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Scop / Domeniu de Aplicabilitate
Asistarea fermierilor în luarea deciziilor de utilizare eficientă şi durabilă a terenurilor
agricole la nivel de parcelă,
privind elaborarea planului de culturi agricole dintr-o fermă/exploataŃie agricolă (pe baza
notelor de bonitare a parcelelor pentru diferite culturi, claselor de pretabilitate pentru diferite
folosinŃe, notei de evaluare a amplasamentului parcelei şi unor indicatori economici şi de
durabilitate)
şi stabilirea unor elemente tehnologice (doze de aplicare a îngrăşămintelor organice şi
chimice, norme de irigaŃie/udare) pentru principalele plante de cultură.

Baza de Date
•

Caracteristicile unităŃilor de sol-teren (sol, clima, relief, hidrologie) – conform Metodologiei
unitare de realizare a Bazelor de Date ale UnităŃilor de Sol-Teren agricol la scară mare
(BDUST) la nivel naŃional, judeŃean şi comunal (http://www.icpa.ro/proiecte/BDUST/);

•

Caracteristicile parcelelor de teren (structură unităŃi de teren ecologic omogene,
caracteristicilor necesare evaluării amplasamentului parcelelor, caracteristici agregate);

•

Date tehnico-economice la nivel de parcelă (parametri tehnologici, de producŃie, economici,
istoricul parcelei);

•

Date sintetice privind terenurile agricole la nivelul fermei;

•

Date privind bugetele culturilor/tehnologiilor agricole;

•

Alte date tehnico-economice (privind îngraşăminte, amendamente, preŃuri/tarife pentru
materiale/produse/servicii/recolte etc.);

•

Date cartografice (spaŃiale) şi de caracterizare atributivă a parcelelor şi unităŃilor de teren
ecologic omogene – conform sistemului ArcExplorer 2.0.

Introducere/Modif
/Vizualizare Date

Baza de Date
Date Areale Climatic Omogene, UnităŃi de Soluri,
Teritorii Ecologic Omogene, Parcele, Bugete Culturi.
Date economice. Date de Evaluare şi Agregări Teritoriale

Calcule/Estimare
Date Derivate/Lipsă

InterfaŃa
Utilizator

Bonitare, Eval.Pretabilitate Ter.
Nota de Evaluare a Amplasamentului Ter.
Doze de Îngrăşăminte şi Amendamente,
Norme de IrigaŃie/Udare, Ind. Economici,
Grad de Durabilitate/Risc a Utilizării Ter.

• Recomandări Lucr.
IF şi AgroPedoAmel.
Rec. Îngr/Amend/IrigaŃie
• Agregări Teritoriale
Ierarhiz. Parcele/Culturi

Baza de Modele

Listare/Viz.
Rapoarte
Utilizator
Comenzi
Date

DexTer 2 - Schema de Structură

Rapoarte
Utilizator

Baza de Modele
•

Bonitarea terenurilor agricole (evaluarea productivităŃii/favorabilităŃii parcelelor pentru 28
culturi/folosinte) şi estimarea recoltei (Model ICPA-1987 adaptat);

•

Evaluarea pretabilităŃii parcelelor de teren la principalele categorii de folosinŃe agricole
(arabil, viticultură, pomicultură şi păşuni/fâneŃe) (Model ICPA-1987 adaptat);

•

Recomandări privind cerinŃe de îmbunătăŃiri funciare şi de lucrări agropedoameliorative
(Model ICPA-1987 adaptat);

•

Recomandări de fertilizare şi amendare a solului (Model Borlan-1994):
-

doza de aplicare a amendamentelor calcaroase,
doza de aplicare a amendamentelor gipsice,
norma de aplicare îngrăşăminte organice,
aportul de substanŃe nutritive al îngrăşămintelor organice,
aportul de substanŃe nutritive al solului,
doze optime economic de aplicare îngrăşăminte chimice cu azot, fosfor şi potasiu;

•

Recomandări de norme de udare/irigaŃie (Model Canarache-2005);

•

Evaluarea amplasamentului parcelelor unei ferme (Model Vlad 2001);
Indici consideraŃi:
-

lungimea drumului echivalent de la parcelă la centrul de desfacere/aprovizionare,
lungimea drumului echivalent de la parcelă la fermă,
diferenŃa de altitudine a parcelei faŃă de centrul de desfacere/aprovizionare,
diferenŃa de altitudine a parcelei faŃă de fermă,
suprafaŃa parcelei,
forma parcelei,
gradul de fragmentare al microreliefului terenului,
gradul de acoperire al terenului cu muşuroaie şi pietre,
gradul de acoperire al terenului cu arbori, arbuşti şi cioate;

•

Evaluare economică a perechilor parcelă-cultură (venit brut, cheltuieli, profit net);

•

Evaluarea durabilităŃii/riscurilor aplicarii tehnologiilor (Modele Vlad-2005, Borlan-19962000, GavriluŃă-1997):
-

eroziunea solului,
modificare conŃinut de humus,
modificare conŃinut de fosfor mobil,
modificare conŃinut de potasiu mobil,
acidifierea solului;

•

Evaluarea globală a performanŃelor perechilor parcelă-cultură;

•

Estimarea indirecta a unor date lipsă.

