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acestora. Marea majoritate a acestor studii provin 
din ţări cu o experienţă substanţială în gestiona-
rea culturilor de rotaţie scurtă, dar scopul acestei 
lucrări nu este acela de a furniza o prezentare de-
taliată a acestor abordări. Din păcate, în România 
s-au realizat relativ puţine studii care să abordeze 
astfel de probleme. Un exemplu este cel condus 
de Iordache et al. (2014) care au abordat oportu-
nitatea investiţiilor în culturi cu destinaţie ener-
getică prin luarea în considerare a zonelor sudice 
ale României şi a salcâmului ca specie de cultivat.

Evaluarea performanţelor operaţionale şi de 
mediu relaţionate cu procurarea de biomasă pen-
tru utilizare energetică şi nu numai se realizează 
prin implementarea unor studii specifice cadrului 
mai general al ştiinţei muncii (Acuna et al., 2012). 
Deşi conduc la rezultate care sunt cruciale pentru 
diferite domenii ale ştiinţei şi activitătii practice, 
astfel de studii pot să fie mari consumatoare de 
resurse atunci când sunt conduse în mod tradiţi-
onal (Borz, 2016). Din acest punct de vedere, atât 
în domeniul forestier cât şi în cel specific culturi-
lor de rotaţie scurtă s-a făcut tranziţia între im-
plementarea de studii tradiţionale şi cele cu un 
nivel de automatizare ridicat. În particular, utili-
zarea tehnologiilor GPS (eng. Global Positioning 
System) şi GIS (eng. Geographic Information 
System) a condus la facilitatea implementării 
unor astfel de studii la un nivel de precizie accep-
tabil pentru domeniul forestier (e.g. McDonald şi 
Fulton, 2005) precum şi la implementarea lor la 
un nivel ridicat de precizie în domeniul operaţii-
lor specifice  culturilor de rotaţie scurtă (Bush et 
al., 2015; Eisenbies et al., 2014; Schweier şi Becker, 
2012). Dar, în măsura în care procedurile operaţi-
onale şi echipamentele utilizate în domeniul fo-
restier diferă între ţările avansate şi cele mai pu-
ţin avansate din punct de vedere tehnic cum este, 
de exemplu, România, în aceeaşi măsură ele dife-
ră şi în managementul operaţional al culturilor de 
salcie, judecând după descrierile incluse în studii 

1. Introducere

Biomasa lignocelulozică necesară producţiei 
de energie sau a altor produse de origine biolo-
gică utile dezvoltării societăţii poate fi procura-
tă din surse variate ce includ, dar nu se limitează 
la păduri, reziduuri din industria procesatoare de 
lemn, precum şi din culturi dedicate acestui scop. 
În mod particular, culturile dedicate producţiei 
de lemn cu utilizare energetică au capabilitatea 
de a asigura un flux de materie primă constant, 
cu efecte ecologice, economice şi sociale benefice 
din mai multe puncte de vedere. În primul rând, 
utilizarea biomasei din culturi dedicate poate 
contribui substanţial la reducerea presiunii asu-
pra resurselor forestiere. În al doilea rând, utili-
zarea resurselor de biomasă din culturi dedicate 
este cunoscută drept o activitate caracterizată de 
o balanţă neutră a carbonului, astfel de culturi fi-
ind cunoscute drept captatori de carbon cel puţin 
pe termen scurt (Hammar et al., 2014). În al treilea 
rând, există un real potenţial de utilizare a acestor 
culturi în aplicaţii de fitoremediere precum şi în 
aplicaţii de tipul perdelelor forestiere şi de protec-
ţie agricolă, acestea fiind de un real interes pentru 
România (Vasilescu et al., 2014). Din punct de ve-
dere economic, întemeierea culturilor de rotaţie 
scurtă, precum cele de salcie, are capacitatea de 
a aduce în producţie terenuri abandonate ceea ce 
poate să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale 
prin crearea de noi locuri de muncă (van Dam et 
al. 2007). Ele reprezintă o alternativă pentru fer-
mieri prin sursele de venit adiţionale pe care pot 
să le genereze (Manzone şi Balsari, 2014).

Cu toate acestea, gestionarea culturilor de sal-
cie implică costuri care pot să fie substanţiale, 
costuri ce sunt generate de operaţiile ce trebuie 
implementate pentru gestionarea lor. Există mul-
te studii care au avut drept scop estimarea cos-
turilor şi oportunităţii întemeierii de culturi de 
rotaţie scurtă, inclusiv prin analiza fezabilităţii 
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se executa operaţiile de plantare, pe adâncimi de 
15-18 cm în scopul obţinerii unui pat de plantare 
plat şi uniform (Guidi et al., 2013).

Operaţiile de plantare se pot executa prin fo-
losirea unor mijloace ce integrează diferite ni-
veluri de mecanizare, începând cu cele capabile 
doar să furnizeze cadrul necesar pentru introdu-
cerea manuală a butaşilor în sol (cum sunt cele 
utilizate frecvent în România) şi terminând cu 
cele capabile să transforme lăstari de dimensiuni 
mari în butaşi, inclusiv să încorporeze aceşti bu-
taşi în sol (Manzone şi Balsari, 2014). Schemele 
de plantare diferă de la o regiune la alta, iden-
tificându-se două grupe de scheme de plantare 
(Guidi et al., 2013) în funcţie de care se adaptează 
şi echipamentele necesare. În mod obişnuit, buta-
şii se plantează prin încorporare verticală în sol, 
dar există şi studii care au pus în evindenţă une-
le efecte pozitive legate de plantarea înclinată şi 
chiar de plantarea pe orizontală (Bergante et al., 
2016). Lungimea butaşilor variază în raport cu re-
giunile în care se întemeiază culturi de salcie şi 
cu maşinile utilizate la plantat. În mod obişnuit 
aceştia au lungimi cuprinse între 18-20 şi 20-25 
cm, diametre de 1-2 cm şi provin din lăstari de un 
an, sănătoşi, recoltaţi în toamna anului premer-
gător plantării (după intrarea în repaus vegetativ) 
ce se conservă în folii de plastic prin refrigera-
re la -2…-4ºC şi se fasonează înainte de plantare 
(Guidi et al., 2013). Există şi studii care tratează 
oportunitatea folosirii de micro-butaşi (Nissim şi 
Laberque, 2016).

Fertilizarea poate să apară ca o operaţie ne-
cesară pentru realimentarea solului cu elemente 
nutritive dat fiind faptul că salcia este capabilă să 
epuizeze rapid rezervele din sol în cazul unor cul-
turi intensive.

