Calendarul lucrarilor pe pajiste, in acord

cu legislatia Tn vigoare

IANUARIE
Nu vor fi realizate insamani^ari de suprafa(a sau suprainsaman(ari. Se pot face doar in cazul terenurilor

degradate i doar cu specii din flora locala

FEBRUARIE
Ac^iuni pe teren
Continuarea curafirii pajitilor, respectiv defriarea vegetafiei lemnoase in "ferestrele" iernii, daca
vremea o permite. Vegetafia nedorita trebuie adunata de pe pajite;
Transportul gunoiului de grajd i aplicarea lui. Utilizarea tradi^ionala a gunoiului de grajd este permisa
pana in echivalentul a maxim 3

kg azot substan^a activa (N s.a.)/hectar a se vedea

Caietul de Agromediu/APIA;
Aplicarea amendamentelor pe sdrdturi;
Aplicarea ingraamintelor

chimice complexe din formele 16-16-16 sau 22-11-11 (NPK)
pe pajitile
(NI

permanente, indeosebi unde dorim sa incepem paunatul mai devreme. Pe pajitile care sunt sub angajament

APIA utilizarea pesticidelor i x fertilizan^ilor chimici este interzisa.
Desfimdarea canalelor c e desecare, acolo unde este cazul, daca solul nu este acoperit. lnterzicerea
paunatului, indeosebi d^. oile i caprele, pentru a preveni degradarea solului
i rarirea prematura a covorului ierbos.

MARTIE
Actiunipe teren
•Se continua defriare^ vegeta^iei lemnoase;
•Imprastierea musuroaielor i nivelarea terenului;
•Se continua, unde este cazul, transportul si aplicarea gunoiului de grajd si al amendamentelor;
•Eliminarea excesului de umiditate temporara prin canale de desecare si al excesului permanent prin

drenaje;
•incepe plantarea arborilor pentru eliminarea umiditajii (unde este cazul - plopi, salcie), umbra la
animale sau delimitare tarlale (unde este cazul);
•Continua aplicarea ingraj^amintelor chimice dupa topirea zapezii (unde este cazul);
•Se construiesc sau se refac drumurile de acces, pe paune;
•Se verifie^ sursa de apa, in vederea asigurarii apei pentru adapat pentru animale, din rauri sau
fantani. Se vor realiza: captari, amenajari specifice, pu|uri, jgheaburi etc.

[SHNE

•Se vor realiza (acolo unde este cazul) construc(ii usoare pentru adapostirea animalelor (tabere de
vara). In cazul in care ele exista se va trece la dezinfectarea i repararea acestora. Adaposturile vor fi
dimensionate dupa numarul animalelor iar acolo unde este cazul vor fi prevazute cu instalajii de colectare i

distribu^e a dejec^iilor i alte utilitati.
•Se vor repara i dezinfecta stanele, saivanele, etc.

APRILIE
Actiunipe teren
•Incheierea acfiunilor de impratiere a muuroaielor, defriarii vegetatiei lemnoase daunatoare i
nivelarea terenului;
•Incheierea fertilizarii cu gunoi de grajd i aplicarea amendamentelor (daca este cazul);
Continuarea lucrarilor de imbunata(iri funciare (eliminarea excesului de

umiditate);

•Continuarea aplicarii ingraamintelor chimice (daca este cazul);
•Lucrari de suprainsamanlare a pajitilor cu covor ierbos degradat (acolo unde este
cazul);
I

•Eliminarea crengilor uscate la arborii izolati de pe pauni;
Finalizarea lucrarilor de plantare a arborilor pentru umbra, imprejmuiri sau desecari biologice (acolo
unde este cazul);
Repara(ii la alimentarile cu apa (puturi, jgheaburi etc) podete, drumuri, garduri de imprejmuire,
adaposturi pentru animale, stani iI!
alte dotari pentru sezonul de paunat; inceperea sezonului de paunat pe
pauni dupa data de 20 aprilie i respectarea paunatului pe specii i categorii de animale.
Paunatul incepe cand soluli e bine zvantat. Paunile inundate nu trebuie paunate mai devreme de 2
saptamani de la retragerea apelor);
•Respectarea incarcaturii optime de animale la hectar.

