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INTRODUCERE
Asigurarea  bazei  furajere  la  animale  face  necesara  infiintarea  unor 

suprafete importante de loturi semincere din speciile semanate pentru sămânţă la 
leguminoasele furajere  perene,  loturi  semincere ce vor asigura  seminţele pentru 
infiinţarea  culturilor  de  bază  furajeră  .  In  acelaşi  timp  loturile  semincere  de 
leguminoase perene de pajişti  sunt o sursă importantă de nectar  şi polen pentru 
apicultură, albinele sunt un polenizator important şi reprezintă principalul factor în 
maximizarea producţiei de seminţe de leguminoase perene.

Cercetările s-au realizat în cadrul proiectului de cercetare cu numărul de 
contract  323  din  09/01/2004  din  cadrul  Programului  Naţional  de  Cercetare 
„AGRAL”.

CARACTERIZAREA CONDIŢIILOR PEDOCLIMATICE

ÎN CARE AU AVUT LOC CERCETĂRILE

Condiţiile fizico-naturale

Cercetările au avut loc în perioada 2004-2007 la Staţiunea de Cercetare 
Dezvoltare pentru Pajişti  JUCU, situată în lunca cursului mijlociu al  Someşului 
Mic, râu ce delimitează Podişul Someşan de Câmpia Transilvaniei.

Clima
După  Atlasul  Academiei  Române  (1974),  Staţiunea  de  Cercetare 

Dezvoltare  pentru  Pajişti  Jucu  se  încadrează  climatic  în  sectorul  de  climă 
transcarpatică,  cu o temperatură  medie anuală de 8,3˚C,  un maxim în iulie,  un 
minim în ianuarie şi 612,7 mm precipitaţii anuale.

Suma  temperaturilor  în  perioada  de  vegetaţie  (aprilie-septembrie)  este 
aproximativ 2800˚C.

Anii  de  studiu  au  fost  diferiți  în  privința  favorabilitǎții  producerii  de 
semințe la leguminoasele perene de pajişti, cel mai favorabil fiind anul 2006, iar 
cel mai puţin favorabil a fost anul 2005.

Solul
Experienţele au fost amplasate pe un teren plan din lunca Someşului Mic, 

în zona de contact cu dealurile Podişului Transilvaniei, la altitudinea de 297 m.
Solul pe care s-au amplasat experienţele este tipic zonei şi anume 

cernoziom argilic având ca rocă mamă argile, cu apă freatică la peste 2 m 
adâncime, textură argilo-lutoasă, bogat în humus şi elemente nutritive cu excepţia 
fosforului.
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MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
Patru specii  de leguminoase perene de pajişti  au fost luate în studiu şi 

anume:  Medicago  sativa  soiul  Satelit,  Trifolium  pratense  soiul  Select  1, 
Onobrychis  vicifolia soiul  Splendid şi  Lotus  corniculatus soiul  Alina.  La aceste 
speciis-au studiat:  perioada de semănat a loturilor semincere (primăvară, toamnă), 
diferite  modalităţi  de  pregătire  a  patului  germinativ,  optimizarea  elementelor 
tehnologice (distanţa  de semănat între rânduri, norma de semănat şi fertilizarea) 
precum şi durata economică de exploatare a loturilor semincere. 

Condiţii tehnice: metoda de aşezare este cea a parcelelor subdivizate la 
experienţele polifactoriale şi metoda blocurilor la experienţele monofactoriale, în 
trei  repetiţii,  suprafaţa  parcelei  fiind  de  10  m2;  semănatul  s-a  efectuat  cu 
semănătoarea pentru seminţe mici  Saxonia, la distanţele şi normele de semănat 
menţionate mai sus.

La cele 8 experienţe instalate în anul 2005 s-a efectuat o coasă de curăţire, 
fertilizarea,  ierbicidarea  antigramineică  (Fusilade  1  litru/ha)  prăşit  la  variantele 
semănate la distanţa de 50 cm între rânduri. S-au efectuat analize în câmp şi în 
laborator .