Utilitatea aplicării tăierilor de lăstărire este 
controversată. Multe exemple din practică indică 
faptul că astfel de culturi beneficiază prin aplica-
rea tăierilor de lăstărire, în sensul că se favorizea-
ză lăstărirea (Guidi et al., 2013). Astfel de practici 
se aplică, ca atare, în Canada, Statele Unite (Ens 
et al., 2013) precum şi în România (Scriba et al., 
2014). În alte regiuni, practica tăierii de lăstărire 
a intrat recent în declin (Edelfeldt, 2015) şi exis-
tă argumente cu privire la eficacitatea redusă a 
acesteia mai ales în acele culturi unde controlul 
buruienilor nu este implementat corespunzător 
(Albertsson et al., 2014). În mod obişnuit, tăieri-
le de lăstărire se realizează din punct de vedere 

de specialitate respectiv practica românească. În 
mod particular, echipamentele caracterizate de 
un nivel de mecanizare redus nu integrează un 
sistem de senzori care să faciliteze colectare auto-
mată de date cu privire la performanţele produc-
tive ale operaţiilor implementate.

Pe de altă parte, managementul operaţional al 
culturilor de salcie de rotaţie scurtă implică o su-
ită de operaţii ce pot fi clasificate în trei catego-
rii: operaţii de întemeiere, operaţii de conducere 
şi operaţii de recoltare. În prima categorie intră 
operaţii şi decizii operaţionale precum cele lega-
te de alegerea locaţiei de cultură, alegerea mate-
rialului de plantare, pregătirea solului şi contro-
lul buruienilor, stabilirea schemei de plantare şi 
plantarea. În cea de a doua categorie intră opera-
ţii precum fertilizarea, tăierea de lăstărire şi con-
trolul (tratarea) bolilor şi dăunătorilor. În cea de a 
treia categorie intră operaţiile de recoltare. O pre-
zentare acoperitoare a acestor operaţii, cerinţelor, 
avantajelor şi limitărilor specifice este descrisă de 
Guidi et al. (2013).

Dacă alegerea materialului de plantare trebuie 
să fie adecvată condiţiilor de vegetaţie specifice 
zonei alese pentru întemeierea culturii, operaţi-
ile de pregătire a solului sunt cele specifice altor 
culturi agricole. Ararea terenului de cultivat se 
efectuează, atât în ţări precum Canada (Guidi et 
al., 2013) cât şi în România, în toamna anului pre-
cedent efectuării operaţiilor de plantare, aborda-
re care prezintă mai multe efecte pozitive precum 
mărunţirea bulgărilor ca efect al îngheţului-dez-
gheţului şi stocarea apei în stratul de sol în care 
se vor introduce butaşii. Ararea se efectuează pe 
adâncimi care să favorizeze operaţiile de planta-
re şi dezvoltare a noilor plante. Sunt considera-
te ca fiind corespunzătoare adâncimi de 20-30 cm 
(Guidi et al., 2013). Astfel de practici sunt specifi-
ce terenurilor din circuitul agricol. Depinzând de 
tipul culturii precedente, pot să apară ca fiind ne-
cesare şi alte operaţii precum cele de îndepărta-
re a reziduurilor agricole cum ar fi cele provenite 
din culturi de porumb sau de floarea soarelui. De 
asemenea, dacă se întrevede cultivarea de salcie 
pe terenuri care nu au fost cultivate anterior, este 
benefică aplicarea unei ierbicidări în vara anu-
lui premergător plantării urmată de încorpora-
rea masei plantelor moarte în sol prin arare după 
câteva săptămâni de la ierbicidare (Guidi et al., 
2013). Grăparea sau discuirea terenului se execută 
în primăvara din anul plantării, chiar înainte de a 
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cel puţin în România. Recoltarea mecanizată a 
salciei se realizează prin utilizarea unor maşini 
special concepute integrate în sisteme tehnice 
performante sub raport productiv. În principiu, 
aceste maşini au fost dezvoltate prin reconfigu-
rarea unor maşini de origine agricolă (Spinelli et 
al., 2009) astfel încât să posede capabilităţile de 
recoltare a lemnului cultivat, de dimensiuni mici. 
În mod obişnuit, diferenţierea între echipamen-
tele şi sistemele tehnice utilizate se realizează în 
termeni de capabilităţi ale primelor. Din acest 
punct de vedere s-au conceput şi se utilizează, în 
mod obişnuit, în culturi de salcie la scară mare 
(comercială): (i) maşini speciale capabile să taie 
(doboare) şi să toace masa lemnoasă din lăstari 
şi (ii) maşini speciale capabile să taie (doboare) 
masa lemnoasă fără tocare. În cazul primelor de-
numite în literatura de specialitate internaţională 
single-pass cut-and-chip harvesters (Eisenbies et 
al., 2014; Berhongaray et al., 2013) sau forage har-
vesters (Spinelli et al., 2009), tocătura poate fi re-
fulată în buncăre proprii, în containere amplasate 
pe remorci tractate în timpul operării sau în con-
tainere amplasate pe remorci tractate de tractoa-
re agricole ce operează în tandem cu maşinile de 
recoltat de acest fel. Depinzând de tipul construc-
tiv, dispozitivele de tăiere-tocare pot fi amplasate 
frontal sau lateral (Berhongaray et al., 2013). A 
doua grupă cuprinde maşini capabile să doboa-
re şi să stocheze biomasa în forma rezultată (eng. 
cut-and-store). Astfel de maşini sunt considerate a 
fi mult mai flexibile şi adaptabile la culturi de di-
mensiuni reduse şi răspândite pe suprafeţe mari 
(Schweier şi Becker, 2012), dar pot implica costuri 
încă ridicate pentru contextul românesc.

Scopul acestei lucrări a fost acela de a dezvol-
ta concepte, la nivel teoretic, pentru facilitarea 
colectării automate de date cu aplicabilitate în 
evaluarea performanţelor productive în operaţii 
specifice gestionării culturilor de salcie de rota-
ţie scurtă. Obiectivele studiului au fost de a: (i) 
descrie practicile operaţionale şi echipamentele 
utilizate în operaţii specifice contextului româ-
nesc de gestionare a culturilor de salcie raportat 
la contextul internaţional, (ii) prezenta contextul 
actual privind monitorizarea performanţelor ope-
raţionale în astfel de operaţii şi (iii) dezvolta con-
cepte cu capabilităţi în automatizarea activităţii 
de colectare de date specifică monitorizării per-
formanţelor productive în operaţii specifice.

operaţional prin utilizarea unor moto-unelte spe-
cializate pentru îndepărtarea tufişurilor (Guidi et 
al., 2013). În practica românească se mai utilizează 
agregate ataşate la tractoare de utilitate agricolă.

