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În ultimii 10-15 ani, seceta a devenit un fenomen din ce în ce mai frecvent 
în România, ceea ce creează, printre altele, pierderi economice, dificultăți în 
asigurarea nutrețurilor din producția proprie a fermelor agrozootehnice, 
diminuarea valorii nutritive a acestora, etc. In condițiile unui sistem de irigații 
dezorganizat, sistemele furajere sunt vulnerabile la secetă, mai ales în 
perioada mai-iulie când precipitațiile pot fi insuficiente / neregulate și de 
multe ori însoțite de extreme termice. 

În configurația actuală a sistemelor agro-zootehnice (ex. dimensiunea 
redusă a fermelor, investiții insuficiente) și în lipsa infrastructurilor 
funcționale, creșterea animalelor în zonele de câmpie se realizează, în 
multe cazuri, anevoios și nerentabil, efectivele diminuându-se simțitor.

În România, porumbul constituie principala cultură, dar are dezavantajul 
că la primele semne de deficit hidric cultura trebuie irigată pentru 
asigurarea evoluţiei faziale și în final a producției de biomasă la nivelul 
planificat. Pe de altă parte, în multe zone nu sunt disponibile sisteme de 
irigații, costurile cu irigarea pot fi nefezabile sau, în cazuri extreme, pot 
interveni reglementări de limitare consumului. 

ÎN PREZENT



Pentru reducerea impactului lipsei de precipitații asupra culturilor de cereale 
clasice şi asigurării nutrețurilor pentru animale și implicit a necesarului de alimente 
de origine animală destinate consumului uman, se impune găsirea unor soluții 
alternative salvatoare pentru sistemul furajer, concretizate în producerea de stocuri 
de nutrețuri și prin exploatarea suprafețelor cultivate cu plante furajere denumite 
de siguranța.

În Europa, în general, ca plante de cultură cu rezistenţă la secetă se folosesc 
sorgul și iarba de Sudan, iar în țara noastră meiul și sorgul.

Meiul şi sorgul au o mare importanță economică în zonele foarte secetoase din 
România după unii autori (P. Varga, 1998) datorită potențialului de producție ridicat 
al soiurilor actuale, unde nu se pot face irigații și unde cultura porumbului este 
riscantă.

Sorg Iarba de sudan Mei



ÎNTREBUINȚĂRI 
ALE SORGULUI 
ȘI MEIULUI

Sorgul și meiul pot fi integrate și în culturi succesive deși au perioade de 
vegetație diferite. 

Sorgul cultivat după borceaguri de toamnă care au fost recoltate 
devreme, poate fi o bună cultură succesivă care se recoltează toamna târziu 
în octombrie-noiembrie. 

Meiul, cunoscut ca având o perioadă scurtă de vegetație, poate fi 
cultivat și în cultură succesivă, după borceaguri, orz, chiar și după grâu și 
triticale în zona de sud a ţării. Culturile de sorg și mei, prin rezistența la lipsa 
apei, prin calitatea agronomică și zootehnică, prin regularitatea producțiilor 
obținute, rămân o alternativă complementară la cultura porumbului. 

În Romania, până în anul 1989, sorgul se cultiva pe suprafețe relativ 
reduse și era folosit mai mult pentru fabricarea măturilor, dar și pentru furaj. 
În ultimul timp, odată cu introducerea în cultură a hibrizilor furajeri, sorgul se 
cultivă pe suprafețe din ce în ce mai mari, atât pentru boabe cât și pentru 
nutreț de volum. 

Boabele de sorg au o largă întrebuințare în alimentația taurinelor la 
îngrășat și a păsărilor, având o valoare nutritivă apropiată de a celor de 
porumb. Se folosesc totodată ca materie primă în industria alcoolului, iar în 
unele țări din Africa și Asia ca aliment în hrana populației. La noi în țară, 
pentru obținerea boabelor se folosește sorgul hibrid de talie mică, denumit 
și sorg pitic. 



Fânul de sorg obținut în general din plante mai tinere este relativ 
sărac în proteine, dar conține în schimb cantități mari de săruri de calciu 
și fosfor, caroteni, etc., fiind superior porumbului din acest punct de 
vedere.

Nutrețul murat de sorg are o valoare nutritivă apropiată de cea a 
porumbului. Plantele verzi de sorg sunt suculente până la maturitatea 
boabelor şi conţin cantităţi mari de glucide, în special zaharuri, ceea ce 
face ca sorgul să se numere printre plantele care se însilozează ușor. 
Sorgul zaharat conține cea mai mare cantitate de zaharuri.

