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JUDEȚUL IALOMIȚA                                                                       Anexa nr.2 
CONSILIUL LOCAL                                                     la Hotărârea nr.37 din 22.04.2021 
AL ORAȘULUI CĂZĂNEȘTI 
 
 
 

CALENDARUL ANUAL AL ACTIVITĂȚILOR DE BAZĂ, ÎNTREȚINERE, 
EXPLOATARE ȘI AMELIORARE PĂȘUNE  

(extras Amenajament pastoral) 
 
IANUARIE 
Nu vor fi realizate reînsămânțări de suprafață sau supraînsămânțări. 
 
FEBRUARIE 
Acțiuni pe teren: 
 
• Curățirea pajiștilor, respectiv defrișarea vegetației lemnoase în "ferestrele" iernii, 
dacă vremea o permite. Vegetația nedorită trebuie adunată de pe pajiște; 
• Aplicarea îngrășămintelor chimice recomandate în planul de fertilizare  întocmit de 
OSPA; 
• Desfundarea canalelor de desecare, acolo unde este cazul, dacă solul nu este acoperit; 
• Interzicerea pășunatului, îndeosebi cu oile și caprele, pentru a preveni degradarea 
solului și rărirea prematură a covorului ierbos. 
 
MARTIE 
Acțiuni pe teren: 
 
• Se continuă defrișarea vegetației lemnoase; 
• Împrăștierea mușuroaielor și nivelarea terenului; 
• Se continuă unde este cazul, aplicarea amendamentelor; 
• Eliminarea excesului de umiditate temporară prin canale de desecare și al excesului 
permanent prin drenaje; 
• Continuă aplicarea îngrășămintelor chimice după topirea  zăpezii  (unde  este cazul); 
• Se construiesc sau se refac drumurile de acces pe pășune; 
• Se verifică sursa de apă, în vederea asigurării apei pentru adăpatul animalelor din 
fântâni; 
• Se vor realiza amenajări specifice: puțuri, jgheaburi, etc . 
• Se vor realiza (acolo unde este cazul) construcții ușoare pentru adăpostirea animalelor. 
În cazul în care ele există, se va trece la dezinfectarea și repararea acestora; 
• Adăposturile vor fi dimensionate după numărul animalelor existente pe raza UAT; 
• Se vor repara și dezinfecta târlele. 
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APRILIE 
 Acțiuni pe teren: 
 

• Încheierea acțiunilor de împrăștiere a mușuroaielor și a defrișării vegetației 
dăunătoare; 
• Continuarea lucrărilor   de   îmbunătățiri funciare   (eliminarea excesului de 
umiditate); 
• Continuarea aplicării îngrășămintelor chimice (dacă este cazul); 
• Lucrări de supraînsămânțare a pajiștilor cu covor ierbos degradat  (acolo  unde este 
cazul); 
• Reparații la alimentările cu apă (puțuri, jgheaburi  etc) podețe, drumuri, garduri  de 
împrejmuire, adăposturi, târle și altele; 
• Începerea sezonului de pășunat după data de 23 aprilie și respectarea acestuia pe 
specii și categorii de animale; 
• Pășunatul începe când solul e bine zvântat. Pășunile inundate nu trebuie pășunate mai 
devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor; 
• Respectarea încărcăturii optime de animale la hectar; 
• Asigurarea necesarului de sare bolovan. 
 
MAI 
Acțiuni pe teren: 
 
• Utilizatorii de pajiști au obligația să respecte încărcătura minimă de animale  pe 
hectar (0,3 UVM). Pășunatul se efectuează cu maxim 1 ,0 UVM (Unitate Vită Mare); 
• Trebuie să se asigure o densitate optimă pe întreaga suprafață, pentru prevenirea 
pășunatului excesiv, care conduce la reducerea ratei de refacere a pășunii, scăderea 
producției de iarbă și a cantității de iarbă consumată de animale în ciclurile următoare de 
pășunat; 
• Planificarea succesiunii de pășunat  a  tarlalelor  (pășunatul  continuu)  cu  respectarea 
următoarelor criterii: 

- conducerea turmelor pe un anumit traseu, care este modificat din când în când, 
astfel încât animalele nu stau în același loc; 

- pășunatul în front - se realizează prin conducerea animalelor; 
- pășunatul continuu (liber) unde parcelarea este redusă în mod substanțial la 1-2 

parcele, delimitate prin canale,  drumuri,  semne  convenționale  sau  prin garduri, 
cu efect direct asupra diminuării cheltuielilor ocazionate de parcelare și 
alimentare cu apă; 

• Se respectă ordinea pășunatului pe speciile de animale (ecvidee, taurine, ovine, 
caprine), pentru a preveni reducerea potențialului productiv al pajiștii și afectarea calității 
acesteia. 
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IUNIE 
Acțiuni pe teren: 
 
• Combaterea principalelor buruieni din pajiști și a  plantelor  neconsumate  de animale; 
• Se respectă ordinea pășunatului pe speciile de animale (ecvidee, taurine, ovine, 
caprine), pentru a preveni reducerea potențialului productiv al pajiștii și afectarea calității 
acesteia. 
 
IULIE 
Acțiuni cu caracter permanent: 
 
• Distrugerea manuală a plantelor toxice , dăunătoare; 
• Dezinfectarea adăpătorilor : 
• Întreținerea gardurilor de separare, etc. 
 
AUGUST 
Acțiuni pe teren: 

 
• Cositul resturilor neconsumate și împrăștierea dejecțiilor solide, după  fiecare ciclu de 
pășunat; 
• Aplicarea fazială a azotului cu respectarea SMR nr. l (să nu se depășească doza 
maximă de 110 kg/ha/an s.a. azot); 
• Agricultorii care utilizează pășunile nu trebuie să ardă vegetația, conform  GAEC 6. 
 
SEPTEMBRIE 
Acțiuni pe teren : 
 
• Pentru evitarea deteriorării pășunilor se va asigura un nivel minim de pășunat; 
• Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori  de  pe terenurile 
agricole; 
• Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor de apă, în conformitate cu 
următoarele indicații: 

- Fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă; 
- Fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă; 
- În apropierea stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de 

fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de stația de captare a apei. 
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OCTOMBRIE 
Acțiuni pe teren : 
 
• Strângerea și depozitarea inventarului (jgheaburi, porți mobile, umbrare, etc); 
• Distrugerea vegetației nedorite și eliminarea acesteia de pe pășune; 
• Împrăștierea dejecțiilor solide; 
• Împrăștierea mușuroaielor. 
 
 
NOIEMBRIE - DECEMBRIE 
Este interzis a se intra cu animalele pe pășune, plantele din covorul vegetal având nevoie 

de o perioadă de repaus până la apariția primului îngheț. 
 
 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                  Pentru Secretar General al UAT, 

     DRĂGOI OCTAVIAN                                          BARBU ANASTASE 
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