În anul 2006 (anul II de vegetaţie) s-au  executat, ierbicidare cu   Fusilade 
1,5 l/ha , Pivot 0,8 l/ha şi s-au aplicat dozele stabilite de îngrăşăminte cu fosfor şi 
potasiu cât şi fertilizanţii cu microelemente. Prima coasă s-a  recoltat pentru masă 
verde  înainte  de  înflorit  şi  a  doua  coasă  pentru  seminţe  utilizându-se  combina 
Wintersteiger  atunci  când  85% din  seminţe  erau  maturizate.  De-asemenea  s-au 
făcut determinări în câmp  în privinţa producţiei de masă verde şi substanţă uscată, 
a numărului de lăstari vegetativi şi generativi la variantele studiate şi s-au făcut 
observaţii în privinţa fazelor fenologice la leguminoasele perene de pajişti, iar în 
laborator s-au selectat seminţele şi s-au  făcut determinări cantitative şi calitative în 
privinţa   cantităţii  de sămânţă   şi  a  paielor  de fân,  rezultatele  obţinute  au  fost 
interpretate statistic utilizând metode moderne de calcul.

În scopul studierii duratei economice de exploatare a loturilor semincere 
de leguminoase perene s-au înfiinţat 2 experienţe  după metoda blocurilor în trei 
repetiţii ce au  fost instalate în primăvara lui 2005 pe loturi semincere de Medicago 
sativa (anul IV de vegetaţie) şi Trifolium pretense anul II  de vegetaţie.  Loturile 
semincere  au  fost  semănate  la   distanta  de  25  cm între  rânduri  cu  un  agregat 
complex “Amazonia” compus din freză rotativă, tăvălug şi semănătoare cu lăţimea 
de lucru de 3 m, agregatul fiind purtat de un tractor John Deer de 140 cp. Norma de 
semănat a fost de 12 kg  sămânţă utilă/ha. În primăvara anului 2005 s-a efectuat 
fertilizarea şi la începutul lunii iunie s-a recoltat prima coasă pentru masă verde, iar 
pentru sămânţă s-a recoltat coasa a doua.

Datele experimentale obtinute în câmp au fost prelucrate in laborator si 
interpretate dupa metode moderne de calcul.
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În  scopul  studierii  eficienţei  economice  la  cultivarea  leguminoaselor 
perene de pajişti pentru sămânţă s-au întocmit fişe tehnologice pentru anii de studiu 
(2005 şi 2006) utilizând producţiile optime obţinute în câmpurile experimentale, 
respectiv: fân în  anul I şi anul II la coasa 1, producţia de paie de fân precum şi 
producţia  de  sămânţă  la  fiecare  specie  studiată,  iar  preţurile  materialelor  şi  a 
lucrărilor au fost cele care se practică în prezent în agricultură.

Estimarea eficienţei la loturile semincere de leguminoase perene de pajişti 
s-a calculat luând în considerare preţurile de  piaţă utilizate. Principalii indicatori 
economici  luaţi  în  considerare  au  fost:profitul  unitar  ,preţul  unitar  de  vânzare, 
costul unitar de producţie,rata profitului, productivitatea muncii,cheltuieli aferente 
producţiei principale, profitul total, cheltuieli de producţie în echivalent produs.

REZULTATE OBŢINUTE ŞI DISCUŢII

REZULTATE OBȚINUTE PRIVIND OPTIMIZAREA ELEMENTELOR 
TEHNOLOGICE LA LOTURILE SEMINCERE DE LEGUMINOASE PERENE 
DE PAJIȘTI, ANUL I DE VEGETAȚIE.

Folosirea  tăvălugului  inelar  înainte  de  semănat  la  lucernă  şi  ghizdei 
favorizează obţinerea unor sporuri semnificative de substanţă uscată în anul I de 
vegetaţie (vezi tabelul 5.3 şi 5.5) în timp ce la sparcetă sporurile cele mai mari de 
substanţă uscată se obţin prin utilizarea tăvălugului inelar înainte şi după semănat 
(vezi tabelul 5.4).

Intârzierea semănatului lotului semincer de trifoi roşu în primăvară duce 
la scăderea semnificativă a producţiei de sămânţă la loturile semincere (vezi tabelul 
5.7)  în  timp ce la  lucernă,  sparcetă  şi  ghizdei  duce la  o reducere  importantă  a 
producţiei de substanţă uscată, o scădere mai puţin pronunţată se întâlneşte în cazul 
ghizdeiului (vezi tabelele 5.8; 5.9; 5.10).
In  condiţiile  anului I de vegetaţie la specia trifoi roşu,  utilizarea la pregătire  a 
patului  germinativ  a tăvălugului  inelar  înainte de semănat,  iar după semănat  a 
tăvălugului inelar sau neted (vezi tabelul 5.13) induce obţinerea  unor sporuri de 
producţie de sǎmânțǎ foarte semnificative.

