Calendarul lucrărilor pe pajiște, în acord cu
MĂSURILE DE AGRO-MEDIU, GAEC
şi a BUNULUI GOSPODAR
IANUARIE
FEBRUARIE

MARTIE

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţa sau supraînsămânţări.
Se pot face doar în cazul terenurilor degradate şi doar cu specii locale (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2)
Curăţarea pajiştilor. Vegetaţia nedorită trebuie adunată de pe pajişte.
Fertilizarea cu gunoi de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 30 kg azot substanţă activă (N s.a.)/ha (214) –
vezi Caiet de Agromediu/APIA
În cazul culturilor verzi semănate până la sfârsitul lunii septembrie, biomasa trebuie încorporată în sol până la finalul lunii
martie a anului viitor (214/4)
Păsunatul începe când solul e bine zvântat. Păşunile inundate nu trebuie păşunate mai devreme de 2 săptămâni de la retragerea apelor (214/1, 214/2, 214/3.1, 214/3.2)

APRILIE

Păşunatul se efectuează cu maxim 1,0 UVM (Unitate Vită Mare) - maxim o bovină la hectar (214/1, 214/2, 214/3.2) – vezi
tabele de conversie din Ghidul pentru Fermieri de la APIA
Păşunatul se va efectua cu maximum 0.7 UVM pe hectar (214/3.1, pentru Cristelul de câmp)

MAI

15 MAI este data limită pentru depunerea Cererii Plăţiilor pe Suprafaţă şi Agromediu.
Incepând cu luna martie se depun cererile Unice de Plată pe suprafată (inclusiv solicitarile pentru Zonele Defavorizate şi
de Agromediu)
31 MAI este ultima zi de înregistrare în agricultura ecologică la DADR, după identificarea şi contractarea unui Organism de
Inspecție și Control, acreditat de MADR – www.madr.ro

IUNIE

Nu se vor efectua lucrări mecanizate pe pajişti (214/2, 214/3.1, 214/3.2)

IULIE

Prima coasă permisă după 1 IULIE (214/1, 214/2)

Cositul trebuie efectuat până 1 IULIE, realizat în etape. O bandă necosită de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.
Această bandă poate fi cosită după 1 septembrie. (214/3.2 pentru Sfrâncioc cu fruntea neagră şi Şiomuleţ de seară)

Prima coasă permisă după 31 IULIE. Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre
exteriorul acesteia. O bandă necosită sau nepăşuntă de 3 metri va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele. Această bandă
poate fi cosită / păşunată după 1 SEPTEMBRIE (214/3.1, pentru Cristelul de câmp)
Folosirea mixtă - păşunatul permis după prima coasă (Ca bun gospodar)
Iarba cosită se adună în maxim 2 săptămâni de la cosire (214/1)

AUGUST
SEPTEMBRIE

31 AUGUST este data limită pentru depunerea cererii la subvenţia pe lapte în zonele montane defavorizate
Arderea pajiştilor permanente nu este permisă decât cu acordul autorităţilor competente (GAEC 8)
15 AUGUST până în 30 SEPTEMBRIE – Înfiinţarea culturilor verzi acceptate: mazărea, măzarichea, rapiţa, muştarul, lupinul,
sulfina. Culturile verzi trebuie înglobate în sol până la finalul lunii martie. Dacă din motive meteorologice (zăpadă, îngheţ,
inundaţii etc), cultura verde nu poate fi înglobată în sol, trebuie notificată APIA până la finalul lunii martie. În situaţiile de
forţă majoră descrise mai sus, beneficiarul trebuie să înştiinţeze APIA în maxim 5 zile de la înglobarea culturii în sol (214/4,
culturi verzi).
Evitarea instalării vegetaţiei nedorite, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt destinate producţiei. (GAEC 10)
Menţinerea pajiştilor permanente, prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau cosirea lor cel puţin odată pe an (GAEC 7)
Nu este permisă tăierea arborilor solitari sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole (GAEC 9)
Nici un tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în excess sau pe terenuri
îngeţate. (Ordin Comun 1182/1270/2005,cerinţe pentru zonele vulnerabile la nitraţi)
Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii:
1. Fertilizator solid – nu mai aproape de 6 m de apă.
2. Fertilizator lichid – nu mai aproape de 30 m de apă.

DECEMBRIE

3. În apropierea staţiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit nici un tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m
faţă de staţia de captare a apei.

ATENŢIE

REMARCĂ

ARATUL ŞI DISCUITUL PAJIŞTILOR SUB ANGAJAMENT ESTE INTERZISĂ!