Rapoarte pentru utilizator
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

legenda unităŃilor de sol - într-o formă extinsă;
tabelul legendă cu indicatorii ecopedologici de bonitare ai TEO-urilor;
decodificarea legendei unităŃilor de sol şi a tabelului cu indicatorii ecopedologici de
bonitare;
notele de bonitare naturală ale TEO-urilor şi parcelelor pentru culturi şi folosinŃe;
încadrarea TEO-urilor în cinci clase de calitate şi în zece clase de favorabilitate după nota de
bonitare pentru arabil, păşuni-fâneŃe, vii şi livezi;
încadrarea terenului agricol la nivel de fermă în clase de calitate după nota de bonitare
medie pe cele patru categorii principale de folosinŃă agricolă pe total;
încadrarea TEO-urilor în clase de pretabilitate cu specificarea cerinŃelor orientative de
lucrări de îmbunătăŃiri funciare şi agropedoameliorative pentru arabil, păşuni-fâneŃe, vii şi
livezi;
încadrarea parcelelor în clase de pretabilitate pentru arabil, păşuni-fâneŃe, vii şi livezi;
evidenŃa sintetică a suprafeŃelor de teren pe tipuri de sol, categorii de folosinŃă agricolă, şi
clase de diferite degradări/poluări;
recomandări de fertilizare şi amendare a solului;
recomandări de norme de udare/irigaŃie;
notele de evaluare a amplasamentului parcelelor unei ferme;
evaluarea durabilităŃii cultivării terenurilor;
evaluare economică a perechilor parcelă-cultură (venit brut, cheltuieli, profit net);
ierarhizarea parcelelor unei ferme după favorabilitatea lor fizică faŃă de o cultură dată;
ierarhizarea culturilor după favorabilitatea fizică pentru o parcelă dată.
vizualizarea cartografică şi printarea hărŃilor care au fost stocate în structuri de tip GIS
compatibile cu sistemul ESRI ArcExplorer 2.0.

Avantajele utilizării DexTer-2
•

•
•
•

•
•
•
•

planificarea adecvată a utilizării agricole a terenurilor (alegerea celei mai favorabile
culturi/folosinte pentru un teren, respectiv compararea terenurilor pentru o anumită cultură
sau a culturilor pentru un anumit teren, atât pe baza productivităŃii cât şi pe baza unor citerii
economice, ca de exemplu profitul pe hectar/an);
alegerea sistemelor de agricultură adecvate şi a unor elemente optime ale tehnologiilor
(dozele optime economic de îngrăşăminte şi amendamente, lucrările optime ale solului);
identificarea caracteristicilor limitative şi fundamentarea lucrărilor de ameliorare a
solului/terenului (lucrări de îmbunătăŃiri funciare şi agropedoameliorative);
creşterea gradului de utilizare durabilă a terenurilor (reducerea riscului eroziunii solului,
reducerea riscului acidifierii şi poluării solului, reducerea riscului sărăcirii solului de
substanŃe nutritive etc.);
reducerea riscului de poluare a plantelor, respectiv a produselor agricole;
creşterea gradului de protecŃie/conservare a mediului (sol, apă freatică etc.);
alegerea celui mai potrivit teren agricol pentru a fi transferat spre alte folosinŃe;
stabilirea corectă a impozitelor, a condiŃiilor pentru obŃinerea de credite bancare, arendare şi
asigurare a terenurilor agricole, precum şi a valorii de echivalare/compensare a terenurilor
agricole etc.

Beneficiari potentiali
•
•
•
•
•
•
•
•

fermieri, asociaŃii şi societăŃi agricole, gospodării individuale);
camerele agricole (consultanŃa agricolă);
oficiile judetene de studii pedologice şi agrochimice;
serviciile de extensie din unităŃi de cercetare şi îvăŃământ agricole;
unităŃile de îvăŃământ agricole;
furnizorii de servicii pentru agricultură (ex: furnizorii de îngrăşăminte);
agenŃiile judeŃene de mediu;
bănci şi societăŃi de asigurare în domeniul agriculturii; etc.

***

DexTer-2.2 Tabloul de comandă şi de suport al luării deciziilor

DexTer-2.2 Introducerea, vizualizarea şi modificarea datelor privind parcelele

DexTer-2.2 Vizualizarea şi modificarea datelor privind bugetele culturilor

DexTer-2.2 Exemplu de vizualizare/imprimare informaŃii cartografice (Harta TEO-urilor)