La specia Trifolium pratense în anul întâi de vegetaţie norma de semănat 
de 18 kg/ha a adus sporuri semnificative de producţie de sămânţă (vezi tabelul 
5.14), distanţa de semănat optimă s-a dovedit a fi cea de 50 de cm între rânduri 
(vezi tabelul 5.15), iar fertilizarea cu fosfor, potasiu şi microelemente  au dus la 
obţinerea  celor  mai  mari  sporuri  de  producţie  în  comparaţie  cu  varianta 
nefertilizată (vezi tabelul 5.16).

La Lotus  corniculatus,  folosirea  la  semănat  a  unei   norme  de  16  kg 
sămânţă utilă/ha duce la obţinerea unor sporuri semnificative de subtanţă uscată 
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(vezi  tabelul  5.20),  iar  în  cazul  speciei  Onobrychis  viciifolia se  obţin  aceleaşi 
sporuri prin semănatul cu o normă de 80 kg sămânţă utilă/ha (vezi tabelul 5.21).

Analizand numarul de nodozitati/planta la 60 de zile de la rasarire (vezi 
fig. 5.1) se constata ca numarul cel mai mare s-a obtinut la ghizdei si cel mai mic la 
sparceta,  instalarea  nodozitatilor  pe  rădăcini  au fost  favorizate  de  semănatul  la 
distanţa  de  25  sau  50  cm între  rânduri,  semănatul  cu  o  normă  şi  o  fertilizare 
moderate.

REZULTATE OBȚINUTE PRIVIND OPTIMIZAREA ELEMENTELOR 
TEHNOLOGICE LA LOTURILE SEMINCERE DE LEGUMINOASE 

PERENE DE PAJIȘTI, ANUL II DE VEGETAȚIE

Intârzierea semănatului în primăvara la trifoi roşu (vezi  fig. 5.14) induce 
scăderi  foarte  semnificative  de  producţie  de  samânţă  putându-se  ajunge  la 
compromiterea culturii la semanatul de toamna daca se intârzie dupa prima decada 
a lunii septembrie. De remarcat este faptul ca se obţin producţii asemănătoare de 
samânţă  în  anul  I  la  semănatul  de  toamnă  cu  cel  de  primăvara  în  anul  II  de 
vegetaţie ,astfel se micşorează perioada de intrare în producţie a loturilor semincere 
de la 2 ani la 1 an.

In  anul  II  de  vegetaţie   utilizarea  tăvălugului  la  înfiinţarea  loturilor 
semincere de leguminoase perene a influenţat diferit producţia de substanţă uscată 
a coasei  întâi. Astfel  la ghizdei  şi  la trifoi  roşu cantitatea maximă de substanţă 
uscată  s-a  obţinut  în  cazul  utilizarii  tăvălugului  inelar  înainte  de  semănat  şi  a 
tăvălugului neted după semănat (vezi Fig. 5.2 şi Fig. 5.5) în timp ce la sparcetă şi 
lucernă  producţia  maximă  s-a  obţinut  în  cazul  variantelor  la  care  s-a  utilizat 
tăvălugul inelar atât înainte cât şi după semănat (vezi Fig. 5.3 şi Fig. 5.4).

Referitor la producția de sǎmânțǎ, varianta optimă de pregătire a solului 
la  semănat  pentru specia  Onobrychis  viciifolia este  utilizarea  tăvălugului  inelar 
înainte şi după semănat (vezi tabelul 5.32) iar în cazul speciilor  Medicago sativa 
(tabelul  5.33),  Trifolium pratense  (tabelul  5.34)  şi  Lotus  corniculatus  (tabelul 
5.31),  varianta optimă este utilizarea tăvălugului  inelar înainte de semănat şi a 
tăvălugului neted după semănat.

