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Abstract
The floristic composition, used in the establishment of temporary meadows is maintained or evolves
depending on the area climatic elements stability, and the number of species can be reduced to one or
new species may occur from the soil seed reserve (annual weeds).
At A.R.D.S. Secuieni, it was observed the evolution of some perennial grasses and legumes mixtures
evidenced by their contribution in the vegetation cover structure, taking account of the species share in
the seed norm and the established usage mode.
The results obtained regarding the evolution of the vegetation cover structure in 2015 showed that the
b1 mixture, consisting from Dactylis glomerata 20% + Medicago sativa 80%, was favorable for alfalfa, with
values of 51-54% maintaining the same as in 2014 but at a lower ratio. At the first cut, in b2-b5 mixtures,
the grasses have dominated the vegetation cover structure, the obtained values being of 58-70%.
In b2-b4 mixtures, at the second cut the ratio has changed in favour of legumes, the recorded values
being of 52-55%, and at the third cut, the grasses have dominated the vegetation cover structure, the
obtained values ranged between 57 - 63%. In b5 mixture, in the vegetation cover structure the grasses
have dominated in all the cuts. The coverage with species from the various group has progressed with
the cut number, so at the second cut the coverage was of 7-13%.
Key words: amestec, azot, leguminoase, graminee.
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INTRODUCERE
Compoziţia floristică se stabileşte după criterii ştiinţifice, în funcţie de condiţiile
climatice, modul de exploatare şi agrotehnica folosită, determinând obţinerea unui furaj
de calitate superioară atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ, făţă de cel obţinut
de pe pajiştea permanentă.
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Fertilizarea cu azot în doze crescânde modifică componenţa botanică a pajiştilor în
sensul îmbogăţirii covorului ierbos cu graminee, pe seama scăderii ponderii de participare
a leguminoaselor şi a plantelor din alte familii botanice (M o t c ă şi colab., 1993).
Cultura amestecurilor de leguminoase şi graminee perene este limitată mai ales de
greutatea menţinerii unui raport echilibrat între componente, cât şi de imposibilitatea de a
asigura în optim cerinţele biologice ale fiecărei specii în parte. La alegerea speciilor în
amestecuri, un rol important îl are lungimea fazelor de vegetaţie ale acestora
(P l a n c q u a e r t , 1971).
Aplicarea îngrăşămintelor pe pajişti influenţează nivelul productiv al acestora,
calitatea furajului obţinut, modifică structura covorului vegetal, însuşirile solului şi
intervine în activitatea microorganismelor din sol (K o s t u c h și K o p e c , 1991;
K l e c z e k , 1991; G h e o r g h i u , 1998).
În general, după doi ani de folosinţă, se produc o serie de modificări în structura
covorul vegetal, comparativ cu raportul graminee – leguminoase folosit la semănat. S-a
constatat o scădere a participării plantelor din grupa diverse până la dispariţia acestora din
covorul vegetal (J a n i c k a și S t y p i n s k i , 1991; B a r s c z e w s k i şi colab.,
2007).
Astfel, pentru fâneţe se folosesc specii cu talie înaltă, cu ritm de dezvoltare apropiat în
timp ce pentru păşuni predomină speciile de talie mijlocie sau joasă, ritm de dezvoltare
diferit (pentru a se realiza o mai bună repartiţie a masei verzi pe cicluri de păşunat), viteză
şi energie mare de otăvire, rezistenţă la tasarea solului, vivacitate mai mare etc.
(B e l e s k y şi colab., 2002, S a n d e r s o n şi colab., 2005; V î n t u şi colab., 2010).

