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1. INTRODUCERE 

Adaptronica, ca strategie științifică și ca știință 
multi-interintegratoare, este utilizată ca o deschidere 
de avangardă cu posibilități noi pentru concepția, 
construcția și implementarea de produse și sisteme 
inovatoare adaptronice. Testarea solului și terenului 
arabil poate fi îmbunătățită prin adaptarea soluțiilor 
existente în domenii diferite. Un exemplu este 
echipamentul inteligent de tip dronă care poate fi 
utilizat în activitatea de testare și monitorizare a 
solului și terenului arabil. 

Agricultura de precizie este domeniul cheie în 
care dronele își dovedesc deja eficiența economică. 
Dacă până în prezent, vehiculele aeriene fără pilot 
erau cel mai adesea folosite în operațiuni militare și 
de intelligence, 2015 a reprezentat un an important 
în domeniul business-ului agricol susținut prin 
utilizarea unor astfel de dispozitive: prețul este acum 
accesibil, iar legislația a clarificat unele aspecte 
privind deținerea acestora în scop civil. 

2. STADIUL ACTUAL 

Diferite plante de cultură cresc pe soluri diferite 
și preferă un anumit tip de sol. Solurile se ca-
racterizează prin structură, pH, puterea de reținerii a 
apei, componență și compoziție chimică. 

Testarea solului și terenului arabil examinează 
proprietăţile chimice şi geotehnice ale solului, 
permiţând să se stabilească rezistenţa, densitatea, 
tasarea, contaminarea, componenţa organică şi con-
ţinutul de nisip al solului etc. 

Analizele de sol ajută fermierii să cunoască pro-
prietățile și calitatea pământului pe care îl lucrează și 
mai ales ce resurse au rămas neconsumate din 
îngrășămintele aplicate. 

În anii secetoși, lipsa de apă poate face ca o parte 
din îngrășăminte să nu solubilizeze și ele rămân în 
continuare în sol, iar la următoarea cultură pot fi 
accesate de către plante. Ca urmare fermierul ar 
putea să reducă doza de îngrășăminte cum ar fi 
fosforul sau chiar și potasiul, dacă ar ști exact, în 
urma analizelor de sol, care este conținutul în aceste 
elemente. 

Nici azotul nu se solubilizează și nici nu se 
împrăștie în adâncime dacă nu avem ploaie. Atunci, 
e bine de știut că și conținutul de azot din sol poate 
fi mai ridicat în urma secetei, ceea ce înseamnă că la 
fertilizarea din primăvară vom aplica o cantitate mai 
mică. 

Există companii specializate în testarea solului, 
acestea utilizând echipamente diverse: balanța de 
precizie, aparat de digestie cu microunde, conducto-
metru, pH-metru, etuve, sipper, moara cu ciocan, 
spectrofotometru, dispersor, agitator magnetic, 
instalații de determinare ioni în sol, mașini de 
omogenizat, aparat de producere apă ultrapură etc. 

 

 
 

Fig. 1. Dronă folosită în agricultură – conceptul companiei 
SLANTRANGE. 
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În România: În ultimul deceniu, efectele schim-
bărilor climatice, manifestate prin perioade de seceta 
și inundații, care au devenit mai frecvente, s-au 
manifestat asupra agriculturii, determinând scăderea 
producțiilor agricole, în special la grâu și porumb. 
Din datele prezentate în Planul National Strategic al 
României pentru perioada 2007 - 2013, elaborat în 
iunie 2006, rezultă că datorită ponderii ridicate a 
cerealelor (peste 60%) și a plantelor tehnice (16,3%), 
precum și a condițiilor climatice nefavorabile, pro-
ducțiile medii realizate la cereale au fost foarte 
reduse față de potențialul mediu pe țară (INS 1998/ 
2003 nivel țară) (NIS 1998/2003 country level). În 
perioada 1999-2001, producția medie de grâu și 
secară a fost de 2048 kg/ha, comparativ cu poten-
țialul mediu pe țară de 5500-7000 kg/ha, iar la 
cultura de porumb, producția medie înregistrată a 
fost de 3.042 kg/ha porumb boabe, comparativ cu 
potențialul mediu pe țară de 8000 kg/ha (INS 1998/ 
2003 nivel țară) (NIS 1998/2003). Din suprafața 
arabilă amenajată pentru irigat din Romania, de 
2,871 mil. ha, din care până în anul 2003 s-au 
reabilitat 1,5 mil. ha (hectares rehabilitated), în peri-
oada anilor 1998-2003 s-au irigat efectiv (cel puțin 
cu o udare) între 15,6 si 37,9% din suprafața 
reabilitată (OCDE - 1998/2003 NUTS III), datorită 
lipsei echipamentelor de irigare și a nerealizării unor 
structuri adecvate de culturi posibil de irigat în 
condiții optime. Datorită faptului că România se 
situează în categoria țărilor sărace în resurse de apă, 
având o medie de numai 2660 m3 de apă/loc/an 
(exceptând apa din Dunăre), față de media de 4000 
m3 de apă/an /loc în Europa, și a distribuției spațio-
temporală neuniforme, este necesară o gospodărire și 
utilizare bine controlată a acestei resurse, și totodată 
folosirea tuturor metodelor (agrotehnice, structuri de 
culturi cu genotipuri tolerante la secetă) pentru 
menținerea stabilității recoltelor și a biodiversității 
agroecosistemelor. Caracteristice pentru Câmpia 
Moldovei sunt precipitațiile sub formă de averse, ce 
se întâlnesc din lunile aprilie - mai și repartiția 
neuniformă a acestora în timpul anului. Din studiul 
datelor multianuale s-a constatat, că odată la doi, ani 
secetele pot să dureze 28 de zile, odată la zece ani 
pot sa dureze 42 de zile și, în cinci cazuri dintr-o 
sută, seceta poate să dureze 48 de zile. Deficitul de 
apă se resimte acut pe terenurile în pantă, unde 
ploile torențiale favorizează eroziunea și diminuează 
cantitatea de apă infiltrată, funcție de pantă și perme-
abilitatea terenului cu 20-75 mm. Evapotranspirația 
reală este de peste 500 mm, înregistrându-se un 
deficit de 242 mm din iunie până în octombrie. 
Acest risc la deșertificare și secetă sunt amplificate 
și datorită repartiției neuniforme a resurselor de apă 
și a gradului insuficient de regularizare a debitelor 
pe cursurile de apă. Modelarea proceselor de formare a 
recoltelor în cadrul sistemelor de agricultură durabilă 