REZULTATE OBȚINUTE PRIVIND OPTIMIZAREA ELEMENTELOR 
TEHNOLOGICE LA LOTURILE SEMINCERE DE LEGUMINOASE 

PERENE DE PAJIȘTI, MEDIA ANILOR I şi II DE VEGETAȚIE

Utilizarea  tǎvǎlugului  la  pregǎtirea  patului  germinativ  la leguminoasele 
perene  aduce  sporuri  semnificative  de  producție  de  samanta  (vezi  fig.  5.16). 
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Varianta  optima  la  pregatirea  patului  germinativ  a  loturilor  semincere  de 
leguminoase  perene  este  utilizarea  tavalugului  inelar  inainte  de  semanat  si  a 
tavalugului neted dupa semanat la ghizdei, lucerna si trifoi roşu respectiv folosirea 
tavalugului inelar  inainte si dupa semanat la sparcetă.

Legătura matematică între insuşirile morfologice şi de producţie studiate 
în câmp la leguminoasele perene de pajişti nu este liniară deoarece avem de-a face 
cu fenomene biologice complexe în care intervin foarte mulţi factori dintre care 
amintim: edafici, climatici, genetici, tehnologici, etc.

S-a constat  o  corelaţie  distinct  semnificativă  pozitivă  între  numărul  de 
lăstari vegetativi la unitatea de suprafaţă şi producţia de substanţa uscata la coasa I-
a la trifoi roşu (vezi fig. 5.15). Intre productia de samanta si numarul de capitule la 
m2   la trifoi rosu s-a calculat o corelatie pozitiva  distinct semnificativa (vezi fig 
5.17).

REZULTATE  PRIVIND  STUDIUL  DURATEI  ECONOMICE  DE 
EXPLOATARE A LOTURILOR SEMINCERE DE LEGUMINOASE PERENE 
DE PAJIȘTI

 Prelungirea  duratei  economice  de  exploatare  a  loturilor  semincere  de 
leguminoase perene este un deziderat important in vederea eficientizării cultivarii 
leguminoaselor perene de pajişti pentru sămânţă.
In scopul studierii duratei economice de exploatare a loturilor semincere de trifoi și 
lucern  în  anul  III  de  vegetaţie  la  trifoi  roşu  si  anul  V  la  lucerna  s-a  luat  în 
considerare   producţiile optime obţinute respectiv:  fân la  coasa  I şi  samanta la 
coasa  2-a precum şi producţia de paie de fân la fiecare specie studiată (vezi fig. 
5.24).  La  cele  două  specii  studiate  producţiile  de  fân  şi  paie  de  fân  au  fost 
asemănătoare,în schimb la producţia de sămânţă lucerna a fost superioară trifoiului 
roşu.

Intre producţia de substanţă uscată(tone pe hectar) şi numarul de lastari 
vegetativi  la  unitatea  de  suprafata  s-a  determinat  o  corelatie  pozitiva  foarte 
semnificativa la cele 2 specii studiate (figura 5.22).

Deasemenea, între producţia de sămânţă(kilograme pe hectar) şi numărul 
de lăstari generativi la unitatea de suprafaţă s-a calculat o corelaţie pozitivă foarte 
semnificativa la trifoi rosu si lucerna(figura 5.23).

Luand in considerare eficiena economica inregistrata ,se poate afirma ca 
lotul semincer de lucerna poate fi mentinut in cultura si in anul V de vegetatie,iar 
in cazul trifoiului roşu lotul semincer  aduce profit minim,dar merita mentinut in 
cultura si in anul 3 in conditiile unei fertilizări optime ,caz in care productia de 
samanta nu este mai mica de 105 kg (vezi fig. 5.30).
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REZULTATE PRIVIND EFICIENȚA ECONOMICǍ A CULTIVǍRII 
LEGUMINOASELOR PERENE DE PAJIȘTI PENTRU SǍMȂNȚǍ

EFICIENȚA ECONOMICǍ A CULTIVǍRII LEGUMINOASELOR PERENE 
DE PAJIȘTI PENTRU SǍMȂNȚǍ ÎN ANUL I DE VEGETAȚIE (2005)

In primul an de vegetaţie s-a obţinut sămânţă doar la specia de trifoi roşu, 
pentru celelalte specii s-a obţinut doar fân (vezi tabelul 6.1).

