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Abstract. Perennial grasses are wide spread in the permanent 
grasslands, the area occupied by these species is around 25% of the 
land.The pastureland biomass is a cheap fodder to obtain., but the 
pastures don’t have uniform production. This is why is important to have 
new and better and highly productive grass varieties. Research on grass 
seed production are always needed for that matter. This research paper 
aims to reveal the main technologies used in perennial grass seed 
production. 

Gramineele perene furajere reprezintă o sursă importantă de furaj 
pentru animalele rumegătoare, alcătuind componenta de baza a pajiştilor 
permanente, acestea reprezentând o suprafaţă de doua ori mai mare decât 
terenurile arabile pe plan mondial, totalizând 3 miliarde ha, circa 25% din 
suprafaţa planetei (Varga P. si colab., 1998). 

Avându-se în vedere ponderea mare a speciilor de graminee perene  
furajere în structura pajiştilor şi faptul că producţia vegetală obţinută 

în urma exploatării lor constituie cel mai ieftin furaj pentru sectorul 
zootehnic, putem înţelege importanţa refacerii pajişitilor degradate sau 
înfiinţarea de noi pajişti temporare de înaltă productivitate, obiective ce nu 
pot fi atinse în lipsa unui material semincer de calitate. În acest sens, 
cercetările privind producţia de sămânţa ocupă un rol important în efortul 
ştiinţific de elaborare a noi tehnologii performante de obţinere a 
materialului semincer. 

Gramineele perene furajere preferă soluri fertile profunde , cu textură 
mijlocie spre grea, şi un pH neutru. 

În ceea ce priveşte cerinţele faţă de apă, gramineele perene sunt 
pretenţioase în marea lor majoritate, mai ales specia Poa pratensis (firuţa), 
care în perioade călduroase şi secetoase îşi reduce foarte mult partea 
aeriană, ca apoi, în condiţii favorabile să pornească lăstari din nodul de 
înfrăţire din rizomii subterani. Specia Bromus inermis are cerinţe mai mici 
faţă de apă, având un comportament bun în zone cu precipitaţii medii anuale 
de 450 – 600 mm (Moga I şi Schitea Maria, 2000). Festuca pratensis suportă 
excesul de umiditate, întâlnind condiţii favorabile în zonele mai umede, 
după cum au remarcat Varga P. şi colab., 1998. 



 1154

Elementele de productivitate asupra cărora este axată activitatea de 
ameliorare la graminee furajere perene sunt: numărul de lăstari floriferi/ 
unitatea de suprafaţă, numărul de seminţe/ inflorescenţă şi numărul de 
seminţe/ spiculeţ. În general soiurile tetraploide prezintă un potenţial de 
fructificare mai scăzut faţă de cele diploide.  

Rezultatele obţinute evidenţiază existenţa în resursele genetice de 
Dactylis glomerata L. a unei surse de variabilitate genetică pentru producţia 
de sămânţă. Aceasta va permite realizarea în viitor a unor genotipuri 
valoroase sub aspectul producţiei de biomasă, dar şi de sămânţă. Numărul 
lăstarilor floriferi, atât la nivel de plantă cât şi pe metru pătrat, constituie 
elementul hotarâtor în determinarea producţiei de sămânţă.  

Variaţia mare existentă la elementele fructificării şi implicaţiile 
mărimii seminţelor (MMB), în cadrul aceluiaşi soi şi mai ales, între soiuri, 
se evidenţiză prin calitatea lor; energia şi facultatea germinativă, puterea de 
străbatere, constituie premiza activităţii de ameliorare viitoare şi 
posibilitatea îmbunătăţirii tehnologiilor loturilor semincere, pentru soiurile 
actuale (Breazu I. si colab., 1994). 

Comparându-se morfologia plantelor la cele două specii Lolium 
perenne si Dactylis glomerata se observă că, în medie, la Dactylis 
glomerata proporţia de frunze creşte cu aproximativ 11% faţă de Lolium 
perenne şi se reduce proporţia de inflorescenţe cu 14%, rezultând o reducere 
a producţiei medii de sămânţă cu 200 kg/ha la Dactylis glomerata.  

 
Sisteme de fertilizare la producerea de seminţe la gramineele 

perene 
În cazul loturilor semincere de graminee perene, cele mai mari sporuri 

de producţie se obţin cu ajutorul îngraşămintelor minerale şi organice. 
În cadrul unui experiment efectuat în Noua Zeelandă, Rowarth J. S. şi 

colaboratorii (1998) au obţinut sporuri de producţie la specia Lolium perenne 
de la 300 la 2180 kg /ha în urma aplicării unor doze de azot cu valori 
cuprinse între 0-250 kg/ha. Corelaţia dintre producţia de sămânţă şi 
conţinutul de azot din plantă au arătat că pentru o producţie de 1600 kg/ha 
este necesar un conţinut de azot de 30 kg la începutul primăverii. 

