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Abstract 
Experiments were organized at the Experimental Center from I�alni�a – Craiova. By fertilizing the ask layers 

with perennial graminaceae and vegetables, the sweep is substantially reduced. 
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INTRODUCERE 

 
Fixarea biologic� a haldelor de cenu�� de la I�alni�a – Craiova constituie una dintre m�surile esen�iale de 

reabilitare ecologic� a acestora, totodat� reprezint� un impediment în calea spulber�rii cenu�ei. 
 

MATERIAL �I METOD� 
 
Materialul biologic luat în studiu a constat din: Dactylis glomerata (soiul Poiana) cultivat în amestec cu 

Medicago sativa (soiul Selena) dar �i în cultur� pur�; Lolium multiflorum (soiul Luky) cultivat în amestec cu Medicago 
sativa (soiul Selena) dar �i în cultur� pur�. 

 
REZULTATE �I DISCU�II 

 
Dac� se analizeaz� rezultatele ob�inute �i prezentate în tabelul 1 se poate constata c� func�ie de nivelul de 

fertilizare cu azot recolta a oscilat în medie pe trei ani de experimentare între 1,5 t/ha s.u. la varianta f�r� azot (N0) 
respectiv 10,3 t/ha s.u. când s-a aplicat doza maxim� de azot (N400) aducându-se un spor de 8,8 t/ha s.u. fa�� de martor 
foarte semnificativ din punct de vedere statistic. 
 

Tabel 1. Efectul dozelor de azot asupra produc�iei de furaj la Dactylis glomerata, în regim irigat. 
Doze anuale de azot Produc�ia de substan�� uscat� 

T/ha % Dif. Semnific. 
N0 1,5 100 Mt. - 

N100 5,4 360 3,9 * 
N200 7,6 507 6,1 ** 
N300 9,8 653 8,3 *** 
N400 10,3 687 8,8 *** 

DL 5%   2,6 t/ha s.u. 
      1%   5,1 t/ha s.u. 
   0,1%   6,7 t/ha s.u. 

 
În cazul speciei Festuca arundinacea, func�ie de genotipurile studiate (tabelul 2) se poate constata c� în medie 

pe trei ani de cercetare toate soiurile au realizat recolte sporite respectiv cu o bun� repartizare a acestora pe cicluri. 
 

Tabel 2. Produc�ia de furaj realizat� la unele soiuri de Festuca arundinacea, în regim irigat. 
Soiul Produc�ia de substan�� uscat� t/ha 

Anul I Anul II Anul III Media pe 3 ani Prod. relativ� Dif. Semnific. 
ALIN 16,6 13,5 11,8 13,9 100 Mt. - 
PANDUR 16,8 12,1 11,2 13,4 96 -0,5 - 
PARNAS 16,3 12,7 10,7 13,2 95 -0,7 o 
BRIO 14,1 11,4 8,5 11,3 81 -2,6 ooo 
DL 5%      0,6 t/ha s.u. 
      1%      1,4 t/ha s.u. 
   0,1%      2,2 t/ha s.u. 
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Rezultatele ob�inute �i prezentate în Fig. 1 eviden�iaz� amestecul de Medicago sativa �i Dactylis glomerata 
care a dat un nivel de recolt� de 50,0 - 110,0 q/ha s.u. fa�� de 10,0 – 95,0 q/ha s.u. la cultura pur� de Dactylis glomerata. 

 

                                                 
 

 
Fig. 1. Produc�ia de substan�� uscat� realizat� la cultura                                                     Fig. 2. 
             pur� �i în amestec de Dactylis glomerata 

 
Dac� se analizeaz� sporul de recolt� adus de cultura în amestec de Medicago sativa + Lolium multiflorum 

comparativ cu Lolium multiflorum cultivat singur putem constata superioritatea acestuia în amestecul de mai sus (Fig. 
2). 

 
CONCLUZII 

 
Fixarea pe cale biologic� a haldelor de cenu�� constituie una dintre m�surile esen�iale de st�vilire a 

fenomenului de spulberare. 
Prin înfiin�area de paji�ti cultivate constituite din graminee �i leguminoase perene, cenu�a de termocentral� 

depus� în halde este practic imobilizat� eviden�iindu-se antrenarea sa de c�tre vânt. 
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