
Alte plante energetice

Hibridul Miscanthus (sinensis) giganteus, 

cunoscut sub denumirea de stuf chinezesc 

(denumirea germană Chinaschilf), oferă pre-

mise ideale pentru utilizare ca materie primă 

cu putere mare de regenerare, de exemplu 

în industria auto şi de construcţii, datorită 

creşterii puternice la input minim şi privare de 

substanţe nutritive (C 4-plantă). În plus, Mis-

canthus este un inlocuitor practic pentru lemn 

şi combustibil (1 hectar poate înlocui în jur de 

6.000 – 7.000 de litrii de combustibil!), mai ales 

datorită capacităţii sale enorme de randament 

pe unitatea de suprafaţă. 

Alte întrebuinţări ale Miscanthus giganteus ar fi  

plantările individuale şi grupate, sau utilizarea 

pe post de gard viu în peisagistica modernă. În 

acest sens puteţi obţine prin livrare la cerere 

beţe de doi până la trei ani, care oferă o bună 

protecţie contra vizibilităţii încă din primul an.

Plantă energetică
Miscanthus (sinensis) giganteus 

Stuf chinezesc şi iarba elefantului 
(denumire germană Chinaschilf, Elefantengras)

  Combustibil rapid regenerabil 
pentru producţia de 
biomasă de calitate

  O alternativa nepoluantă la 
produsele din materiale 

sintetice din industria 
auto şi de construcţii
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Persoană de contact

Pe lângă Miscanthus ne ocupăm şi cu  înmulţirea 

butaşelor cu creştere rapidă de plop şi salicacae. 

La cerere vă pot trimite gratuit broşura noastră 

cu informatii foarte interesante pe tema pădure 

energetică/perioadă de vegetaţie scurtă! 

La intreprinderea noastră ne ocupăm şi de 

creşterea raselor extensive, cum ar fi  bovinele 

Galloway, respectiv porcine din rasa Mangaliţa şi 

porci de lână (Wollschweine denumirea germană)  

pentru vânzare directă de carne.

Ce este Miscanthus?

Întrebuinţare

În cazul plantelor din familia Miscanthus (in-

clusiv iarba elefantului, Pennisetum purpureum, 

şi stuful chinezesc, Miscanthus sinensis) 

putem vorbi în general despre nişte ierburi cu 

creştere foarte rapidă, rezistente la ierni, foioa-

se care au capacitatea de a forma gard viu.



Miscanthus 

• Perioada de plantare: aprilie până mai 

• Manual până la 2 ha, recomandabil ar fi  cu   

 utilaje pentru cultivarea cartofi lor, cărora 

 le-am adus modifi cări (puţ de lansare a 

 deşeurilor de 15 – 20 cm)

• Rizomii trebuie introduşi 8 – 10 cm în adân-  

 cime, şi în fi nal trebuie tăvălugiţi/îndesaţi bine

• 1x1 metri distanţă între plante

• Pe suprafaţă arabilă, acviferă, străpunsă 

 de rădăcini, ideal ar fi în straturi de porumb   

 (seminţe)

• Preferabil 7 grade temperatura medie şi 700 

 mm de precipitaţii cu răspândire optimă în perioa- 

  da de vegetaţie

• Solul nisipos cu apă staţionară şi vara secetoasă

  scad productivitatea

Cultivare

Protejarea plantelor

• În primul an trebuie ţinute fără buruieni pe cât 

 posibil

• Combaterea buruienilor pe cale mecanică (de  

 exemplu cu sapă, ţesală) este foarte efectivă

Îngrăşământ

• Cerere foarte mică

• În anul de plantare să nu îngrăşaţi pământul!

• Adăgarea de cenusă e posibilă şi folositoare  

• Vă sfătuim să nu folosiţi  must de bălegar

Recoltă

• Cu ajutorul tocătorului de nutreţ de porumb 

 (dispozitiv de tăiere fără rânduri) sau cu presa  

 de făcut baloturi in intervalul aprilie, mai

• Creşterea anuală va fi recoltată în anul următor  

 după îngheţ şi uscare

• Conţinutul de apă ar trebui să fie 20%

• Lungimea tocătorului 2 – 3 m 

• Înălţimea de tăiere ar trenui să fie 10 – 15 cm

• Producţie pe unitatea de suprafaţă: 1 oră/ pe 

 formă de suprafaţă

• Nivelare: după 20 – 25 de ani de utilizare 

 trebuie acoperite sub brazda plugului, prin   

 semănarea unei câmpii, prin tăiere repetată şi,

 în condiţiile date, trebuie lucrate suplimentar cu  

 cultivatorul

Capacitate de producţie

• 17.000 de kg/ ha de masă uscată, ca producţie 

 medie pe unitatea de suprafaţă la o recoltă de  

 circa de 20 de ani pe soluri brune, acvifere şi   

 bogate în humus 

• în primul an nu este producţie (cca. 1 m)

• în al doilea an producţie parţială ( cca. 2 m)

• în al treilea an producţie completă (3 – 4 m)

Costuri

• Rizomi de curte (butaşe de rădăcină) gata 

 tăiaţi şi tasaţi 0,182 Euro bucata, 12% TVA

  (preţul la cerere pentru cantităţi mai mari)

• Rizomi mari, sortati manual cu minim patru 

 ochiuri care au capacitatea de a produce 

 vlăstari de arboret tânăr, împachetare pe   

 300 de bucăţi/ sac de îngrăşăminte (Comanda  

 minimă)

• cca 2500 Euro costuri de plantare (prelucrarea 

 pământului, achiziţionare de rizomi, tractoare,  

 semănătoare, protecţia plantelor şi costuri 

 aferente muncii)