S-a observat de-a lungul cercetărilor efectuate la I.C.D.C.P. Brasov, ca 
în primul an de producţie doza de N60 aplicată integral primăvara, duce la 
realizarea unor producţii maxime de sămânţă la toate soiurile de Lolium 
perenne. Realizarea unui sistem optim de fertilizare cu azot la soiurile de 
Lolium perenne asigură formarea corespunzătoare a elementelor de 
productivitate şi implicit o producţie mare de sămânţă (Razec Maria si colab., 
1995). 

Totodată perioada de aplicare a îngrăşământului influenţează 
producţia de sămânţă; eficienţa cu care specia Lolium perenne foloseşte 
îngrăşămintele cu azot variază în funcţie de perioada de aplicare ( toamna, 
sfârşitul iernii şi primăvara). Producţia de sămânţă, MMB, eficienţa 
utilizării apei şi a azotului a fost mai mare atunci când azotul a fost aplicat 
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în doze de 50kg/ha s.a. toamnă, 50-100 kg/ha s.a. la sfârşitul iernii şi 150 
kg/ha s.a. în primăvară. O sporire a dozei de azot în primăvară a stimulat 
creşterea vegetativă dar fară a mai determina şi o creştere a producţiei de 
sămânţă.  

Fertilizarea organică poate fi folosită pentru stimularea producţiei de 
sămânţă la gramineele perene. T. S. Aamlid (1999) arată, în cadrul unui 
experiment pe specia Phleum pratense semănată în amestec cu Trifolium 
pratense, că aplicarea gunoiului de grajd duce la sporuri de producţie în al 
doilea an. 

În ceea ce priveşte speciile genului Festuca respectiv, Festuca 
arundinacea şi Festuca rubra, semănate în toamnă în cultură ascunsă cu 
grâu de toamnă, un studiu efectuat de R. Gislum si B. Boelt (1999), a arătat că 
fertilizarea din toamnă cu doze mărite de azot respectiv 60, 90, sau chiar 
120 kg/ha s.a. nu au avut nici un efect asupra conţinutului de azot în plantă 
sau a numărului de lăstari fertili. 

S-a constatat că pentru soiurile de Phleum pratense este suficientă 
doza anuală de 60 kg/ha de azot s.a. aplicată primăvara, care, pe un fond de 
60 P2O5, 60 K2O asigură un nivel de produţie ridicat şi o constanţă a 
acesteia în anii următori de exploatare. La specia Poa pratensis de 
Transilvania, cel mai adecvat sistem de fertilizare cu azot, pe acelaşi fond 
de P si K, este de 60 kg/ha azot în anul I şi 90 kg/ha azot în anii următori 
(Popovici D. si colab., 1998). 

Autorii menţionati mai sus au arătat că fertilizarea în toamnă este cea 
mai bună, atât pentru producţia de sămânţă cât şi pentru o pornire rapidă în 
vegetaţie în primăvară, cu doze cuprinse între 85-140 kg/ha de azot s.a., pe 
solurile sărace, şi cu 22-35 kg/ha de azot s.a. pe solurile fertile. 

 
Semănatul 
În urma experimentării modelului de semănat mecanizat pentru 

diferite culturi furajere, comparativ cu semănatul manual au rezultat 
următoarele: 

-indicii calitativi de lucru obţinuţi la înfiinţarea culturilor cu seminţe 
mici, prin folosirea semănătorii sunt mai buni decât în cazul semănatului 
manual. 

-cu semănătoarea se asigură un control mult mai riguros al normei de 
seminte la hectar faţă de semănatul manual; 

-semănătoarea asigură o uniformitate mai mare de distribuţie a 
seminţelor pe rând şi o mai bună uniformitate a adâncimii de lucru (86,6%)  

Popovici D. si colab. (1994) arată că cele mai bune producţi, la specia 
Festuca pratensis, soiul de Brasov , s-au obţinut la doza de îngrăşământ de 
N120 P2O5 30, iar la soiul Tîmpa, la doza N90 P2O5 45, în combinaţie cu 
norma de semănat de 12 kg/ha şi distanţa între rânduri de 50 cm . 

Epoca de semănat este un alt element tehnologic care poate influenţa 
producţia de sămânţă (Tabelul 1). Coulman B si H. Loeppky (1999) au arătat că 
semănatul în octombrie, într-un experiment efectuat în Canada, la speciile 
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din genul Lolium, a determinat realizarea celor mai mari producţii de 
sămânţă, de până la 1000 kg/ha, comparativ cu semănatul de primăvară sau 
vară. 

Mijloace de combatere a buruienilor 
Infestarea câmpurilor semincere cu buruieni anuale sau perene creează 

adevărate probleme în ceea ce priveşte realizarea recoltatului şi a unor 
producţii satisfăcătoare în loturile semincere de graminee perene furajere. 

Specia Lolium perenne a fost foarte sensibilă la îmburuienarea cu 
Avena fatua, producţiile scăzând de la 2620 kg/ha în loturile tratate cu 
erbicide, la 650 kg/ha în loturile netratate. 