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE
Cercetările au fost efectuate în anii agricoli 2013-2015, la Staţiunea de CercetareDezvoltare Agricolă Secuieni. Experienţa a fost înfiinţată în primăvara anului 2013, după
metoda parcelelor subdivizate cu doi factori, fiind de tipul A x B, în patru repetiţii.
Factorii studiaţi au fost: A – fertilizarea, cu patru graduări: a1 – N0P0; a2 – N40P40; a3 –
N80P40; a4 –N80+40P40; B – amestecul dintre graminee şi leguminoase perene, cu cinci
graduări: b1 – 20% graminee (20% Dactylis glomerata L.) + 80% leguminoase (80%
Medicago sativa L.); b2 – 65% graminee (30% Bromus inermis Leyss + 35% Dactylis
glomerata L.) + 35% leguminoase (35% Onobrychis viciifolia Scop.); b3 – 70% graminee
(30% Dactylis glomerata L. + 40% Lolium perenne L.) + 30% leguminoase (20%
Medicago sativa L. + 10% Lotus corniculatus L.); b4 – 70% graminee (30% Festuca
arundinacea Schreb. + 20% Dactylis glomerata L. + 20% Festuca pratensis Huds.) +
30% leguminoase (20% Medicago sativa L. + 10% Trifolium pratense L.); b5 – 80%
graminee (45% Festuca pratensis + 35% Festuca arundinacea Schreb.) + 20%
leguminoase (20% Trifolium pratense L.).
Tipul de sol este faeoziom (cernoziom) cambic tipic (SRTS, 2012) cu textura mijlocie,
caracterizat ca fiind bine aprovizionat în humus activ (2,33 %), foarte bine aprovizionat în
fosfor (189 mg/kg), potasiu (304 mg/kg), excesiv aprovizionat în Mg (253 mg/kg) şi Mn
(369 mg/kg), slab aprovizionat în azot (9,4 mg/kg N–NO3) şi Zn (1 mg/kg).
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Modul de folosire al experienţei a fost în regim de fâneaţă, recoltarea efectuându-se la
înspicarea gramineelor dominante şi îmbobocirea leguminoaselor. Suprafaţa semănată a
parcelei experimentale a fost de 10 m2, din care s-au recoltat 8 m2 .
Fertilizarea de fond s-a făcut cu îngrăşăminte fosfatice administrate în toamnă, iar cele
pe bază de azot s-au administrat primăvara devreme la pornirea în vegetaţie, excepţie
făcând graduarea N80+40, a cărei diferenţă s-a administrat după prima coasă.
Pentru determinarea compoziţiei floristice s-au recoltat probe după metoda
gravimetrică din fiecăre parcelă, la fiecare coasă şi s-a urmărit evoluţia floristică pe grupe
de specii (graminee, leguminoase şi specii din alte familii botanice).

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Analizând rezultatele obţinute privind influenţa interacţiunii dintre fertilizare şi
amestec asupra evoluţiei structurii covorului vegetal, la amestecul b1, format din Dactylis
glomerata 20% + Medicago sativa 80%, în anul 2014 (figura 1), s-a constatat că,
structura covorului vegetal a fost favorabilă leguminoaselor la fiecare dintre recolte. La
coasa I valorile obţinute au fost între 52% la varianta fertilizată cu N80P40 şi 62% în
varianta nefertilizată şi fertilizată cu N40P40.
La coasa a III-a leguminoasele au dominat în structura covorului vegetal valorile
obţinute fiind de 56-71%. La varianta fertilizata cu N80+40P40, procentul de participare al
gramineelor a fost cel mai ridicat cu valori cuprinse între 30% şi 51%. La coasa a II-a
gramineele au dominat în structura covorului vegetal.
Gradul de acoperire cu specii din grupa diverse a progresat odată cu numărul coaselor,
astfel la coasa a III-a gradul de acoperire a fost de 6-11%.
În anul 2015, la amestecul Dactylis glomerata L. 20% + Medicago sativa L. 80%,
leguminoasele s-au menţinut constante în structura covorului vegetal la toate variantele
fertilizate, având valori cuprinse între 50-59% (figura 2). În varianta fertilizată cu
N80+40P40, gramineele au avut ponderea cea mai ridicată, valorile obţinute fiind de
41-45%.
Speciile din grupa diverse au înregistrat valorile cele mai ridicate la coasa a III-a, de
7-9%.
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Figura 1 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b1 (Dactylis glomerata L. 20% + Medicago
sativa L. 80%), în anul 2014, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b1 (Dactylis glomerata L. 20% + Medicago sativa L. 80%)
mixtures, in 2014, used as hay]
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Figura 2 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b1 (Dactylis glomerata L. 20% + Medicago
sativa L. 80%), în anul 2015, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b1 (Dactylis glomerata L. 20% + Medicago sativa L. 80%)
mixture, in 2015, used as hay]

