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 INTRODUCERE 

►Pajiștile permanente din țara noastră ocupă o suprafață de aproximativ 4,9 milioane de 

ha, reprezentând 33% din suprafața agricolă, România ocupând locul cinci în Europa după 

Franţa, Marea Britanie, Spania şi Germania.  

► Lipsa gestionării eficiente a pajiștilor a condus la fenomenul de degradare a acestor 

terenuri prin schimbarea proporției optime de participare a speciilor furajere în structura 

covorului vegetal, predominând speciile cu o valoare pastorală scăzută, care depreciază  

producția și calitatea furajului.  ► Speciile de buruieni problemă, în special cele perene cu 

potențial invaziv produc pagube diverse, de mare amploare şi irecuperabile prin 

îngreunarea efectuării lucrărilor de întreţinere, creşterea preţului de cost, efecte toxice 

pentru om şi animale, precum şi prin găzduirea, favorizarea şi transmiterea bolilor şi 

dăunătorilor.  

MATERIAL ȘI METODE 
●Cercetările și determinările au fost efectuate pe raza orașului Băicoi, județul Prahova, în pajiștea permanentă, situată în 

apropierea primăriei, pășune numită generic de localnici ‘’Livede”, cu o suprafață de 42 ha. Zona este deluroasă, cu versanți 
neuniformi și o pantă de 21%, iar tipul de sol este specific regosolurilor, având o textură luto-argiloasă.  

● Pentru stabilirea componenței covorului vegetal s-a folosit metoda numerică, fiind efectuate 30 relevee floristice/hectar 
cu rama metrică, fiecare cu o suprafață de 1 m2, în perioada 2021-2022. Pentru fiecare determinare au fost întocmite fișe privind 
compoziția floristică, care centralizează datele sub trei forme: ca raport dintre specii (ca densitate), ca raport de participare şi ca 
raport de frecvenţă,  fiind notate familia, clasa și durata de viață a fiecărei specii.  

● Valoarea pastorala (VP) s-a calculat dupa formula: ΣPC (%) x IC/5, în care: VP = indicator valoare pastorală (0-100); PC = % 
de participare al fiecarei specii în alcătuirea covorul ierbos; IC = indice de calitate furajeră 

CONCLUZII 
Compoziția floristică actuală a pajiștii de la Băicoi reprezintă consecința 

unor factori de degradare a covorului vegetal care se manifestă ca urmare a 
modului deficitar de gospodărire a pajiștei.. Pentru creșterea valorii 

pastorale și productivității acestei pajiști este necesară aplicarea lucrărilor 
anuale de îngrijre și menținere, inclusiv a fertilizării 

REZULTATE 
■Au fost identificate peste 30 de specii de plante cu o densitate medie de 90 plante/m2 

aparținând unor familii botanice diverse. 
■ Au fost identificate două buruieni problemă: ciulinul (Carduus nutans) din familia 

Asteraceae și scaiul dracului (Eryngium campestre) din familia Apiaceae. Rezultatele obținute au 
evidențiat faptul că, prezența celor două specii de buruieni reduce foarte mult valoarea pastorală a 
pajiștei de la 90%, atunci când în alcătuirea covorului vegetal predomină speciile Lolium perene, 
Trifolium repens și Trifolium pratense, la 20%, deoarece Carduus nutans și Eryngium campestre 
manifestă un grad ridicat de agresivitate, impiedică dezvoltarea speciilor furajere valoroase și pun în 
pericol covorul vegetal util pentru hrana animalelor.  

■ Dominantă a fost specia E. campestre (L.) denumită popular scaiul dracului sau rostogol, o 
plantă dicotiledonată perenă, invazivă din familia Apiaceae Lindl., (Umbeliferae A.L. Juss.). Poate fi 
recunoscută ușor după inflorescențele sale sferice foarte mari, în nuanțe de culori albicioase-verzui și 
aspect spinos. Prezența masivă a acestei specii indică lipsa gestionării pășunilor. 