În  privinţa lotului semincer de sparcetă  (vezi tabelele 6.7), din analiza 
datelor de eficienţă economică pentru anul I de vegetaţie reiese un cost unitar de 
producţie de 0,24 lei/kg de fân ,un profit de 0,01 lei/kg , o rată a profitului de 4,21 
% şi o productivitate a muncii de 6218,27 lei/z.o

Luând în considerare datele de eficienţă economică la lotul semincer de 
ghizdei în primul an de vegetaţie (vezi tabelul 6.9) s-a determinat un cost unitar de 
producţie de 0,22 lei/kg de fân , un profit de 0,03 lei/kg , o rată a profitului 13,61 
% şi o productivitate a muncii de 6638,42 lei/z.o  .

Luând  în  considerare  eficienţa  economică  înregistrată  în  primul  an  de 
vegetaţie (vezi figurile 6.1,6.2,6.3) la cele 4 specii de leguminoase perene de pajişti 
,   reiese  că profitul  anual  cel  mai  mare  se  obţine în  cazul  speciilor  lucernă  şi 
ghizdei , profitul cel mai mic  obţinându-se la sparcetă,iar profitul unitar maxim s-a 
obţinut în cazul trifoiului roşu. 

EFICIENȚA  ECONOMICǍ  A  CULTIVǍRII  LEGUMINOASELOR  PERENE 
DE PAJIȘTI PENTRU SǍMȂNȚǍ ÎN ANUL II DE VEGETAȚIE (2006)

În anul II de vegetaţie (vezi fig. 6.4)  producţia cea mai mare de sămânţă 
s-a  obţinut  în  cazul  lotului  semincer  de  sparcetă  ,  iar  trifoiul  roşu  a  realizat 
producţiile cele mai mari de fân la coasa I şi paie de fân (la coasa a II a pentru 
sămânţă).
Indicatorii economici înregistraţi la lotul semincer de trifoi roşu (vezi tabelul 6.10) 
au fost după cum urmează: costul unitar de producţie 12,46 lei/kg  profitul 2,54 
lei/kg , rata profitului fiind de 20,37 %  iar productivitatea muncii 298,22 kg/zo .

În  cazul  lotului  semincer  de  lucernă  (vezi  tabelul  6.11)  în  anul  II  de 
vegetaţie , s-a calculat un cost unitar de producţie 13,10 lei/kg , un profit de  1,90 
lei/kg , o rată a profitului  de 14,54 % şi o  productivitate a muncii de 215,95 kg/zo.

Analizând principalii indicatori economici la lotul semincer de sparcetă în 
anul II de vegetaţie (vezi tabelul 6.12) se constată un cost unitar de producţie 7,96 
lei/kg,  un profit de  1,04 lei/kg , o rată a profitului  de 13,05 % şi o  productivitate 
a muncii de 392 kg/zo .

Indicatorii economici obţinuţi în cazul lotului semincer de ghizdei  (vezi 
tabelul 6.13)au fost următorii : un cost unitar de producţie 16,464 lei/kg , un profit 
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de  1,536 lei/kg, o rată a profitului  de 9,331 % precum şi o  productivitate a muncii 
de 257,087 kg/zo.

Din analiza indicatorilor economici (vezi fig. 6.6) se observă că în anul 2 
de vegetaţie profitul anual cel mai mare se obţine la  trifoiului roşu pentru sămânţă 
şi este de peste două ori mai mare decât în cazul ghizdeiului la care s-a obţinut 
profitul minim.

EFICIENȚA  ECONOMICǍ  A  CULTIVǍRII  LEGUMINOASELOR  PERENE 
DE PAJIȘTI PENTRU SǍMȂNȚǍ ÎN ANII I și II DE VEGETAȚIE (2005-2006)

În urma studiilor laborioase efectuate în câmp şi laborator precum şi a 
calculelor  efectuate  în  medie  pe  2  ani  de  vegetaţie  s-a  constatat  o  eficienţă 
economică mai mare în cazul cultivării pentru sămânţă a  trifoiului rosu şi  cea mai 
slabă în cazul ghizdeiului, cu menţiunea că se obţine o eficienţă economică bună şi 
în cazul cultivării lucernei şi sparcetei(vezi fig.6.8).

Luând  în  considerare  principalii  indicatori  economici  înregistraţi  la 
loturile semincere de leguminoase perene de pajişti în perioada 2005-2006  (vezi 
tabelul 6.18) se constată că în anul 2005 profitul cel mai ridicat s-a înregistrat la 
speciile: lucernă şi ghizdei , iar cel mai scăzut la sparcetă; în anul doi de vegetaţie 
profitul maxim s-a obţinut la lotul semincer de trifoi roşu , specie în cazul căreia s-
a obţinut şi cel mai mare profit unitar. Deşi în cazul sparcetei s-a obţinut cel mai 
mic profit  unitar,  profitul  total  minim s-a constatat  în cazul ghizdeiului.  Costul 
unitar de producţie cel mai mic s-a determinat în cazul sparcetei iar cel mai mare în 
cazul ghizdeiului.  