În cazul amestecului b2, format din Bromus inermis 30% + Dactylis glomerata 35% +
Onobrychis viciifolia 35%, în anul 2014 (figura 3), gramineele au dominat în structura
covorului vegetal, la coasa I, valorile obţinute fiind de 65-75%, la toate variantele de
fertilizare.
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Figura 3 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b2 (Bromus inermis Leyss 30% + Dactylis
glomerata L. 35% + Onobrychis viciifolia Scop. 35%), în anul 2014, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b2 (Bromus inermis Leyss 30% + Dactylis glomerata L. 35%
+ Onobrychis viciifolia Scop. 35%) mixture, in 2014, used as hay]
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Comparativ cu coasa I, la coasa a II-a au dominat gramineele, excepţie făcând
varianta fertilizată cu N40P40, unde în structura covorului vegetal au dominat
leguminoasele cu 63%.
La coasa a III-a, dominante în structura covorului vegetal au fost legumonasele cu
valori între 60-67%. În cazul variantei fertilizate cu N80+40P40, în structura covorului
vegetal au dominat gramineele valorile înregistrate fiind între 53-70%. Ponderea cea
mai ridicată a speciilor din grupa diverse a fost în varianta fertilizată cu N 80P40, de
10%.
În anul 2015, la amestecul b2 (Bromus inermis 30% + Dactylis glomerata 35% +
Onobrychis viciifolia 35%), la coasa I au dominat gramineele în structura covorului
vegetal cu valori între 66% în varianta nefertilizată şi 71% în variantele fertilizate cu
N40P40 şi N80+40P40 (figura 4). La coasa a II-a, în structura covorului vegetal au
dominat leguminoasele cu valori între 53% la varianta nefertilizată şi 58% în varianta
ferilizată cu N 80+40P40. La coasa a III-a dominante în structura covorului vegetal au
fost gramineele, valorile înregistrate fiind de 50% în varianta nefertilizată şi 66% în
varianta fetilizată cu N 40P40. Speciile din grupa diverse au avut valoarea cea mai mare
în varianta nefertilizată, la coasa a III-a, de 14%.
La amestecul b 3 format din Dactylis glomerata 30% + Lolium perenne 40% +
Medicago sativa 20% + Lotus corniculatus 10%, în anul 2014 (figura 5), la coasa I, în
structura covorului vegetal au dominat gramineele cu valori între 60-72%, ponderea
cea mai mare înregistrându-se la varianta fertilizată cu N80+40P40. La coasa a II-a, în
varianta fertilizată cu N 80P40 dominante în structura covorului vegetal au fost
grmineele cu 55%.
La celelalte variante fertilizate, ponderea în covorul vegetal a fost în favoarea
leguminoaselor. La coasa a III-a, dominante în structura covorului vegetal au fost
leguminoasele cu valori cuprinse între 55% în varianta nefertilizată şi 66% în varianta
fertilizată cu N80P40. Gradul de acoperire cu specii din grupa diverse a fost cel mai
ridicat la coasa a III-a, valorile înregistrate au fost între 11-16%.
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Figura 4 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b2 (Bromus inermis Leyss 30% + Dactylis
glomerata L. 35% + Onobrychis viciifolia Scop. 35%), în anul 2015, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b2 (Bromus inermis Leyss 30% + Dactylis glomerata L.
35% + Onobrychis viciifolia Scop. 35%) mixture, in 2015, used as hay]
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Figura 5 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b3 (Dactylis glomerata L. 30% + Lolium
perenne L. 40% + Medicago sativa L. 20% + Lotus corniculatus L. 10%),
în anul 2014, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b3 (Dactylis glomerata L. 30% + Lolium perenne L. 40%
+ Medicago sativa L. 20% + Lotus corniculatus L. 10%) mixture, in 2014, used as hay]
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În anul 2015, în cazul amestecului b3 (Dactylis glomerata 30% + Lolium perenne
40% + Medicago sativa 20% + Lotus corniculatus 10%), în structura covorului
vegetal la coasa I, au dominat gramineele cu valori între 61-65%, însă la coasa a II-a,
structura covorului vegetal a fost favorabilă leguminoaselor, cu valori de 49% în
varianta fertilizată cu N 80+40P40 şi 54% în varianta fertilizată cu N 80P40 (figura 6).
La coasa a III-a, structura covorului vegetal a fost din nou favorabilă gramineelor,
ponderea de participare a fost între 44% în varianta nefertilizată şi 63% în varianta
fertilizată cu N 80P40. Ponderea cea mai ridicată de specii din grupa diverse a fost la
coasa a III-a, în varianta nefertilizată de 20%.
Analizând influenţa interacţiunii dintre fertilizare şi amestec asupra evoluţie i
structurii covorului vegetal, în anul 2014, (figura 7), la amestecul b 4 format din
Festuca arundinacea 30% + Dactylis glomerata 20% + Festuca pratensis 20% +
Medicago sativa 20% + Trifolium pratense 10%, la coasa I au dominat gramineele
valorile înregistrate fiind de 59-70%.
La coasa a II-a şi a III-a, în structura covorului vegetal au dominat leguminoasele,
procentul cel mai ridicat fiind cuprins între 60-73% la coasa a II-a. Ponderea cea mai
mare cu specii din grupa diverse, a fost la varianta fertilizată cu N80P40, de 13%.
La amestecul b 4 (Festuca arundinacea 30% + Dactylis glomerata 20% + Festuca
pratensis 20% + Medicago sativa 20% + Trifolium pratense 10%), în anul 2015,
structura covorului vegetal la coasa I a fost favorabilă gramineelor (figura 8), valorile
obţinute fiind de 57% în varianta nefetilizată şi fertilizată cu N 80P40 şi 61% în varianta
fertilizată cu N 80+40P40. La coasele a II-a şi a III-a gramineele au avut o tendinţă de
uşoară descreştere.
Leguminoasele au dominat în structura covorului vegetal la coasa a II-a, procentul
cel mai scăzut, de 52%, s-a înregistrat la varianta fertilizată cu N 80+40P40. Speciile din
grupa diverse au avut ponderea cea mai mare la coasa a III-a, gradul de acoperire a
fost de 8-10%.

