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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucr. dr. Mihai STAVARACHE 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

În cadrul cursului se urmăreşte transmiterea de cunoştinţe, formarea de deprinderi şi 

competenţe privind gestionarea pajiştilor permanente şi temporare: cunoaşterea compoziţiei 

floristice şi aprecierea calităţii pajiştilor, stabilirea celor mai adecvate măsuri de îmbunătăţire şi 

folosire raţională, organizarea păşunatului raţional, pregătirea şi depozitarea fânului. 

La lucrările practice se urmăreşte transmiterea de cunoştinţe referitoare la însuşirile 

morfologice şi biologice ale principalelor specii din flora pajiştilor permanente, alcătuirea 

amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru înfiinţarea pajiştilor temporare şi 

organizarea păşunatului raţional. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Cap. 1 Producerea furajelor pe plan mondial şi în ţara noastră 

1.1. Furajele: definiţie, clasificare, surse 

1.2. Pajiştile: definiţie, clasificare, răspândire, importanţă şi producţii  

1.3. Caracterizarea principalelor grupe de specii  

Cap. 2 Principalele tipuri de pajişti din ţara noastră  

2.1. Pajişti zonale  

2.2. Pajişti intrazonale  

2.3. Inventarierea şi cartarea pajiştilor  

2.4. Valoarea pastorală  

Cap. 3 Tehnologia îmbunătăţirii pajiştilor 

3.1. Lucrări de suprafaţă  

3.2. Lucrări radicale 

Cap. 4 Înfiinţarea pajiştilor temporare  

4.1. Pajişti temporare în locul pajiştilor permanente degradate  

4.2. Pajişti temporare în teren arabil  

Cap. 5 Folosirea pajiştilor  

5.1. Folosirea pajiştilor prin păşunat  

5.2. Folosirea pajiştilor prin cosit  

CAP. 6 Conservarea, depozitarea şi calitatea furajelor fibroase  

 

Lucrări practice 

L1 - Însuşirile morfologice şi biologice ale gramineelor din flora pajiştilor; studiul gramineelor 

cu spic din genurile: Nardus, Lolium, Agropyron; 

L2 - Graminee cu spic şi panicul spiciform: Cynodon, Beckmannia, Brachypodium, 

Bothriochloa, Phleum, Anthoxanthum, Alopecurus, Cynosurus; 



L3 - Graminee cu panicul din genurile: Agrostis, Typhoides, Calamagrostis, Stipa, 

Arrhenatherum, Holcus, Deschampsia, Trisetum, Koeleria; 

L4 - Graminee cu panicul: Dactylis, Festuca, Briza, Poa, Bromus, Puccinellia. Studiul 

seminţelor şi fructelor principalelor graminee din pajişti; 

L5-L6-L7 - Studiul principalelor leguminoase din flora pajiştilor din genurile: Medicago, 

Melilotus, Trigonella, Trifolium, Lotus, Onobrychis, Galega, Coronilla, Anthyllis, Vicia, 

Lathyrus. Fructele şi seminţele leguminoaselor perene furajere cultivate; 

L8-L9 - Studiul ciperaceelor, juncaceelor şi a plantelor din alte familii botanice; 

L10 - Metode de cercetare a vegetaţiei pajiştilor - deplasare în teren; 

11 - Alcătuirea amestecurilor de graminee şi leguminoase perene pentru înfiinţarea pajiştilor 

temporare; 

L12-L13 - Organizarea păşunatului raţional; 

L14 - Test pentru recunoaşterea principalelor specii şi seminţe/fructe de plante furajere. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

Persoana de contact 

Șef lucr. dr. Mihai STAVARACHE 

Facultatea de Agricultură - USV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407502; 0040 748 915113 

E-mail: mihaistavarache@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finală 

 

 