CONCLUZII

• Instalarea nodozităţilor pe rădăcini în anul I la leguminoasele perene de 
pajişti au fost favorizate de semanatul  la distanta de 25 sau 50 de cm între 
rânduri si semănatul cu o norma şi o fertilizare moderate.

• Varianta optima la pregatirea patului germinativ a loturilor semincere de 
leguminoase perene este utilizarea tavalugului inelar inainte de semanat si 
a  tavalugului  neted  dupa  semanat  la  ghizdei  ,lucernă  şi  trifoi  roşu 
respectiv folosirea tăvălugului inelar  înainte şi după semănat la sparcetă.

• La specia trifoi roşu se obţin producţii  asemănătoare prin semănatul în 
primăvară sau în toamnă în condiţiile existenţei unei umidităţi suficiente 
în sol, cu precizarea că prin semănatul  în toamnă  se reduce durata de 
intrare în producţie a lotului semincer de la 2 ani la 1 an.

• Intre factorii numărul de lăstari vegetativi şi producţia de substanţă uscată 
la prima coasă la loturile semincere de trifoi roşu si lucerna s-a determinat 

9



Eng. Marius-Viorel Olar                                                                  Thesis abstract  

prin  metoda  corelaţiei  si  regresiei  o  valoare  pozitiva  distinct 
semnificativă.

• In medie pe doi ani la loturile semincere de lucernă(anii 4 si 5)  şi trifoi 
roşu(anii 2 si 3) se obţin producţii ridicate de sămânţă şi substanţă uscată 
prin fertilizarea suplimentara cu 100 kg fosfor și potasiu sau foliară cu 
microelemente.

• S-au determinat prin metoda corelatiei şi regresiei valori  pozitive foarte 
semnificative între factorii  numărul de lăstari vegetativi  şi producţia de 
substanţă uscată precum  şi între numarul de lastari generativi şi producţia 
de samaânţă pentru loturile semincere de lucernă şi trifoi roşu.

• Luând în considerare eficienţa economică înregistrată ,se poate afirma că 
lotul  semincer  de lucernă  poate fi  menţinut  în  cultură şi  în anul  V de 
vegetaţie,iar în cazul trifoiului roşu lotul semincer  aduce profit minim,dar 
merită  menţinut  în  cultură  şi  în  anul  3  in  condiţiile  unei  fertilizări 
optime ,caz in care productia de samânţă nu este mai mica de 105kg/ha.

• In anul I de vegetaţie s-a obţinut sămânţă numai la specia trifoi roşu, iar 
producţiile de fân la lucernă, sparcetă şi ghizdei au fost asemănătoare.

• In anul II de vegetaţie producţia cea mai mare de sămânţă s-a obţinut la 
sparcetă, iar cantitatea cea mai mare de fân s-a obţinut în cazul trifoiului 
roşu.

• Eficienţa economică înregistrată în primul an de vegetaţie la leguminoase 
perene pentru seminţe scoate in evidenţă un profit  unitar maxim în cazul 
trifoiului  roşu, cel mai mare profit anual la ghizdei şi lucernă şi cea mai 
bună rată a profitului  la ghizdei.

• În anul doi de vegetaţie s-a înregistrat un profit  unitar şi anual maxim şi 
cea  mai  bună rată  de rentabilitate  pentru trifoi  roşu,  iar  cea  mai  slabă 
eficienţă economică a fost obţinută la specia ghizdei.

• Analizand profitul anual total înregistrat în cei doi ani de vegetaţie pentru 
speciile de leguminoase perene studiate, trifoiul roşu este specia la care se 
obţine cea mai mare eficienţă economică iar  cel mai mic profit  anual   s-
a determinat la  speciile sparcetă şi ghizdei.

• Loturile  semincere  de  leguminoase  perene  de  pajişti  aduc  profituri 
importante în condiţiile aplicării unei tehnologii adecvate fiecărei specii şi 
cultivar în parte.
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