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CALCULUL CAPACITATII DE PĂSUNAT ( U.V.M./ha )

Capacitatea de pasunat se estimeaza  pe baza productiei  medii de masa verde  obtinuta in anii
anteriori , tinand cont de  fertilitatea solului, conditiile  meteorologice si compozitia floristica  a
covorului vegetal.

Pentru  determinarea productiei s-a folosit metoda directa a cosirilor repetate.
Calculul capacitătii de păsunat sau a încărcăturii optime de animale ( U.V.M. /ha ) conform O.M. nr.544
din 21 iunie 2013 - privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiste
se defineste  prin numarul de animale ce pot fi  hranite pe intreg sezonul  de pasunat de pe un hectar de
pajiste  la care se cunoaste  productia de furaje disponibila  si se stabileste conform  formulei :

Î.A. = P.d. / ( C.i. x Z.p.)
în care :

Î.A. - încărcătura cu animale/ha de pajiste, exprimată în U.V.M./ha;
P.d. - productia disponibilă de masă verde - kg/ha;
Z.p.- numărul de zile de păsunat întru-un sezon;
C.i. – consum zilnic de iarbă kg/U.V.M.(necesarul zilnic  pentru 1 UVM  este  de 65 kg  masa verde
sau 13 kg  substanta uscata)

În zona de campie datele sunt următoarele :
- P.d. = 5000kg/ha ( păsuni naturale, specii cu valoare medie spre buna, neîmbunătătite prin fertilizare )
- Z.p. = 180 zile ( în perioada aprilie- octombrie )
- C.i. = 65 kg/U.M.V. ( conform art. 10 al. 1 din O.M. 544/2013 )

Î.A. = 5000/ (65x180) = 0,43 U.V.M./ha

Conversia  animalelor in UVM   se face conform tabelului urmator :

Nr.
Crt.

Categoria de animale Coeficientul de
conversie

Capete
/UVM

1 Tauri, vaci si alte bovine  de mai mult de
2 ani , ecvidee de mai mult de 6 luni

1,0 1,0

2 Bovine intre 6 luni si 2 ani 0,6 1,6
3 Bovine de mai putin de 6 luni 0,4 2,5
4 Ovine 0,15 6,6
5 caprine 0,15 6,6
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