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Denumirea Proiectului ”Implementarea tehnologiei de creştere a fertilităţii solului 
prin lucrări agropedoameliorative şi agrotehnice” 

Acronimul proiectului: PEDOFERTIL,  
Domeniul de cercetare: 5.Agricultura, siguranta si securitate alimentara 

Perioada acoperită: 14.08 – 20.12.2012 

Scurtă descriere a serviciilor executate  
Implementarea tehnologiilor de creştere a fertilităţii solului prin lucrări 
agrotehnice şi agtropedo-ameliorative 
Principalele caracteristici ale tehnologiei:  

• Luarea în cultură a terenurilor mlăştinoase şi necultivate prin dresecări, drenaje, 

acumulări de apă pentru irigat, scarificat. 

• Fertilizarea de bază prin restituţie. 

• Toamna mobilizarea solului cu tractorul U 445 V în agregat cu Falk-ul. 

• Pregătirea terenului pentru plantat cu tractorul U 445 V în agregat cu freza totală 

• Instalarea sistemului de irigare prin picurare şi irigarea de câte ori este necesar. 

• Înfiinţarea culturilor prin plantat sau semănat (în funcţie de specie). 

• Combaterea buruienilor prin praşile mecanice superficiale şi manuale. 

• Controlul patogenilor şi dăunătorilor cu produse prietenoase mediului. 

•  Aplicarea fertilizărilor faziale.  

• Lucrări de îngrijire a culturilor. 

• Recoltarea la maturitatea tehnologică a culturilor. 

Eficienţa economică 

• Producţia la ha. 

• % de producţie vandabilă. 

• Profitul – lei/ha. 

Domeniul de aplicabilitate 



Foto 1 Drumuri de acces 

• Legumicultura din zonele suburbane şi rurale de câmpie şi de deal. 

Beneficiari potenţiali 

• Societăţi agricole, gospodării individuale, ferme preorăşeneşti.  

Serviciii furnizate: 
- Studii: (dezvoltarea de concept şi tehnologii, inclusiv studii preliminare non-tehnologice 

studii suport) 

- Lucrările pregătitoare pentru planificarea proiectelor  C-D-I în vederea dezvoltării de 

către beneficiar a unor produse/servicii/tehnologii inovative. 

- Analiza potenţialului de inovare tehnologică a unui proces, produs, serviciu sau 

tehnologie. 

Implementarea tehnologiei de crestere a fertilitatii solului prin lucrari 

agropedoameliorative si agrotehnice conform standardelor europene în domeniu s-a 

efectuat prin: 

1. - cercetare şi dezvoltare experimentală în domeniile determinării calităţii solurilor, 

aplicarea unor masuri agropedoameliorative şi metode agrotehnice de creştere a 

ferilităţii şi sanatatii solurilor;  

2. - elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru solurile degradate;  

3. - asistenţă la aplicarea unor rezultate ale cercetăriilor din domeniul cresterii calitatii 

solurilor, transferate de la furnizor la beneficiar. 

 
Serviciile furnizate au avut ca scop realizarea în condiţii de calitatea a lucrărilor de 

îmbunătăţire a fertilităţii solurilor prin lucrări 

agropedoameliorative.  

Implementarea tehnologiei s-a efectuat prin 

furnizarea de asistenţă  tehnică la efectuarea 

următoarelor activităţi: 

• Trasare şi execuţie drumuri de acces (foto 

1) cu excaavatorul de 200 CP şi vola. 

Lucrarea a fost necesară accesului utilajelor şi personalului angajat în poligonul 

experimental indiferent de condiţiile de mediu. Lăţimea drumurilor a fost de 6 m 

pentru drumurile principale şi 3 m pentru cele secvundare. 