Operaţiile de recoltare contribuie semnifica-
tiv la costurile de livrare a biomasei provenite 
din culturi de salcie de rotaţie scurtă (Buchholz şi 
Volk, 2011). Depinzând de scara culturii, echipa-
mentele disponibile şi scopul intenţionat al valo-
rificării materiei lemnoase din culturile de salcie, 
recoltarea acestora se poate executa prin utiliza-
rea unor unelte şi echipamente începând cu cele 
ce integrează un nivel scăzut de mecanizare şi 
terminând cu cele complet mecanizate. Cele mai 
simple echipamente utilizate în recoltarea salciei 
sunt moto-uneltele de tipul celor ce pot fi utili-
zate şi în tăieri de lăstărire. Se utilizează în ca-
zul unor recolte caracterizate de rotaţii scurte şi 
foarte scurte unde, în mod suplimentar, nu sunt 
disponibile alte echipamente mai performante. 
Astfel de practici sunt frecvent întâlnite în cazul 
culturilor de salcie din România, unde dimensi-
unile lăstarilor în momentul recoltării sunt ali-
niate cu capabilităţile moto-uneltelor în cauză. 
Doborârea lăstarilor de salcie prin utilizarea mo-
to-uneltelor este asociată cu alte operaţii necesa-
re pentru livrarea biomasei în vederea utilizării. 
Dacă se intenţionează utilizarea lăstarilor pentru 
aplicaţii ce necesită materialul lemnos în starea 
atinsă după doborâre (e.g. aplicaţii ale ingineriei 
ecologice de consolidare a malurilor apelor, bara-
jelor de pământ etc.) se recurge, în mod obişnuit, 
la gruparea lăstarilor în snopi pe cale manuală. 
Snopii respectivi se transportă la beneficiar unde 
se pun în operă. Alte opţiuni operaţionale sunt 
cele specifice valorificării masei lemnoase sub 
formă de tocătură. În mod obişnuit, se recurge fie 
la tocarea masei lemnoase la faţa locului şi livra-
rea acesteia sub formă de tocătură, prin transport 
la beneficiar, fie la operaţii manuale de grupare 
a lăstarilor în snopi şi livrare a acestora spre un 
beneficiar sau spre un terminal în vederea tocării. 
Performanţele operaţionale şi de mediu ale dobo-
rârii lăstarilor cu ajutorul moto-uneltelor sunt, 
pentru moment, slab investigate. Cert este fap-
tul că astfel de moto-unelte reprezintă o alterna-
tivă ieftină pentru a executa parţial sau în totali-
tate operaţii de recoltare a culturilor, sunt uşor de 
înţeles (asimilat din punct de vedere operaţional) 
şi (posibil) de manevrat, reprezentând o opţiune 
preferată de cultivatorii de salcie la scară mică, 
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dezvoltate la scară comercială mare.

3. Practici operaţionale în culturile de salcie 
românești gestionate la scară mică. Concepte 
de evaluare și monitorizare automată a per-
formanţelor productive

3.1. Operații de plantare
Operaţiile de plantare a culturilor de salcie de 

rotaţie scurtă pot fi efectuate prin utilizarea unor 
maşini şi echipamente ce posedă diferite niveluri 
de integrare tehnologică. În România se utilizează 
majoritar echipamente de tipul celor de utilitate 
agricolă generală, adaptate pentru realizarea ope-
raţiilor de plantare. Acestea nu posedă funcţiile 
mecanizate sau automatizate legate de pregătirea 
butaşilor de plantat, motiv pentru care astfel de 
operaţii pregătitoare se realizează frecvent prin 
mijloace manuale. Butaşii sunt pregătiţi pentru 
plantare prin fasonarea unor snopi de lăstari cu 
lungimi de cuprinse între 1,00 şi 1,40 m ce con-
ţin circa 50 de lăstari. Astfel de snopi sunt trans-
portaţi la faţa locului prin utilizarea unor remorci 
de dimensiuni mici (fig. 1) sau a altor mijloace de 
transport iar fasonarea poate fi realizată cu aju-
torul unui ferăstrău mecanic. Important este ca 

2. Abordarea metodologică

Prezenta lucrare porneşte de la un studiu bi-
bliografic, prezentat în introducerea lucrării, care 
analizează, mai întâi, principalele operaţii ce se 
implementează în managementul culturilor de 
salcie de rotaţie scurtă. În acest sens, sunt trecu-
te mai întâi în revistă operaţiile specifice înteme-
ierii, conducerii şi recoltării culturilor de salcie 
de rotaţie scurtă destinate procurării de biomasă 
pentru producţia de energie precum şi pentru alte 
aplicaţii de tipul celor specifice ingineriei ecolo-
gice. Apoi, se insistă asupra descrierii modului de 
implementare a acestor operaţii după cum acesta 
rezultă din experienţa managementului culturilor 
de salcie la scară mică în România. Pentru fiecare 
operaţie analizată, se descriu procedurile operaţi-
onale aplicate în România, modul în care acestea 
au fost evaluate prin studii de caz şi se prezintă 
concepte, deocamdată la nivel teoretic, de îmbu-
nătăţire a modalităţilor de conducere a studiilor 
ce vizează evaluarea performanţelor producti-
ve în operaţii specifice ce implică folosirea unor 
echipamente adaptate caracterizate de un nivel 
de mecanizare mai redus comparativ cu cele folo-
site în alte regiuni geografice, în culturi de salcie 

Fig. 1. Livrarea snopilor cu material pre-săditor la locul de plantare. Legendă: 1 - dispozitiv pentru fixarea snopilor în 
timpul fasonării, 2 - snopi de lăstari folosiţi pentru pregătirea butaşilor.
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prin dimensiunle pe care butaşii le au în momen-
tul plantării să se asigure rezervele biologice de 
nutrienţi necesare supravieţuirii până în momen-
tul dezvoltării rădăcinilor şi a noii plante. În mod 
obişnuit, aceste dimesiuni sunt considerate ca fi-
ind adecvate dacă butaşii rezultaţi prin fasonare 
au lungimi cuprinse între 18 şi 20 cm şi diame-
tre de 1-2 cm. În vederea organizării adecvate a 
operaţiilor de plantare, inclusiv prin economisi-
rea spaţiului şi facilitatea dezlegării snopilor de 
butaşi, în momentul fasonării seturile de butaşi 
rezultate sunt legate, obişnuit cu materiale elas-
tice. Snopii de butaşi legaţi, rezultaţi prin fasona-
re, sunt poziţionaţi în cutii de carton sau material 
plastic (fig. 2) care se livrează ulterior muncitori-
lor ce execută operaţiile manuale de plantare.

Aprovizionarea cu butaşi noi se realizează la 
unul dintre capetele tarlalei de teren pe care se 
execută operaţiile de plantare, obişnuit la capă-
tul în care se poziţionează iniţial toată tehnica de 
lucru. Din acest punct de vedere, este necesară o 
planificare atentă a mărimii cutiilor precum şi a 
numărului de butaşi ce se livrează la fiecare in-
trare în câmp, astfel încât cantităţile livrate la fi-
ecare intrare să corespundă unei curse complete 
dus-întors coroborat cu desimea de plantare, lun-
gimea rândului şi numărul de muncitori ce execu-
tă operaţiile manuale de plantare.