Codul 214 reprezintă – Măsura de Agromediu din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, din cadrul Pilonul 2/Axa 2
GAEC reprezintă – Bune Practici Agricole şi de Mediu – SAPS Plăţiile Directe (pe suprafaţă) din cadrul Pilonului 1

UTILIZAREA PESTICIDELOR ŞI A FERTILIZANŢILOR CHIMICI ESTE INTERZISĂ!

EXPLICAŢII

COMPLECTAREA CAIETULUI DE AGROMEDIU ESTE OBLIGATORIE!
În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plată. În lipsa
caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplică sancţiuni care conduc la
reducerea plăţilor.

214/1 (Pachetul1) – „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală” (vezi harta cu zonele eligibile la centrele APIA)
214/2 (Pachetul 2) – „Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală - Practici Agricole Tradiţionale” (vezi harta cu zonele eligibile la centrele APIA)
214/3.1 (Pachetul 3: Varianta 3.1) – „Crex Crex/ Cristelul de câmp (Ariile Importante pentru Păsări - Confluenţa Jiu Dunăre, Valea Râului Negru)”
214/3.2 (Pachetul 3: Varianta 3.2) – „Lanius minor şi Falco vespertinus/ Sfrâncioc cu fruntea neagră şi Şiomuleţ de seară (Ariile Importante pentru Păsări Aliman-Adamclisi, Campia Crisurilor, Delta Dunarii, Dunarea Veche – Bratul Macin, Elesteele Jijiei şi Miletinului, Hunedoara Timiseana, Kogalniceanu - Gura
Ialomitei, Lunca Barcaului, Stepa Casimcea, Saraiu Horea, Cursul Mijlociu al Somesului, Defileul Inferior al Muresului, Allah Bahir – Capidava, Cheile Dobrogei,
Dumbraveni, Padurea Hagieni)”
214/4 (Pachetul 4) – “Culturi Verzi” (arabilul de la nivel naţional)
Sursa: www.madr.ro

Acest material a fost conceput cu sprijinul Fundaţiei ADEPT

C A I E T D E AGRO M E D IU
ACEST REGISTRU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE PARCELĂ ÎN PARTE ÎN FIECARE AN,
PENTRU CONTROLUL APIA

Anul / campania de depunere a
cererilor unice de plată pe suprafaţă

Trebuie sa fie si disponibil in caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plata.
În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care conduc la reducerea plaţilor.

Nume/Prenume
Comuna/Sat
Suprafața totală

Vă rugăm să vă asigurați că acest model conține datele cerute de către APIA – www.apia.org.ro

Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu

Ce înseamnă pajiște? Când vorbim de pajiște, vorbim de toate cele trei tipuri de gospodărire: Fâneată, Pășune sau Mixt (cosit + pășunat)

Nr. total de animale

Nr. Bovine (mai mari de 2 ani)

Nr. Bovine (sub 6 luni)

Ecvidee (de mai mult de 6 luni)

Nr. Ovine

Nr. Caprine

Altele (specie/rasa și nr.)

=

=

=

=

=

=

=

Descrierea pe scurt a parcelei/parcelelor
pentru orientare (cu precizarea nr. blocului
fizic şi a nr. parcelei)

De la/până la, pucte de reper pe teren, vecini, culturi etc.

Observații

de exemplu, se va preciza dacă s-au folosit
orice alte substanțe decât cele menționate în
cerințele specifice
– substanţe de protecţia plantelor,
îngrăşăminte chimice, etc.
– cantitățile folosite și scopul în care s-au
utilizat, cu precizarea nr. blocului fizic si nr.
parcelei

Tip de pajiște
Nr.

Pășune
Fâneață
Mixt

Parcela
Parcela
Numele local

Număr
parcelă
(din cererea
de plată)

Nr. bloc
fizic (din
cererea
de plată)

Fertilisarea
Supafața
totală a
parcelei (conf.
cererii de plată)

Da/Nu

Tipul
(chimice/gunoi de
grajd)

Fâneață
Cantitate
în Kg

Data începerii
coasei

Mecanizat sau
manual

Metoda de cosit
(în benzi, din
interiorul parcelei
spre exterior)

Pașune
Data la care
s-a adunat fânul

Tipul de animale cu care s-a
păşunat (specie/rasă)
și numărul

Încărcătura de animale
cu care s-a pășunat
(pe baza tabelului
de conversie)

Perioada
(Nr. zile)

Însămânțări
Da/ Nu
!!păstrați ambalajele

Este parcela pășune
(islaz) comunală?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Va rugam marcati doar celule tabulare aplicabile: de exemplu, în cazul în care parcela este pășune, nu mai trebuie să complectați coloanele pentru fâneață.

Acest material a fost conceput cu sprijinul Fundaţiei ADEPT

