fiecare an pe fiecare parcelă conform modelului 
8.1.  

Pentru fiecare amenajament în parte trebuie să existe un caiet de lucrări, care să 
cuprindă toate datele necesare de lucrări executate, respectiv lucrările executate, data, 
suprafața, etc. 

Ulterior cu datele trecute pe acest caiet, se va completa tabelul 8.1. 
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