Reuşita operaţiilor de plantare depinde 

majoritar de calitatea execuţiei acestora. O plan-
tare corespunzătoare presupune o încorpora-
re cvasitotală a butaşilor în sol (fig. 3), crescând 
şansele de dezvoltare a rădăcinilor şi de intrare 
în vegetaţie a acestora. Din acest punct de vede-
re, solul supus plantării trebuie să fie pregătit co-
respunzător, inclusiv prin eliminarea resturilor 
agricole provenite din culturi anterioare. De ase-
menea, starea solului în momentul plantării devi-
ne deosebit de importantă, fiind de evitat solurile 
îngheţate.

Schema de plantare specifică Europei, adoptată 
şi în România, constă din plantarea unor rânduri 
duble (gemene) la o spaţiere de 75 cm, cu asigu-
rarea unui spaţiu de 1,50 m între extremităţile se-
turilor de rânduri gemene şi o spaţiere de circa 60 
cm între butaşii de plantat (Fig. 4), cu precizarea 
că butaşii se încorporează vertical în sol.

Bineînţeles că respectarea unei scheme de 
plantare de tipul celei descrise impune folosirea 
unor mijloace de plantare capabile să respecte di-
mensiunile în cauză precum şi posibilitatea de in-
troducere verticală a butaşilor în sol. Acest dezi-
derat este atins prin caracteristicile constructive 
ale diferitelor tipuri de echipamente de plantare. 
În România, de exemplu, se utilizează dispoziti-
ve de plantat tractate (acţionate) de la priza de 
putere a unor tractoare de utilitate agricolă (fig. 
5). Caracteristic acestor dispozitive de plantat 

Fig. 2. Butaşi pregătiţi (ambalaţi) în cutii de carton pentru plantare.
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configuraţia constructivă a agregatului de plan-
tat. Exemplul prezentat în Figura 4 este deservit 
de o echipă operaţională compusă din 3 munci-
tori la care se mai pot adăuga 1-2 muncitori care 
au rolul de a planifica şi urmări operaţiile de plan-
tare la faţa locului. Planificarea constă din acţiu-
nile specifice alinierii dispozitivului de plantare la 
fâşiile deja parcurse sau la limita tarlalei de cul-
tivat. Urmărirea operaţiilor de plantare constă în 
principal din asigurarea calităţii în ceea ce priveş-
te încorporarea butaşilor în sol, inclusiv acţiunile 

este faptul că ele asigură (independent sau asis-
tat) funcţiile de deplasare, deschidere-închidere 
a unor rigole pentru a facilita introducerea bu-
taşilor în sol şi acoperirea acestora, funcţiile de 
semnalizare a momentului introducerii butaşilor 
în sol, funcţiile asistate de ridicare a agregatului 
de plantare în vederea curăţirii sapelor acestuia, 
precum şi a funcţiilor de orientare şi ajustare spa-
ţială a operaţiilor de plantare în câmp.

Introducerea efectivă a butaşilor în sol se re-
alizează manual de 2-4 muncitori, depinzând de 

Fig. 3. Exemplu de plantare. Legendă: A - butaşi încorporaţi corespunzător în sol, B - butaşi încorporaţi necorespunzător 
în sol, în condiţiile unui sol pregătit necorespunzător.

Fig. 4. Schema de plantare utilizată în România. Legendă: 1 - distanţa între două rânduri gemene, 2 - distanţa inter-
rânduri gemene, 3 - distanţa între butaşi (plante), 4 - butaşi (plante).
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sape pentru dislocarea solului sub forma a două 
rigole executate la distanţa standard dintre două 
rânduri gemene de cultură precum şi de folosirea 
a două seturi de roţi metalice amplasate oblic ce 
au menirea de a închide rigolele prin împingerea-
tasarea pământului rezultat din săparea acestora, 
după ce butaşii au fost introduşi în ele. Este 
evident faptul că fiecare dintre cei doi muncitori 
are în responsabilitate introducerea butaşilor în 
sol aferenţi unui rând efectiv de plantat. În cazul 
dispozitivelor ce permit plantarea pe 4 rânduri 
de cultură (două seturi de rânduri gemene), 
configurarea mecanică şi operaţională este 
asemănătoare.

În particular, fig. 6 prezintă schema operaţională 
specifică operaţiilor de plantare cu dispozitive de 
tipul celui descris în fig. 5. Punctele de intrare şi 
ieşire în şi din tarla sunt cele corespunzătoare 
limitelor tarlalei la care, în mod obişnuit există 
spaţiile disponibile pentru efectuarea unor 

corective ce se impun la constatarea de abateri. 
În plus, cei 1-2 muncitori pot contribui la 

realimentarea lăzilor cu material săditor în 
momentul în care agregatul de plantare ajunge la 
capătul tarlalei unde este stocat materialul săditor. 
Plantarea efectivă se realizează de către cei 2-4 
muncitori care sunt poziţionaţi în scaunele cu 
care este echipat agregatul. Ei se coordonează cu 
tractoristul prin semnale prestabilite şi (sau) prin 
comunicare verbală. Din acest punct de vedere, 
tractoristul trebuie să adapteze viteza de avans la 
ritmul muncitorilor ce execută operaţiile manuale 
de plantare. Mai departe, muncitorii introduc, 
pe măsura avansului, butaşii în sol. Momentul 
introducerii butaşilor în sol este semnalizat 
acustic de către un dispozitiv care funcţionează 
pe baza vitezei de avans şi a desimii prevăzute 
pentru cultura ce se realizează.

În exemplul prezentat în fig. 5 şi 6, încorporarea 
butaşilor în sol este facilitată de utilizarea a două 

Fig. 5. Alcătuirea agregatului de plantat. Legendă: 1 - tractor, 2 - cuplaj mecanic pentru tracţiune şi ridicare-coborâre, 3 - 
scaun pentru operatorul manual, 4 - roată de susţinere a cadrului, 5 - dispozitiv de marcare a fâşiei de plantat (plantate), 

6 - rolă metalică de închidere a şanţului de plantare, 7 - sapă cu rol de dislocator, 8 - cadrul metalic al dispozitivului 
de plantat.
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şi producţia realizată (hectare pe oră) doar din 
analiza arhitecturii locaţiilor colectate GPS dar au 
necesitat intervenţia prin abordări tradiţionale în 
sensul cuantificării numărului de butaşi plantaţi 
pe rând, precum şi a stabilirii cauzelor întârzieri-
lor respective. Tot în această abordare s-a consta-
tat atât faptul că unele dintre întârzierile ce pot să 
apară au durate relativ scurte, sunt destul de greu 
de cuantificat şi introdus în studiu, precum şi fap-
tul că unele evenimente, obişnuit cele ce apar la 
capetele tarlalei, pot să aibă durate foarte lungi.