Influenţa fertilizării asupra structurii covorului vegetal la pajiştile temporare
în codiţiile pedoclimatice din centrul Moldovei Margareta Naie şi colaboratorii

173

Figura 6 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b3 (Dactylis glomerata L. 30% + Lolium
perenne L. 40% + Medicago sativa L. 20% + Lotus corniculatus L. 10%), în anul 2015,
la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b3 (Dactylis glomerata L. 30% + Lolium perenne L. 40% +
Medicago sativa L. 20% + Lotus corniculatus L. 10%) mixture, in 2015, used as hay]
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Figura 7 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b4 (Festuca arundinacea Schreb. 30% +
Dactylis glomerata L. 20% + Festuca pratensis Huds. 20% + Medicago sativa L. 20% + Trifolium pratense
L. 10%), în anul 2014, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b4 (Festuca arundinacea Schreb. 30% + Dactylis glomerata
L. 20% + Festuca pratensis Huds. 20% + Medicago sativa L. 20% + Trifolium pratense L. 10%) mixture,
in 2014, used as hay]
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Figura 8 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b4 (Festuca arundinacea Schreb. 30% +
Dactylis glomerata L. 20% + Festuca pratensis Huds. 20% + Medicago sativa L. 20% + Trifolium
pratense L. 10%), în anul 2015, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b4 (Festuca arundinacea Schreb. 30% + Dactylis
glomerata L. 20% + Festuca pratensis Huds. 20% + Medicago sativa L. 20% + Trifolium pratense L. 10%)
mixture, in 2015, used as hay]
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În cazul amestecului b5, format din Festuca pratensis 45% + Festuca arundinacea
35% + Trifolium pratense 20%, în anul 2014 (figura 9), la coasa I, în structura covorului
vegetal au dominat gramineele, valorile înregistrate fiind cuprinse între 61-75%, de
asemenea, dominante au fost şi la varianta fertilizată cu N80+40P40 la fiecare dintre recolte
cu valori între 75-50%.