George W. Mueller-Warrant (2002) a studiat posibilitatea folosirii 
erbicidelor preemergente şi postemergente în controlul buruienilor şi a 
comportamentului invaziv al speciei Lolium perenne în amestecuri. 
Tratamentele cu postemergente: oxyfluorfen [2-chloro-1-(3-ethoxy-4-
nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene] plus metolachlor [2-chloro-n-(2-
ethyl-6-methylphenyl)-n-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide], urmate de 
[n'-(3,4-dichlorophenyl)-n,n-dimethylurea] au dat cele mai bune rezultate în 
privinţa controlului buruienilor dar au provocat daune culturilor. 

Combaterea buruienilor poate fi facută şi pe cale mecanică, prin 
cultivaţie partială, atunci când s-a semănat în rânduri distanţate avându-se 
grijă să nu se deniveleze terenul, precum şi prin cosit. 

Pe cale chimică se pot combate buruienile cu erbicide pe bază de 2,4 
D, aplicate toamna. 

 
Modalităţi de recoltare 
Seminţele de graminee perene ajung la maturitate fizilogică când 

umiditatea seminţelor are valori de 50-55%, prag atins la 28-30 zile de la 
fecundare. 

Recoltarea loturilor semincere se poate efectua în două modalităţi: 
într-o singură fază sau în două faze ,cea de-a doua modalitate fiind riscantă, 
pierderile de seminţe putând ajunge şi pânăla 50%, în cazul în care după 
cosirea plantelor urmează zile ploioase. 

Razec Maria (1995) a arătat că atât producţia de sămânţă cât şi cea de 
furaj sunt în strânsă dependenţă cu momentul efectuării primei coase pentru 
furaj, fiind corelate cu cantitatea de precipitaţii necesară la regenerarea 
plantelor după cosire.  
 



Tabelul 1 
Tehnologii cadru de producere a seminţelor la gramineele furajere perene 

Ferilizare Semănat 

Specii Lucrările 
solului N P K Perioada 

Dist.între 
rânduri 

(cm) 

Norma 
de 

semănat 
(kg/ha) 

Adâncimea 
de semănat 

(cm) 

Combaterea 
buruienilor şi 
a dăunatori-

lor(l/ha; kg/ha) 
Recoltarea Productii 

(kg/ha) 

Dactylis 
glomerata 

50-60* 
90-

110** 

70-
80 

50-
60 

15.03-
15.04 

1-15.08 

25 
 

50-70 

8-10 kg 
 

4-5 kg 

 
2,0-2,5 cm 

Seminţe brun 
deschise-paiul de 

sub panicul se 
îngălbeneşte 

 
300-400kg 

Festuca 
pratensis 

50-60* 
85-
95** 

50-
60 

50-
60 

10-20.08 
20.03-
10.04 

25 
 

60-70 

13-14 
kg 

 
7-8 kg 

 
2,0-2,5 cm 

Panicul cenuşiu-
deschis 

Tulpina puţin 
îngălbenită 

 
300-400kg 

Lolium 
perenne 

75-80* 
80-
90** 

 

60-
70 
80-
85 

60-
70 

20.08-
10.09 
15.03-
15.04 

25 
 

50-60 

10-12 
kg 

 
4-5 kg 

 
2,5-3,0 cm 

Seminţe verzi-brunii 
Paiul de sub spic 

galben 

 
300-500 

kg 

Phleum 
pratense 

35-40* 
80-
90** 

50-
70 

50-
70 

1-15.08 
15.03-
15.04 

25 
 

50-60 

6-8 kg 
 

3-4 kg 

 
1-2 cm 

InflorescenŢe 
cenuşii-deschis 

 
300-400 

kg 
 

Bromus 
inermis 

40-50* 
90-

100** 

70-
80 - 

20.08-
5.09 

15-30.03 

25 
 

50-70 

8-10 kg 
 

4-5 kg 

 
2,5-3,0 cm 

Seminţe brune 
Paiul de sub 
panicul uscat 

 
800-

1200kg 

Festuca 
arundina-

cea 

arat 
 
 

discuit 
 

lucrat cu 
combina-

torul 
 
 

tăvălugit 
înainte de 
semănat 

40-50* 
90-

100** 

 
40-
60 

 
40-
50 

15-25.08 
15.03-
10.04 

25 
 

60-70 

14-15 
kg 

 
6-8 kg 

 
2,0-2,5 cm 

Fastac 10 
CE(150ml/ha) 
Decis 2,5CE 

sau 
Karate2,5CE 
(300ml/ha) 

Seminţe brun-
deschis 

Paiul de sub 
panicul galben-

verzui 

 
400-600 

kg 

• *  -doza aplicată când semănatul se face primăvara-tehnologia tradiţională 
• **- doza aplicată când semănatul se face la sfârşitul verii-tehnologia intensivă 
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CONCLUZII 
Producerea de sămânţă la gramineele perene de pajişti prezintă 

importanţă pentru înfiinţarea pajiştilor temporare şi pentru supraînsămâţarea 
pajiştilor permanente slab productive. 

Pentru obţinerea unor producţii mari de seminţe la gramineele perene 
se impune respectarea unei tehnologii cadru. 

Seminţele obţinute de la gramineele perene trebuie sa îndeplinească 
condiţiile de calitate conform STAS. 
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