
 
 

TEHNOLOGIE PENTRU ÎNFIINȚAREA DE PERDELE 
AGROFORESTIERE 

 

 

 
Domeniu de aplicabilitate 
Tehnologia pentru înființarea de perdele agroforestiere este destinată combaterii fenomenelor de 
secetă și deșertificare și prevede înființarea și întreținerea perdelelor forestiere pentru protecția 
culturilor agricole cu scopul reducerii pierderilor apei din sol, plante și aer, micșorării consumului de 
energie la lucrările de înființare și întreținere a perdelelor și reducerea poluării mediului, în 
conformitate cu principiile agriculturii durabile 
 
Descriere 
Perdelele agroforestiere sunt alcătuite din mai multe specii de arbori și arbuști, așezate într-o anumită 
ordine, care se prezintă în schema de amestec. După rolul și importanța pe care o au în perdea, speciile 
care intră în compoziția perdelelor se împart în specii principale (de bază), secundare (de ajutor), 
arbuști pentru protecția solului și specii marginale de protecție. Prin această tehnologie se realizează 
pregătirea terenului pentru plantare și plantarea propriu-zisă a perdelelor de protecție cu un model 
funcțional de utilaj nou adaptat la condițiilor de mediu din zonele aride. 
Modelul funcțional de utilaj de înființat perdele agroforestiere este destinat să lucreze în agregat cu 
tractoarele de 80…120 CP pe roți pentru efectuarea mecanizată a lucrării de plantat puieți de arbori 
forestieri în vederea înființării de perdele agroforestiere, în scopul combaterii fenomenelor de secetă 
și deșertificare. Acesta are în componență următoarele subansambluri principale: cadru, brăzdar, 
mecanism de plantat, sistem de tasare, picior de parcare, scaun pentru operator, sistem de ghidare 
pentru următoarea trecere și suporți pentru puieți. 



 
Model funcțional de utilaj de înființat perdele agroforestiere 

 
Caracteristici tehnice 
Tipul purtat în spatele tractorului 
Sursa energetică tractor 80…120 CP pe roți 

Caracteristici constructive 
Tipul brăzdarului construcție de formă prismatică cu unghi ascuțit 
Tipul rigolei trapezoidală 
Numărul de secții de plantare 1 
Mecanismul plantat tip disc cu brațe și pensete de prindere puieți 

forestieri cu talie mică (50…70 cm) 
Numărul de brațe de plantat 3 
Sistem de ghidare pentru următoarea trecere Ghidare prin video RealView™ cu GPS agricol 

Matrix 570GS din cabina tractorului 
Dimensiunile de gabarit, mm 
- lungime 
- lățime 
- înălțime 

 
2400 
2600 
1555 

Masa, kg 840 
 
Caracteristici funcționale 
Distanța între doi puieți (în lungul liniei), cm 75, 100, 150 
Adâncimea rigolei, cm 30 
Lumina în transport, mm 300 
Viteza de deplasare în lucru, km/h 1 
Viteza de deplasare în transport. km/h 7 

 
Potențiali utilizatori 
- Regia Naționala a Pădurilor; 
- Ocoale silvice; 
- Prestatori de servicii pentru silvicultura. 
 
Avantajele utilizării tehnologiei 
- Reducerea efortului fizic de 10 ori fata de situaţia in care plantarea se realizează manual;  
- Favorizeaza incadrarea in epocile optime de plantat, cu efecte asupra cresterii productiei; 
- Permite elaborarea unei recomandări utile pentru fermierii care aplică tehnologia de înființare a 
perdelelor agroforestiere pentru ameliorarea condițiilor mediului de vegetație a culturilor agricole. 
 