Plantele tinere de sorg conţin însă şi principii toxici, sub forma 
glicozidului cianogen, durina, care în contact cu o enzimă din stomacul 
animalelor (emulsina) se descompune şi pune în libertate acidul 
cianhidric. Conținutul de principii toxici este condiționat de vârsta 
plantelor, climă, sol precum şi de specie sau de soi. Fertilizarea excesivă 
cu azot şi irigarea sporesc conținutul plantelor în durină, din cauza 
faptului că în condiţiile menţionate se formeză în permanenţă lăstari noi, 
care sunt extrem de toxici. Animalele cele mai sensibile la intoxicaţii sunt 
rumegătoarele, în special cele mari. La rumegătoare, sucul din rumen are 
pH aproape neutru. Sub influenţa florei microbiene din rumen şi a 
emulsinei se produce hidroliza glicozizilor, cu eliberarea principiului toxic 
– acidul cianhidric. Trebuie menționat faptul că doar anumite soiuri de 
sorg conțin 0,15% acid cianhidric în fazele inițiale de vegetație (în primele 
35-40 de zile de la răsărire). La înspicare, toxicul se reduce la numai 0,01%. 

Dintre toate speciile de sorg, cel zaharat nu este toxic şi poate fi 
consumat fără pericol de către animale.

Meiul este o plantă rezistentă la secetă, fapt pentru care se 
recomandă cultivarea acestuia în special în regiunile sudice ale ţării. Se 
poate cultiva în ogor propriu, dar şi în cultură dublă după recoltarea 
cerealelor, chiar şi în mirişte, dar în acest caz se recomandă irigarea. Meiul 
poate fi folosit în hrana animalelor sub diverse forme: ca masă verde, ca 
nutreţ însilozat, sub formă de fân, etc. De asemenea, se mai pot folosi şi 
seminţele pentru hrănirea animalelor de fermă. 



����VALOAREA NUTRITIVĂ PENTRU SORG, 
IARBĂ DE SUDAN, MEI UTILIZATE ÎN 
HRANĂ RUMEGĂTOARELOR����

Nutreţ
SU

(g/kg)
UNL UNC

PDIN
(g)

PDIE
(g)

Ca
(g)

P
(g)

Iarbă de Sudan  masă 
verde

240 0,9 0,9 62 61 3,0 2,0

Sorg F 436 masă verde 289 0,8 0,8 45 63 7,0 2,5

Sorg F 465 masă verde 296 0,8 0,8 48 58 7,0 2,5

Mei Mărgărit, masă verde 266 0,9 0,9 71 72 3,0 1,5

Mei Marius, masă verde 265 0,9 0,9 74 69 3,0 1,5



����VALOAREA NUTRITIVĂ PENTRU ALTE 
NUTREŢURI UTILIZATE IN HRANA 
RUMEGĂTOARELOR����

Nutreţ

Pajişte calitate bună

SU
(g/kg)

167

UNL

1,1

UNC

1,1

PDIN
(g)

PDIE
(g)

Ca
(g)

P
(g)

80 80 6,0 3,8
N.V. amest. golomăţ + lucernă 184 1,0 1,0 105 88 10,6 3,0
Siloz amest. golomăţ + lucernă 232 0,9 0,8 66 50 8,6 2,5
Fân amestec golomăţ + lucernă 878 0,7 0,7 89 70 8,8 2,4
Semisiloz lucernă 350 0,8 0,7 96 55 19,7 2,9
Fân lucernă de calitate bună 850 0,8 0,7 115 72 18,6 2,7
Fân lucernă de calitate medie 875 0,7 0,6 85 58 14,1 2,0
Fân mei Mărgărit 862 0,7 0,7 35 58 2,8 1,5
Fân mei Marius 862 0,7 0,7 38 56 2,8 1,5
N. V. Borceag (ovăz+mazăre) 154 1,1 1,1 100 86 9,0 3,6
Siloz borceag (ovăz+mazăriche) 204 0,8 0,8 81 59 7,3 2,9
Fân borceag (ovăz+mazăriche) 877 0,7 0,7 66 64 8,5 2,9
Siloz sorg F 436 285 0,9 0,9 40 67 8,0 1,9
Siloz sorg F 465 295 1,0 1,0 38 60 8,0 1,9
Siloz mei Mărgărit 320 0,9 0,8 54 60 3,6 1,8
Siloz mei Marius 311 0,9 0,8 55 59 3,6 1,8
Siloz de grâu 339 0,8 0,8 55 57 2,7 2,6
Siloz de porumb 300 1,1 1,0 46 66 4,3 2,2



VALOAREA NUTRITIVĂ A UNOR 
NUTREŢURI UTILIZATE IN HRANA 
RUMEGĂTOARELOR

Nutreţ  
SU

(g/kg)
UNL UNC

PDIN
(g)

PDIE
(g)

Ca
(g)

P
(g)