MAI
Utilizatorii de pajiti au obligatia sa respecte incarcatura minima de animale pe hectar (0,3 UVM).
Paunatul se efectueaza cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vita Mare) - maxim o bovina la hectar si 6,6 UVM
ovine - a se vedea tabele de conversie.
•Trebuie sa se asigure o densitate optima pe intreaga suprafata (OP x suprafa^a pajitii), pentru
prevenirea paunatului excesiv,

care conduce la reducerea ratei de refacere a paunii, scaderea produc(iei de

iarba i a cantita(ii de iarba consumata de animale in ciclurile urmatoare de paunat.
•Planificarea succesiunii de pa^unat a tarlalelor (paunatul continuu) cu respectarea urmatoarelor
criterii:
a.
conducerea turmelor pe uri anumit traseu, care din cand in cand este modificat. Astfel animalele nu

stau in acelai loc, ci pauneaza pe locuri diferite i in aceiai zi i in zile diferite;
1-

_*+..i ^„ -c^^ i^ o^^c+ r^c-v cn^tn^ipip cunt Hiriiflte in denlasarea lor ne nasune de catre un cioban
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c.

paunatul continuu (liber) intensiv simplificat unde parcelarea este redusa in mod substan^ial la 1-2

parcele, delimitate prin bariere naturale (canal, albia unui rau, garduri de arbuti), drumuri, semne
conventionale sau prin garduri, Cu efect direct asupra diminuarii cheltuielilor ocazionale de parcelare i
alimentare cu apa.
Se respecta paunatul cu speciile de animale (oi, vaci, cai) stabilite anterior, pentru a preveni reducerea

poten^ialului productiv al pajitij i afectarea calitafii acesteia.
IUNIE
Ac iunipe teren
Din a doua decada a lunii se incepe campania de combatere a principalelor buruieni din pajiti,
respectiv plantele neconsumate de animale.
Incepe recoltarea fane^elor i conservarea furajelor sub forma de siloz, semisiloz i fan, in func^ie de
regimul pluviometric i dotarea fermelor.
Nu se vor efectua lucrari mecanizate pe pajitile sub angajament APIA;
Cositul trebuie efectuat pana la 1 iulie, realizat in etape. 0 banda necosita de 3 metri va fi lasata pe
r

marginile fiecarei parcele. Aceasta banda poate fi cosita dupa 1 septembrie

IULIE
Activitatea de smulgerea Ambroziei din pasune (acolo unde este cazul). Cositul
poate incepe doar dupa data de 1 iulie.
Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafafa fane^ei nu mai tarziu de doua saptamani de la
efectuarea cositului.
Cositul se va realiza (linspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia. O banda necosita sau
nepaunata de 3 metri va fi lasata pe marginile fiecarei parcele. Aceasta banda poate fi cosita / paunata dupa

1 SEPTEMBRIE.
Folosirea mixta - paunatul permis dupa prima coasa. larba cosita se aduna in maxim 2 saptamani de la cosire.

AUGUST
Cositul resturilor neconsumate i impra?tierea dejecfiilor solide, dupa fiecare ciclu de paunat;
Aplicarea faziala a azotului pentru pajitile care nu sunt sub angajament APIA ;
|
• Agricultorii care utilizeaza
pajiti permanente nu trebuie sa arda vegetafia, inclusiv iarba

ramasa dupa cositul pajitei (GAEC 8), obiectivul acestei condifii fund mentinerea unui nivel minim de
intretinere a solului prin protejarea paji^tilor permanente.