prin controlul tuturor intrărilor și ieșirilor din 
sistemul sol- plantă-animal-atmosferă, la un anumit 
interval de timp, funcție de componentele sistemului 
(ciclurile de rotație, input-urile tehnologice, resursele 
tehnice etc.), constituie una dintre problemele 
prioritare pentru managementul resurselor de sol și 
apă și pentru dirijarea tehnologiilor agricole care 
trebuie subordonate cerințelor crescânde de hrană și, 
în același timp, orientate spre gestionarea cores-
punzătoare a resurselor și protecției mediului. 

După Chaussod noțiunea de calitate biologică a 
solurilor agricole are 4 părți componente și anume: 

● fertilitatea sau potențialul agronomic legat 
direct de activitatea biologica; 

● starea fitosanitara a solului și vegetației; 
● impactul mediului (externalitățile) asupra func-

ționării solului; 
● rezistența, sau sensibilitatea solului la impactul 

antropic și al mediului și aptitudinea de revenire la 
starea inițială. 

Utilizarea durabilă a solului presupune măsuri 
pentru menținerea productivității potențiale a re-
surselor și urmărirea evoluției acestora, pe baza unor 
parametri și indicatori care să monitorizeze schimbă-
rile produse asupra calității solului. Pieri și colab. 
(1995) considera că acești indicatori de calitate sunt 
de trei feluri: 

● indicatori de presiune asupra resurselor de sol; 
● indicatori de schimbări în starea calității solului; 
● indicatori de răspuns ai societății la aceste 

schimbări. 
Unii parametri și indicatori de calitate a solului, 

din punct de vedere economic, sunt deja folosiți. 
Aceștia sunt: 

● satisfacerea cerințelor edafice ale culturilor și a 
altor activități umane; 

● comportarea solului ca mediu pentru producția 
de biomasă; 

● pretabilitatea terenului pentru diferite utilități; 
● rolul solului referitor la reciclarea gunoaielor 

urbane și menajere, a deșeurilor și reziduurilor; 
Există companii care realizează studii pentru 

testarea solului (ex. SC Minear Laboratoare SRL), 
dar majoritatea nu oferă și soluții pentru îmbună-
tățirea randamentului agricol. Scopul proiectului este 
realizarea unui studiu și construirea unui model 
experimental care să efectueze teste și să moni-
torizeze solul și terenul arabil concomitent cu 
furnizarea unui set de informații care să ofere soluții 
pentru îmbunătățirea randamentului agricol. 

În străinătate: numeroase studii și cercetări 
efectuate de-a lungul timpului pe plan internațional, dar 
și național au arătat că între sistemele tehnologice de 
cultivare a plantelor, starea mediului înconjurător, 
nivelul dezvoltării economice și calitatea vieții există 
strânse relații de interdependență. 
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În politicile agrare ale diferitelor țări, cu precădere 
în ultimele cinci decade, au fost depuse eforturi uriașe 
pentru modernizarea agriculturii în scopul sporirii 
cantitative și calitative a producției, însoțite însă, de o 
multitudine de efecte negative grave asupra mediului 
înconjurător. 