Din acest punct de vedere este posibil ca, pen-
tru moment, să nu se poată exclude total prezenţa 
unui cercetător în faza de colectare a datelor de 
teren, dar se pot aduce îmbunătăţiri substanţiale 
prin dezvoltarea unui concept de colectare a da-
telor de teren care să permită reducerea cât mai 
amplă a atribuţiilor ce ar reveni cercetătorului în 
cauză.

Indiscutabil, tehnologia GPS a fost şi va rămâ-
ne unul dintre punctele cheie în monitorizarea 
unor operaţii specifice culturilor de salcie, datori-
tă faptului că poate oferi informaţii de o acurateţe 
ridicată privind evenimentele ce implică mişca-
rea echipamentelor folosite (localizare, distanţă şi 
timp). Totuşi, astfel de date au o capabilitate mai 
redusă de a distinge între evenimentele de sta-
ţionare şi mişcare atunci când staţionările dato-
rate diverselor cauze au durate foarte scurte. La 
fel, în cazul unor staţionări cu durate lungi, este 
greu de interpretat sau indicat tipul de eveniment 
din arhitectura punctelor ce reprezintă locaţiile 

manevre ce presupun returul (întoarcerea) în 
tarla. Operaţiile de plantare efectivă presupun 
parcurgerea continuă (cu excepţia apariţiei unor 
evenimente neprevăzute) a unor fâşii de 2,25 m 
prin parcurgerea adiacentă a acestora prin curse 
dus-întors, intercalate cu manevre de întoarcere-
reintrare în câmp. Evenimentele neprevăzute ce 
pot să apară sunt şi cele ce conduc la diferite tipuri 
de întârzieri care se manifestă preponderent în 
câmp. Curăţirea sapelor de reziduurile de natură 
agricolă, precum şi ajustarea-reglarea agregatului 
de plantare sunt evenimente tipice ce conduc la 
oprirea plantării efective. Alte evenimente ce pot 
conduce la sistarea temporară a plantării sunt 
cele ce se manifestă, uneori ciclic, la capetele 
tarlalei: realimentarea cu butaşi, pauze de odihnă 
şi necesităţi fiziologice etc.

Totuşi, ca fenomen general, ciclurile de muncă 
la plantare sunt caracterizate de durate de des-
făşurare mai lungi. În România s-a testat perfor-
manţa operaţională în operaţii de plantare prin 
două studii de caz efectuate în două zone din cen-
trul ţării, iar rezultatele acestor studii sunt în curs 
de publicare. Experienţa dobândită cu ocazia stu-
diilor de teren şi a prelucrării datelor de birou ne-a 
convins că studiile de evaluare a productivităţii 
muncii pot alătura tehnologiile GPS (eng. Global 
Positioning System) şi GIS (eng. Geographical 
Information System) abordărilor tradiţionale. 
Astfel de abordări au fost capabile să pună în evi-
denţă timpul consumat (inclusiv pe tipuri de eve-
nimente: plantare efectivă, întoarceri, întârzieri) 

Fig. 6. Schema operaţională într-o aplicaţie tipică de plantare parţial mecanizată. Legendă: 1 - tractor, 2 - agregat de 
plantare, 3 - marcaj de delimitare a fâşiei plantate.
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a imaginilor corespunzător şi a resurselor nece-
sare pentru analiza imaginilor în faza de birou. În 
principiu, acest concept se poate plia foarte bine 
şi la stabilirea cauzelor unor întârzieri de durată 
foarte scurtă ce apar în câmp, dar efortul în ter-
meni de resurse de stocare şi prelucrare a datelor 
ar fi foarte mare. Rămâne ca experimentele ce se 
desfăşoară să valideze oportunitatea monitoriză-
rii prin astfel de mijloace.

colectate, precum este greu de indicat dacă moto-
rul tractorului este în funcţiune sau nu. Aceste in-
conveniente pot fi depăşite prin integrarea unor 
senzori suplimentari precum cei de detectare a 
vibraţiilor (fig. 7), a nivelului de presiune acusti-
că (după exemplul din fig. 13, doar că poziţiona-
rea va fi una corespunzătoare - în zona motorului 
tractorului) precum şi a unui sistem de manage-
ment a flotei de utilaje (după exemplul din fig. 10). 
Ultimul poate oferi informaţii precise cu privire 
la anumiţi parametri de funcţionare ai motorului, 
inclusiv a celor legaţi de consumul de carburanţi. 
Sistemele descrise au în comun faptul că gene-
rează serii de date însoţite de referinţe temporale, 
ceea ce permite sincronizarea şi analiza comună 
a datelor în etapa de birou. Pentru validarea date-
lor şi a comportamentului răspunsurilor colectate 
de senzori este necesară conducerea unor studii 
comparative prin utilizarea unor tehnici de preci-
zie (e.g. înregistrare video). Un astfel de concept 
de colectare a datelor este în faza de implemen-
tare şi vor fi publicate curând rezultate privind 
nivelul de certitudine la care se poate ajunge prin 
implementarea lui. Mai rămâne problema mo-
nitorizării întârzierilor de lungă durată ce apar 
obişnuit la capetele rândurilor. În principiu, se 
poate aplica un concept similar celui descris de 
Borz (2016) pentru tractoarele de utilitate foresti-
eră, cu condiţia existenţei unui spaţiu de stocare 

Fig. 7. Concept de monitorizare a performanţei productive în operaţii de plantare. Legendă: 1 - unitate (receptor) GPS, 
2 - constelaţie de sateliţi, 3 - senzor de detectare a mişcării (vibraţiei).

Fig. 8. Alcătuirea agregatului tractat pentru tăieri de 
lăstărire. Legendă: 1 - tractor, 2 - agregat pentru execuţia 
tăierilor de lăstărire, 3 - transmisie mecanică, 4 - dispozitive 

de tăiat, 5 - fanta cuţitelor de tăiat
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muncii este aliniată la capabilităţile constructiv-
tehnice, în sensul că este posibilă parcurgerea 
culturii în care se aplică operaţiile prin treceri 
concentrice impuse de amplasarea dispozitivelor 
de tăiere. Progresul operaţiilor se execută dinspre 
exterior spre interiorul culturii (fig. 9), cu mane-
vre de reintrare în câmp intercalate cu cele de tă-
iere efectivă. Dată fiind organizarea operaţională, 
experienţa românească a arătat faptul că mane-
vrele de reintrare în câmp pot să conducă la un 
consum de timp destul de mare. Totuşi, compa-
rativ cu operaţiile de plantare, tăierile de lăstă-
rire efectuate cu agregatul descris sunt mult mai 
productive datorită faptului că agregatul permite, 
prin construcţia specifică, efectuarea operaţiilor 
cu o viteză de avans mult mai mare. Înârzierile 
în câmp sunt mult mai reduse şi constau frecvent 
din recalibrări şi reajustări ale înălţimii de tăiere, 
în timp ce echipa de muncă este compusă doar 
dintr-un tractorist. Pentru reducerea distanţelor 
acoperite prin manevre de reintrare în câmp, deci 
limitarea consumului de timp şi carburant inutil, 
este necesară optimizarea unor astfel de operaţii 