SEPTEMBRIE
Men^inerea pajitilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de paunat sau cosirea lor eel pufin

Nu este permisa taierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole (GAE

9);

• Niciun tip de ingraamant nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zapada, pe terenuri cu apa in

exces sau pe terenuri inghe^ate. (Ordin Comun 1182/1270/2005,cerin^e pentru zonele vulnerab^e la nitrati);
Nu vor fi folosi(i fertilizatori in apropierea resurselor de apa in conformitate cu urmatoarele indica^i:
1.Fertilizator solid — nu mai aproape de 6 m de apa.
2.Fertilizator lichid — nu inai aproape de 30 m de apa.
3.In apropierea sta^ler de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip c|e fertilizator la o
distan^ mai mica de 100 m fata de statia de captare a apei.

OCTOMBRIE
La sfaritul lunii animalelq se pregatesc sa iasa de pe paune.

NOIEMBRIE
Este interzis a se intra cp animalele in pajite, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioada de
repaus.

DECEMBRIE
Este interzis a se intra cu ^nimalele in pajite, plantele din covorul vegetal au nevoie de o perioada de
repaus.

SPECIFICARE:
Codul 214 reprezinta — Masura de Agromediu din Programul National de Dezvoltare

Rurala, din cadrul Pilonul 2/Axa 2 GAEC reprezinta— Bune Practici Agricole i de Mediu — SAPS Pla^ile
Directe (pe suprafata) din cadrul Pilonului 1.

UTILIZAREA PESTICIDELOR 1A FERTILIZANJILOR CHIMICIESTE NTERZA
RECOMANDARI PRIVIND FOLOSIREA PAJISTILOR PRIN COSIT
Fanul ocupa un loc important Tn alimentatia animalelor, mai ales perioada de stabulatie. Tn
regiunile bogate Tn precipitatii, cu suprafete mari de pajisti, fanul poate reprezentapeste 40% din totalul

furajelor din ratie.
Importanta fanului consta, Tn primul rand, Tn valoare nutritiva ridicata a acestuia. Astfel, 100 kg
fan, de calitate superioara, alcatuita din graminee leguminoase valoroase, are o valoare nutritiva de pana
la 65 U.N. si 7 kg P.D., aceeasi cantitate de fan, de calitate slaba, are valoare nutritiva redusa la jumatate
apropiata de aceea a paielor de cereale.
Un fan de calitate mijlocie contine 15-17% apa, 8-9% substante proteice, 2-2,5% grasimi, 23-28%
celuloza, 39-43% substante extractive neazotate, 6% saruri minerale si cantitati apreciabile de vitamine.
Valoarea nutritiva a fanului variaza foarte mult Tn functie de compozitia floristica a pajistii, epoca de
recoltare, modul de pregatire ^i pastrare. Aceasta avand importanta egala, Tn sensul ca Tn cazul unei
compozitii floristice valoroase fanetii, nu se poate obtine un fan bun daca recoltarea nu se face la timp iar
procesul de uscare nu se efectueaza corespunzator. De asemenea, nu va rezulta fan de calitate superioara,

I de recoltare a pregatirii fanului, daca faneata este alcatuita din specii
oricata atentia s-ar acorda momentului
'I

II

putin valoroase. Datorita valorii nutrivive ridicate, fanul se foloseste cu foarte bune rezultat^ Tn furaj a vacilor
cu lapte, a tineretului, reproducatorilor s.a., putand substitui o parte din nutreturilor concentrate. Pe de alta
parte, fanul este mult mai ieftin Tn comparatie cu alte furaje (Motca Gh. si col., 1994). Sursa principal^ de

I
producerea fanului constituie suprafete
Tnsemnate de pajisti permanente si temporare, dar si culturile de
leguminoase perene, precum si culturile anuale de nutret.

Pentru fiecare trup de pajiste trebuie sa existe un caiet de lucrari, care sa cuprinda
i
toate datele necesare cu privire
la lucrarile executate, respectiv denumirea lucrarii

executate, data efectuarii, suprafata pe care s-a efectuat lucrarea.