În țările Uniunii Europene, cel mai răspândit sistem 
de agricultură, practic generalizat, a fost cel conven-
țional, fiind caracterizat în principal prin: afânarea și 
prelucrarea excesivă a solului cu întoarcerea brazdei, 
eliminarea totală a resturilor vegetale de la suprafață 
sau chiar arderea miriștii, fertilizarea intensă și rotațiile 
scurte. 

Este unanim acceptat că agricultura convențională 
energo-intensivă a condus la apariția unor procese 
negative, care au determinat degradarea diferitelor 
resurse ale mediului înconjurător: sol, apă, aer, floră, 

faună. Dintre acestea solul, care reprezintă puntea de 
legătură între diferitele componente ale mediului, a 
înregistrat cele mai rapide și intense modificări ca 
urmare a activităților antropice, având consecințe 
directe și/sau indirecte asupra celorlalte resurse ale 
mediului înconjurător. Dezvoltarea și extinderea 
acestui nou tip de sistem tehnologic agricol, considerat 
ca fiind ameliorativ și conservativ a fost datorată pe de-
o parte, de progresele industriei chimice în diversi-
ficarea sortimentelor de erbicide, iar pe de alta, de 
apariția unor tipuri de echipamente agricole de afânare 
a solului moderne, performante. 

Abordarea, la nivel internațional, privind tehnolo-
giile folosite  pentru monitorizarea și testarea solului și 
terenului arabil respectă conceptul de dezvoltare 
durabilă, încurajând utilizarea de echipamente și 
procedee non invazive. 

 

 
Fig. 2. Maparea unei zone agricole cu ajutorul unei drone. 

 

 
 

Fig. 3. Ardupilot – software pentru planificarea misiunilor în 
agricultură (conform https://constantgeography.com). 

SOLUŢIE TEHNICĂ PROPUSĂ: 

În vederea susținerii unei dezvoltări durabile și 
utilizarea noilor tehnologii, tehnici și echipamente 
inteligente, în special în România, putem utiliza 
stadiul actual pentru a putea concepe o soluție care 
să aibă un raport bun cost – beneficiu. 

Drona va avea un corp cadru / corp dintr-un 
material ușor (fibră de sticlă sau aluminiu), pentru a 

reduce greutatea și a maximiza timpul petrecut în 
zbor. Construcția va fi realizată prin utilizarea a 4 
brațe, care se pot roti la 360°, fiecare braț având câte 
4 motoare (16 motoare pentru dronă). 

 

 
 

Fig. 4. Corpul / scheletul dronei. 
 

Motoarele sunt importante pentru că ele ridică 
toată structura în aer. Modelele disponibile acum pe 
piață, chiar daca sunt mai mici, sunt mai puternice, 
pentru ca se învârt în jurul propriului ax. Un 
exemplu de motoare capabile să furnizeze putere 
pentru cele 4 brațe, și să poată susține construcția în 
aer este WM610 3510H M2, un motor rotativ în 
sensul acelor de ceasornic (CW) cu controlul vitezei 
de tip electric. 
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Fig. 5.  Motor  

WM610 3510H M2. 
 
 
 
 
 

Pentru a putea controla cele 16 motoare, vom 
utiliza un controller fără fir, cu transmisie video 
integrată, cu frecvența cuprinsă între 2,4 GHz și 
5,8 GHz, controlul dronei prin intermediul con-
trolerului să fie realizat de la o distanță de minim 
1000 metri. 

 
 

 
 
 

Fig. 6. Concept controler 
pentru dronă. 

 
 
 
 

Bateria este un element important in conceptul 
prezentat. O baterie asigură durata de zbor, dar poate 
crește greutatea dronei, astfel încât să nu mai fie 
rentabilă. Alături de o baterie clasică, va fi proiectată 
o soluție care să utilizeze mini panouri solare, care 
să prelungească durata de zbor între ciclurile de 
încărcare. 

Software-ul va fi dedicat acestei construcții, și va 
furniza analize pentru sol, pentru procentul de 
rentabilitate pentru o viitoare cultură, analiză asupra 
zonelor în care trebuie să se intervină, prin adă-
ugarea de substanțe sau alte proceduri. 

 
 
 
 
 

Fig. 7. Acumulator clasic dronă. 
 
 
 

 

4. CONCLUZIE 

În concluzie, utilizarea noilor tehnologii și echi-
pamente inteligente pentru monitorizarea și testarea 
solului și terenului arabil în scopul îmbunătățirii 
randamentului  agricol va influența profitabilitatea, 
din ce în ce mai mult, a terenurilor. Este domeniu de 
cercetare care va avea posibilitatea de a dezvolta și 
de a construi echipamente care să asigure o dez-
voltare durabilă prin utilizarea soluțiilor obținute în 
urma activității de cercetare. 
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