3.2. Tăierea de lăstărire
După cum s-a precizat anterior, tăierile de lăs-

tărire pot fi implementate din punct de vedere 
tehnic şi operaţional prin folosirea unor mijloa-
ce capabile să progreseze pe rândurile de cultură 
concomitent cu execuţia unor tăieri ce au drept 
scop înlăturarea primei serii de lăstari produsă de 
o cultură dată. În practica românească există mij-
loacele tehnice pentru execuţia tăierilor de lăstă-
rire de tipul moto-uneltelor, dar utilizarea acesto-
ra poate să implice un consum de timp însemnat 
în astfel de operaţii. O alternativă tehnică este cea 
reprezentată de către utilizarea unui agregat de 
tăiere (Fig. 8) ataşat la un tractor de utilitate agri-
colă, compus din două dispozitive de tăiere rota-
tive prevăzute cu cuţite. 

Un astfel de agregat permite realizarea unor 
funcţii tipice de tăire precum şi a unor funcţii de 
reglare a înălţimii de tăiere (obişnuit mai mică de 
10 cm faţă de nivelul solului) fiind adaptat schemei 
de cultură ce se utilizează în România, în sensul 
că acoperă, la o trecere, un set de rânduri geme-
ne. Din punct de vedere operaţional, organizarea 

Fig. 9. Schema operaţională într-o aplicaţie tipică de execuţie a tăierii de lăstărire.
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de execuţie tehnică a operaţiilor, integrarea unei 
camere digitale cu tehnologia GPS pentru mo-
nitorizarea operaţiilor (Borz, 2016) pare a fi mai 
tangibilă în această situaţie. Sincronizarea datelor 
GPS cu cele captate de senzori ai nivelului de pre-
siune acustică (de tipul celor prezentaţi în fig. 13) 
şi cu cele captate de senzori de vibraţie ar putea 
să pună în evidenţă durata şi cauzele întârzierilor 
apărute în câmp, de exemplu, prin analiza sem-
nalului vibraţiilor pe toate cele trei axe. Un astfel 
de concept de monitorizare a performanţelor pro-
ductive în tăieri de lăstărire se află în implemen-
tare şi rezultatele vor fi publicate curând.

3.3. Operații de recoltare
După cum s-a precizat anterior, în manage-

mentul culturilor de salcie de rotaţie scurtă, ope-
raţiile de recoltare contribuie într-o proporţie 
majoră în structura costului de livrare a bioma-
sei pentru utilizarea în scop energetic. Acest lu-
cru se datorează, parţial, investiţiilor destul de 
ridicate în achiziţionarea de utilaje specializa-
te pentru recoltarea unor astfel de culturi. Pe de 
altă parte, atât în România, cât şi în alte ţări, cul-
turile de rotaţie scurtă se caracterizează prin su-
prafeţe cultivate relativ mici şi dispersate aflate 
în proprietatea unor fermieri ce întreprind astfel 
de activităţi preponderent la scară mică. Astfel de 

prin tehnici consacrate.
În România s-au evaluat performanţele 

productive în astfel de operaţii printr-un studiu de 
caz realizat în centrul ţării. Rezultatele studiului 
sunt în curs de publicare. Experienţa dobândită 
nu se referă numai la utilitatea şi oportinitatea 
utilizării tehnologiilor GPS-GIS în monitoriza-
rea performanţei productive în astfel de operaţii. 
În primul rând, tăierea de lăstărire prin utiliza-
rea agregatului descris se execută la viteze mult 
mai mari comparabil cu operaţiile tipice de arare 
şi grăpare precum şi a celor de plantare. Ca efect, 
consumurile de carburanţi vor fi mai mici prin 
utilizarea tractoarelor în trepte de viteză superi-
oare. Din acest punct de vedere, utilizarea unor 
sisteme de gestiune a flotei de utilaje ar putea să 
elucideze dinamica consumurilor de carburanţi în 
astfel de operaţii, prin urmare a contribuţiilor lor 
în bilanţul energetic şi emisiile de gaze cu efect 
de seră specifice managementului culturilor de 
salcie de rotaţie scurtă. Conceptul de colectare a 
unor astfel de date este descris în fig. 10. În prin-
cipiu, se utilizează sisteme integrate de monito-
rizare a consumurilor cu asistare GPS şi transfer 
de date prin intermediul unei reţele GSM către o 
aplicaţie de tip WebGIS dotată cu funcţionalită-
ţile necesare pentru derivarea unor parametri de 
interes. De asemenea, dată fiind viteza mai mare 

Fig. 10. Concept de monitorizare a performanţei productive în tăieri de lăstărire. Legenda: 1 - receptor GPS, 2 - constelaţia 
de sateliţi GPS, 3 - antenă (sistem) GSM, 4 - sistem de management a flotei de utilaje, 5 - senzor de vibraţie 

(detectarea mişcării).
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în care se aplică operaţii de recoltare, precum şi 
asimilarea relativ uşoară a tehnicii de execuţie a 
lucrărilor de recoltare. Din acest punct de vedere, 
astfel de echipamente se pliază foarte bine opera-
ţiilor de recoltare a salciei în aplicaţii la scară re-
dusă. Principalele dezavantaje ale utilizării moto-
uneltelor în operaţii de recoltare sunt cele legate 
de capabilităţile tehnice şi de condiţiile operaţio-
nale. În primul rând, astfel de unelte sunt limita-
te tehnic de potenţiale diametre foarte mari ale 
lăstarilor de recoltat, lucru ce conduce frecvent 
la limitarea rotaţiilor la 2-3 ani. Un alt impedi-
ment este cel legat de condiţiile atmosferice în 
timpul execuţiei tehnice a operaţiilor de recolta-
re, în special a celor legate de prezenţa vântului. 
Din acest punct de vedere, viteza şi direcţia vân-
tului raportat la amplasarea rândurilor de cultură 
pot să afecteze buna desfăşurare a operaţiilor de 
doborâre.