• Desecări, prin drenal de suprafaţă (evacuarea excesului de umiditate de la 

suprafaţa terenului şi din stratul superficial de sol, folosind canale deschise 

(0,4x0,8 – 1 m), foto 2. Excavările s-au efectuat cu tractorul excavator de 200 



CP. Distanţa dintre canale a fost de 15 m fiind corelată cu lăţimea maşini de 

stropit existentă la SC RBR CONSTRUCT SRL. Excesul de umiditate a fost 

dirijat spre trei lacuri artificiale excavate pe teritoriul fermei (foto 4) 

Foto 2  Drenaj de suprafaţă    Foto 3  Drenaj subteran      Foto 4 Lac artificial cu apă       
                                                                                                              pentru irigat 

• Drenaj subteran, incluzând lucrări pentru controlul nivelului apei freatice şi a 

excesul de apă din profilul de sol, utilizând tuburi perforate şi îngropate, numite 

drenuri, foto 3. Excavările, montarea şi îngroparea tuburilor de dren s-au efectuat 

cu tractorul excavator de 200 CP. Drenurile au fost montate în zonele în care 

izvoarele de apă din pânza freatică ajungeau la suprafaţă. 

Lucrările de drenaj au avut rol hidroameliorativ şi rol ecologic prin îmbunătăţirea 

şi protecţia calităţii solurilor împotriva degradării prin salinizare sau înmlăştinire 

secundară. 

Drenajul a avut o influenţă pozitivă asupra regimului hidrofizic şi al fertilităţii solului, 

conducând la: 

-    îmbunătăţirea regimului termic - solurile se încălzesc mai repede, se lucrează 

mai uşor, lucrările fiind de calitate mai bună; 

-    creşterea gradului de mineralizare a materiilor organice, dinamizând 

descompunerea resturilor vegetale şi formarea humusului; 

-    îmbunătăţirea structurii, porozitatii şi permeabilităţii solului, precum şi creşterea 

capacităţii de reţinere a apei în sol. Surplusul de apă a fost dirijat spre lacurile 

artificiale. 

• Captarea apei rezultate din drenajul de suprafaţă şi drenajul subteran în lacuri 

artificiale, pentru irigarea culturilor (fig. 4). Deversarea apei colectate prin 

drenajul de suprafaţă şi drenajul subteran s–a efectuat în 3 lacuri artificiale, două 



cu suprafaţa de 20 x 50 m, iar al treile mai mic. Excavările şi nivelarea s-au 

realizat cu ajutorul tractorului excavator de 200 CP şi a volei. Nu a fost necesară 

impermeabilizarea cu argilă a fundului lacurilor, datorită stratului profund de 

argilă al profilului de sol. S-au construi două lacuri mari în zona cu panta cea mai 

mare (pentru a valorifica efectul forţei gravitaţionale în lucrările de irigare a 

culturilor) şi un lac mai mic, în aval. 

• Scarificarea s-a efectuat pentru afânarea pământului şi scoaterea rădăcinilor 

vegetaţiei lemnoase. Lucrarea s-a făcut cu tractorul de 120 CP în agregat cu 

scarificatorul (foto 5) la 50 – 60 cm adâncime. Scarificarea a avut un important rol 

agroameliorativ, preluând excesul temporar de umiditate, reglând regimul aer - 

apa al solului, deficitar sau excedentar, în funcţie de regimul pluviometric al 

zonei. 

• Tocarea resturilor vegetale lemnoase şi erbacee s-a realizat cu tractorul, în 

agregat cu maşina de tocat resturi lemnoase,  

      Foto 5   Scarificator                                  Foto 6  Maşina de tocat resturi lemnoase  

• Nivelarea de exploatare s-a efectuat cu ajutorul volei. Lucrarea a fost necesară 

pentru a elimina micro-depresiunile care favorizau băltirea apei în aceste zone. 

• Aratul s-a efectuat la adâncimea de 35 – 40 cm, cu tractorul în agregat cu plugul. 

S-au efectuat demonstraţii practice privind: 

- analiza profilului de sol (poligon experimental SCDL Bacău şi SC RBR 

CONSTRUCT); 

- analiza agrochimică a principalilor  indici analitici:  ph-ul solului, conţinutul în 

humus, azotul total, azotul amoniacal, azotul nitric, fosforul mobil, potasiul mobil (poligon 

experimental SCDL Bacău); 



- fertilizarea prin restituţie şi determinarea cantităţii de biomasă obţinută din 

resturi vegetale (poligon SCDL Bacău).  

S-a intocmit un studiu de fezabilitate pentru solurile: cernoziom argiloiluvial si 

gleizat.  

La cererea beneficiarului s-a implementat de catre furnizorul de servicii 

tehnologia de cultura a verzei albe de toamna. 

 

 

  

 