Paie de grâu 875 0,5 0,4 22 43 2,4 1,8
Coceni de porumb 755 0,7 0,6 40 57 8,1 3,0
Vreji de mazăre 860 0,6 0,5 60 59 14,0 1,9
Sfeclă furajeră 140 1,3 1,4 34 67 5,0 2,1
Tăiţei de sfeclă însilozaţi 127 1,1 1,1 72 75 8,3 1,0
Morcovi 120 1,3 1,4 53 80 4,1 3,4
Porumb 860 1,4 1,5 96 116 0,3 2,9
Orz 860 1,2 1,3 73 81 0,8 4,0
Tărâţe grâu 880 0,7 0,6 106 65 2,4 8,5
Tărâţe de orez 895 1,0 1,0 96 88 1,2 12,0
Mazăre 880 1,3 1,4 156 100 1,3 4,5
Şrot floarea soarelui 880 0,9 0,8 247 100 4,5 11,2
Şrot soia 900 1,4 1,4 326 200 3,6 6,4
Uree 1000 - - 1420 - - -
Lapte praf 942 1,5 - 264 222 13,6 10,8
Carbonat calciu 1000 - - - - 380 -
Fosfat dicalcic 1000 - - - - 320 180



Rețetă de furaj incluzand SORG MASĂ 
VERDE penru vaci în plină lactaţie cu o 
producţie de 24 kg lapte

Nutreţ SN
(kg)

SU
(KG)

UNL PDIN
(g)

PDIE
(g)

Ca
(g)

P
(g)

Sorg masă 
verde 25,0 7,3 5,8 326 456 50,8 18,2

Fân de lucernă 5,5 4,7 3,3 401 274 75,5 11,8

Porumb 5,5 4,7 6,8 455 550 14,0 12,8

Şrot de soia 1,8 1,6 2,2 512 314 6,4 10, 1

Total - 18,3 18,0 1694 1594 146,7 52,9

Norma - 18,8 18,1 1590 1590 102,0 65,0

De adăugat - - - - - - 12,1

Fosfat dicalcic 0,07 0,07 - - - - 12,1

Total general - 18,4 18,0 1694 1594 146,7 65,0



Rețetă de furaj incluzand SORG MASĂ 
VERDE penru tăuraşi la îngrăşat cu 
greutatea de 400 kg şi cu un spor mediu 
zilnic de 1300 kg

Nutreţul 

Stare 

naturală

(kg)

SU

(kg)

ENC

(UNC)

PDIN

(g)

PDIE

(g)

Ca

(g)

P

(g)

Sorg masă verde 8,5 2,5 1,9 113 154 17,2 6,2

Fân de lucernă –
calitate bună 0,9 0,9 0,58 89 56 14,5 2,2

Orz 4,7 4,0 5,01 293 325 3,2 16,0

Şrot de floarea 
soarelui 0,8 0,7 0,54 169 68 3,1 7,7

Total 14,9 7,9 8,1 664 603 38,0 32,1

Norma - 7,5 8,6 603 603 53,0 32,0

De completat - - - - - 14,9 -

Carbonat de calciu 0,04 0,04 - - - 14,9 -

Total general 14,9 7,8 8,1 664 603 53,0 32,1



Rețetă de furaj incluzand MEI MASĂ 
VERDE penru vaci cu greutate de 550 kg 
cu o producţie de 25 kg lapte în vârf de 
lactație

Nutreţul
SN

(kg)

SU

(kg)
UNL

PDIN

(g)

PDIE

(g)

Ca

(g)

P

(g)

Mei masă verde 24,0 6,4 5,8 467 448 19,2 9,6

Fân natural de calitate 

bună
6,5 5,5 4,4 342 385 18,0 17,1

Porumb 2,1 1,8 2,5 169 206 0,5 5,1

Şrot de soia 1,8 1,6 2,2 515 316 5,7 10,1

Total 34,3 15,2 14,9 1493 1355 43,4 41,9

Norma 14,7 14,4 1355 1355 92,0 59,0

De adăugat - - - - - 48,6 17,1

Fosfat dicalcic 0,15 0,15 - - - 48,6 27,4

Total general 34,43 15,4 14,9 1493 1355 92,0 84,7



RECOMANDĂRI

Aceste culturi trebuie integrate în 
sistemul asolamentelor în zonele favorabile, 
reevaluate prin prisma calităţilor nutriţionale 
dar şi a criteriului economic, în raport cu 
costul de producţie şi regăsit locul pe care îl 
ocupă ca resurse furajere în sistemul de 
alimentaţie al animalelor de fermă.

Silozul de sorg furajer, poate înlocui 
silozul de porumb utilizat ca rație furajeră de 
bază în hrana rumegatoarelor, fără a influența 
negativ performanţele animalelor, implicit 
procesele fermentative ruminale, 
reprezentând astfel o alternativă reușită în 
zonele unde cultivarea porumbului este 
nesigură.

Sorgul si meiul, conservate sub diferite 
forme, pot sta la baza alcatuirii ratiilor furajere 
de hrana pentru principalele specii de 
rumegatoare de ferma: taurine, bubaline, 
ovine si caprine. 