Din punct de vedere al forţei de muncă, re-
coltarea salciei cu moto-unelte presupune echi-
pe de muncă constituite din câte doi muncitori 
(fig. 11), dintre care unul trebuie să posede în-
demânarea şi calificările necesare operării şi în-
treţinerii moto-uneltei. Cel de al doilea muncitor 
are în sarcina de muncă doar atribuţii manuale 

proprietari nu au posibilităţi financiare ridicate şi 
nici abilitatea de a se asocia pentru a achiziţiona 
echipamente specializate scumpe (Spinelli et al., 
2012), situaţie specifică şi României. Această si-
tuaţie are, în principal, două consecinţe. Una din-
tre ele se referă la faptul că proprietarii de cul-
turi de salcie de rotaţie scurtă gestionate la scară 
mică adaptează (folosesc) echipamente şi (sau) 
moto-unelte de uz general pentru a-şi gestiona 
din punct de vedere operaţional culturile. În cazul 
operaţiilor de recoltare, cel puţin în România, se 
folosesc la scară relativ largă moto-unelte speci-
alizate pentru îndepărtarea tufişurilor în scopul 
doborârii prin tăiere a lăstarilor de salcie (fig. 11, 
fig. 13). În astfel de cazuri lăstarii doborâţi sunt 
ulterior adunaţi pe cale manuală în vederea tocă-
rii la faţa locului, transportului spre un teminal 
dotat cu echipamente de tocare sau în vederea li-
vrării, în forma rezultată prin doborâre, spre alte 
locaţii pentru aplicaţii de inginerie ecologică (e.g. 
stabilizarea malurilor de apă). Avantajul utilizării 
unor astfel de echipamente în recoltarea culturi-
lor de rotaţie scurtă de salcie constă din costurile 
relativ reduse privind achiziţionarea moto-unel-
telor şi pieselor de schimb necesare, posibilitatea 
transportării rapide a acestora la şi între locaţii 

Fig. 11. Organizarea forţei de muncă într-o aplicaţie tipică de recoltare a salciei cu moto-unelte. Legendă: 1 - distanţa de 
securitate dintre două echipe de recoltare ce operează pe rânduri succesive (cel puţin o înălţime de lăstar), 2 - formaţie 
de muncă, 3 - operator moto-unealtă, 4 - operator manual, 5 - băţ pentru direcţionare, 6 - lăstari recoltaţi prin treceri pe 
rânduri succesive, 7 - lăstari supuşi doborârii, 8 - rând de parcurs de către o echipă la o trecere, 9 - rând parcurs de către 

o echipă la o trecere.
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tăierilor de doborâre prin avans pe rândurile 
de cultură, degajarea unor porţiuni de cultură 
pe direcţie transversală (pentru scurtarea 
distanţelor de parcurs, prin operare şi asigurarea 
unor distanţe reduse până la locul de stocare a 
carburanţilor şi pieselor de schimb), pauze de 
realimentare cu carburanţi şi lubrifianţi, pauze de 
înlocuire a dispozitivelor de tăiere uzate şi pauze 
de odihnă şi necesităţi personale. Operaţiile de 
tăiere se execută prin imprimarea unor mişcări de 
balans a moto-uneltei dinspre şi înspre exteriorul 
culturii, caracterizate de accelerarea motorului 
în momentul în care dispozitivele de tăiere se 
apropie de lăstarii de doborât (cursa înspre 
exteriorul culturii - partea recoltată). În mod 
obişnuit, stocarea carburanţilor, lubrifianţilor 
şi a pieselor de schimb este realizată la capătul 
de unde încep operaţiile de recoltare. Din acest 
punct de vedere, trebuie să existe o organizare 
perfectă a lucrărilor pentru a se evita situaţiile în 
care unul dintre muncitori trebuie să se întoarcă 
la locaţia în cauză pentru a aduce carburanţi 
sau piese de schimb în câmp. Un rol important 
în acest sens îl prezintă locaţiile de efectuare a 
degajărilor transversale astfel încât printr-un 
ciclu de recoltare, cuprinzând un set de deplasări 
dus-întors, să se asigure necesarul de carburanţi 
pe ciclu (capacitatea rezervorului corelată cu 
caracteristicile operaţionale) precum şi faptul că 
dispozitivele de tăiere nu sunt uzate peste limite. 

ce constau din predirecţionarea lăstarilor de 
salcie de recoltat înspre exteriorul culturii supuse 
operaţiilor de recoltare. Direcţionarea în cauză 
presupune utilizarea unui băţ confecţionat la faţa 
locului dintr-un lăstar de salcie suficient de lung 
şi de gros care se foloseşte în imprimarea direcţiei 
înainte de execuţia tăieturilor de desprindere.

Astfel de echipe de muncă lucrează, în mod 
obişnuit, prin avans pe un singur rând de cultură. 
Pentru reducerea timpului de recoltare se recurge 
frecvent la folosirea a două echipe de muncă ce 
execută operaţiile pe rânduri duble (gemene) de 
cultură (fig. 11, fig. 12), cu asigurarea unei distan-
ţe de securitate între echipele în cauză (fig. 11). 
Frecvent, distanţele de acoperit prin operaţii de 
recoltare zilnice sunt foarte lungi, de ordinul kilo-
metrilor, chiar dacă este vorba, în marea majori-
tate a cazurilor, de terenuri aşezate. De asemenea, 
operatorul moto-uneltei este expus la vibraţii, iar 
întreaga echipă de muncă este expusă la un efort 
considerabil, frecvent la intemperii, precum şi la 
zgomot. Din acest punct de vedere, purtarea echi-
pamentului de protecţie devine absolut necesară. 
Se poate constata şi necesitatea abordării unor 
noi direcţii de cercetare precum cele legate de er-
gonomia muncii în astfel de operaţii, în mod spe-
cial a celor legate de nivelul de expunere la zgo-
mot şi vibraţii.

În astfel de operaţii de recoltare (fig. 12), 
structura muncii este caracterizată de execuţia 

Fig. 12. Schema operaţională într-o aplicaţie tipică de recoltare a salciei cu moto-unelte. Legendă: 1 - echipă de muncă, 
2 - rânduri de cultură parcurse cu tăieri, 3 - degajare transversală cu rol de asigurare a pasajului de trecere, 4 - capătul 

culturii, trecere transversală, 5 - rânduri de cultură de parcurs, 6 - lăstari recoltaţi prin treceri pe rânduri succesive.
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Din păcate, utilizarea unui concept de colec-
tare a datelor bazat exclusiv pe utilizarea tehno-
logiilor GPS-GIS oferă informaţii relativ limitate 
dacă se iau în considerare toţi parametrii ce pot 
să prezinte interes în evaluarea performanţelor 
operaţiilor de recoltare cu moto-unelte. Aceste 
impedimente pot fi depăşite prin recurgerea (in-
tegrarea) la alte tipuri de colectori de date, care 
se prezintă, în cele ce urmează, sub formă de con-
cept. Dat fiind faptul că operaţiile de recoltare cu 
moto-unelte presupun folosirea de motoare cu ar-
dere internă în doi timpi, se pot utiliza anumite 
fenomene fizice pentru monitorizarea modului de 
funcţionare a acestora. În particular, nivelul vi-
braţiilor poate fi monitorizat prin utilizarea unor 
senzori capabili să înregistreze (colectori de date 
- dataloggers) serii de date ce împerechează o se-
rie temporală cu una sau mai multe serii repre-
zentând magnitudini ale vibraţiei (parametri pre-
cum nivelul acceleraţiei vibraţiei sau detectarea 
mişcării). Dintre avantajele utilizării unor astfel 
de colectori de date se pot menţiona următoarele: 
posibilitatea detectării perioadei de funcţionare a 
motorului într-o perioadă totală dată (investiga-
tă), posibilitatea cuantificării unor parametri de 
interes pe baza magnitudinii mişcării de accele-
raţie (număr de lăstari sau grupuri de lăstari do-
borâţi), posibilitatea corelării consumurilor de 