Figura 9 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b5 (Festuca pratensis 45%
+ Festuca arundinacea Schreb. 35% + Trifolium pratense L. 20%), în anul 2014, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b5 (Festuca pratensis 45% + Festuca arundinacea Schreb.
35% + Trifolium pratense L. 20%) mixture, in 2014, used as hay]
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Leguminoasele au dominat în structura covorului vegetal la coasele a II-a şi a III-a,
valorile cele mai ridicate fiind înregistrate la coasa a II-a, între 72-82%. Speciile diverse
au înregistrat valorile cele mai ridicate la coasa a III-a, între 4-16%.

Figura 10 – Dinamica structurii covorului vegetal la amestecul b5 (Festuca pratensis 45%
+ Festuca arundinacea Schreb. 35% + Trifolium pratense L. 20%), în anul 2015, la folosirea ca fâneaţă
[The vegetation cover structure dynamics at the b5 (Festuca pratensis 45% + Festuca arundinacea Schreb.
35% + Trifolium pratense L. 20%) mixture, in 2015, used as hay]
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În anul 2015, la amestecul Festuca pratensis 45% + Festuca arundinacea 35% +
Trifolium pratense 20%, dominante în structura covorului vegetal au fost gramineele la
toate recoltele (figura 10).
Comparativ cu anul 2014, unde la coasele a II-a şi a III-a dominante în structura
covorului vegetal au fost leguminoasele, locul acestora a fost luat de graminee. Cea mai
mare pondere a gramineelor a fost la coasa a II-a valorile fiind cuprinse între 49% în
varianta fertilizată cu N80P40 şi 54% la varianta fertilizată cu N80+40P40. Speciile din grupa
diverse au crescut ca pondere de participare odată cu numărul de recolte, fiind cuprins
între de 5% şi 8%.
Rezultatele obţinute în anul 2014, au arătat că leguminoasele din amestec au dominat
în covorul vegetal, iar gramineele, comparativ cu participarea în norma de semănat au
fost prezente în proporții mai mici de la o coasă la alta. Prezente în structura covorului
vegetal au fost şi speciile din grupa diverse cu 0,1-16% din total amestec.
În anul 2015, leguminoasele au avut o tendinţă de uşoară creştere de la o coasă la alta,
iar gramineele prezente în structura covorului vegetal au avut o tendinţă descrescătoare,
datorită deficitului de precipitaţii. Ponderea de participare a speciilor diverse a fost între
1-20 %.

CONCLUZII
În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că structura covorului vegetal a fost
influenţată de proporția de participare a speciilor în norma de semănat, dozele de
îngrăşăminte administrate, precum şi de anul de existenţă al amestecurilor.
Rezultatele obţinute în anul 2014, au arătat că structura covorului vegetal a
amestecului b1, format din Dactylis glomerata 20% + Medicago sativa 80%, a fost
favorabilă leguminoaselor, cu valori de 55-63%;
La amestecurile b2-b5 (b2 – 65% graminee + 35% leguminoase; b3 – 70% graminee +
30% leguminoase; b4 – 70% graminee + 30% leguminoase; b5 – 80% graminee + 20%
leguminoase), la coasa I au dominat gramineele, valorile obţinute fiind de 63-70%, iar la
coasele a II-a şi a III-a raportul s-a schimbat în favoarea leguminoaselor, valorile
înregistrate fiind de 48-68% la coasa a II-a şi de 57-63% la coasa a III-a. Speciile din
grupa diverse au fost între 5-12%.
În anul 2015 la coasa I, la amestecurile b2-b5, gramineele au dominat în structura
covorului vegetal, valorile obţinute fiind de 58-70%. La amestecurile b2-4 , la coasa a II-a,
raportul s-a schimbat în favoarea leguminoaselor, valorile înregistrate fiind de 52-55%,
iar la coasa a III-a în structura covorului vegetal au dominat gramineele, valorile obţinute
fiind cuprinse între 51 și 60%.
La toate variantele de amestec proporția gramineelor s-a redeus la coasele II-III, ca
urmare a deficitului hidric înregistrat, corelat cu adâncimea sistemului radicular și a
crescut în variantele care au fost fertilizate cu azot (N40-80)
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