
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE 
AGRICULTURII SI INDUSTRIEI  ALIMENTARE - INMA

ROMÂNIA, Bucuresti, C.P. 013813, OP 18, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, sector 1,  Tel. (021)269.32.49, 269.32.55, Fax (021)269.32.73, 
E-mail: icsit@inma.ro, http:\\www. inma.ro

TEHNOLOGIE DE MECANIZARE PENTRU ÎNFIIN?AREA ?I ÎNTRE?INEREA 
CULTURII DE PLOP ENERGETIC

INSTALA?IE DE IRIGARE LOCALIZATÃ

DESTINA?IE
Instala?ia este destinatã mecanizãrii 
lucrãrilor de udare la înfiin?area culturilor 
energetice sau perdelelor forestiere de 
protecþie cu ma?ina de plantat buta?i.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE
- Ma?ina pe care se monteazã instala?ia de irigare localizatã: EIS
- Puterea tractorului cu care lucreazã ma?ina de plantat, CP 80
- Numãrul de sec?ii ale ma?inii de plantat, buc. 2
- Capacitatea rezervorului de apã, l 300
- Cantitatea de apã ce poate fi datã la un buta?, l/buta? 0,1...0,3
- Distanta minimã între buta?i pe rând, cm 70

EFECTE ECONOMICE
- se obþin efecte pozitive privind aplicarea apei în cantitã?i precise ?i 
uniforme strict la buta?ul de plop sau salcie energeticã plantat;
- sunt eliminate costurile energetice deoarece nu sunt folosite surse de 
pompare, pentru cã instala?ia lucreazã la presiuni mult mai mici decât, 
spre exemplu, irigarea prin picurare.

ECHIPAMENT DE ERBICIDAT CU PRECIZIE ÎN BENZI

DESTINA?IE
Echipamentul este destinat între?inerii 
culturilor de plante energetice, ex. plop 
energetic, salcie energeticã, care 
realizeazã simultan sau individual 
opera?iile de prã?ire ?i erbicidare 
protejatã între rânduri.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE
- Puterea tractorului cu care lucreazã, CP 45
- Capacitatea rezervorului de soluþie, l 500
- Debitul pompei, l/min 104
- Turaþia pompei, rot/min 540
- Presiunea max. de lucru, bar 20
- Numãrul sec?iilor de prã?it ?i erbicidat, buc: 3

EFECTE ECONOMICE
- permite reducerea numãrului de treceri pe parcela de teren, timpul de lucru 
?i consumul de combustibil, prin executarea simultanã a opera?iilor de 
prã?ire ?i erbicidare;
- protejeazã partea aerianã a plantelor împotriva stropirii cu erbicid 
neselectiv.
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