Astfel de degajări se execută, în practică, pe baza 
experienţei dobândite de către muncitori în astfel 
de operaţii.

Performanţa productivă în operaţii de recolta-
re cu moto-unelte pentru culturi de salcie de ro-
taţie scurtă a fost studiată în România, prin stu-
dii de caz, pentru rotaţii de 2 respectiv 5 ani, iar 
rezultatele sunt în curs de publicare. Printre ex-
perienţele dobândite cu ocazia organizării acestor 
studii de numără şi cea legată de faptul că evalu-
area performanţei productive în astfel de operaţii 
poate fi realizată prin implementarea unor teh-
nici, metode şi echipamente capabile să automa-
tizeze colectarea datelor de teren. Un exemplu în 
acest sens constă din echiparea muncitorului ce 
operează moto-unealta cu un receptor GPS capa-
bil să colecteze locaţii pe baza unui interval tem-
poral prestabilit (1-5 secunde). Marele avantaj al 
unei astfel de abordări constă din posibilitatea de 
a obţine informaţii cu privire la locaţie şi timp, 
informaţii ce pot fi transferate în medii de prelu-
crare precum cele GIS, de unde, în egală măsură, 
pot fi derivate date de interes (fig. 13B) sau se pot 
exporta date în formate de interes pentru prelu-
crarea datelor. În mod particular, arhitectura (ge-
ometria) punctelor reprezentând locaţiile colecta-
te oferă informaţii cu privire la anumite tipuri de 
evenimente operaţionale ce se supun observării.

Fig. 13. Concept de monitorizare a performanţei productive în operaţii de recoltare parţial mecanizată. Legendă: 1 - 
receptor GPS, 2 - constelaţia de sateliţi GPS, 3 - senzor pentru monitorizarea vibraţiilor (detectarea mişcării), 4 - sezor 

pentru monitorizarea nivelului de presiune acustică
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comportamentul sistemului de senzori ca efect al 
acestor regimuri operaţionale.

În fig. 13 este ilustrat un concept de poziţionare 
a senzorilor, specific experimentelor de 
monitorizare a performanţelor productive ale 
operaţiilor de recoltare cu moto-unelte. Dacă 
se intenţionează monitorizarea performanţelor 
legate de ergonomia muncii (expunere la zgomot 
şi vibraţii) atunci poziţiile senzorilor trebuie să 
fie alese în conformitate cu prescripţiile specifice 
unor astfel de studii. Conceptul descris mai sus 
se află în implementare şi rezultate parţiale ale 
experimentelor realizate vor fi publicate în cel 
mai scurt timp.

4. Concluzii

Fezabilitatea întemeierii culturilor de salcie 
energetică de rotaţie scurtă depinde într-o mare 
măsură de costurile implicate de managementul 
operaţional al acestor culturi. Deşi România se 
situează încă la nivel incipient în cultura salciei 
prin comparaţie cu alte ţări, experienţele practice 
relaţionate cu astfel de activităţi încep să capete 
substanţă. Pentru evaluarea costurilor şi a perfor-
manţelor de mediu specifice gestionării culturilor 
de salcie de rotaţie scurtă trebuie cunoscut un set 
de parametri (indicatori de performanţă) specifici 
managementului operaţional în astfel de culturi. 
Dacă în ţări cu tradiţie în cultura salciei astfel de 
parametri sunt cunoscuţi şi contribuie la elabo-
rarea de scenarii specifice, în România astfel de 
preocupări sunt încă la început, mai ales pe fon-
dul utilizării unor abordări operaţionale şi a unor 
echipamente substanţial diferite faţă de cele obiş-
nuite şi cunoscute. 

Evaluarea performanţelor operaţionale şi de 
mediu se realizează prin implementarea unor stu-
dii specifice care implică un nivel ridicat de resur-
se alocate pe fondul existenţei limitate de fonduri 
care să acopere astfel de studii. Din acest punct 
de vedere, implementarea conceptelor descrise 
în lucrarea de faţă ar putea conduce la economii 
substanţiale în termeni de timp, personal calificat 
şi capital finaciar, producând, în acelaşi timp, re-
zultate similare celor ce pot fi produse prin studii 
tradiţionale. De asemenea, astfel de abordări ar 
putea conduce la realizarea unor studii de lungă 
durată permiţând creşterea gradului de acoperire 
statistică a rezultatelor obţinute.

carburanţi cu serii de date privind vibraţia ca-
racteristică regimului de funcţionare precum şi, 
probabil, posibilitatea deducerii ponderii unor 
regimuri de funcţionare ale motorului în timpul 
operaţiilor. Din punct de vedere al monitorizării 
performanţelor productive, prin urmare a consu-
mului de timp, este importantă şi detectarea ace-
lor porţiuni din timpul consumat în care motorul 
funcţionează în ralanti, fapt ce poate fi comparat 
cu alte serii de date pentru a se pune în eviden-
ţă anumiţi parametri consideraţi a fi importanţi. 
Pentru toate problemele expuse mai sus, se pot 
utiliza înregistrările efectuate pe trei axe, proba-
bil cu avantajul de a se putea deduce şi tipul miş-
cărilor executate în funcţie de comportamentul 
acceleraţiei vibraţiei pe axe specifice. Un exemplu 
de reprezentare a acceleraţiei vibraţiei este pre-
zentat în fig. 13 cu precizarea că nu este specific 
operaţiilor precizate ci repezintă un test efectuat 
asupra unui ferăstrău mecanic. O altă proprietate 
fizică, ce poate fi utilizată în monitorizarea per-
formanţei operaţionale în operaţii de recoltare a 
culturilor de salcie cu moto-unelte este cea lega-
tă de proprietăţile sunetului, nivelul de presiune 
acustică putând să fie măsurat, de asemenea, cu 
senzori capabili să înregistreze şi să stocheze date 
împerecheate cu serii de date de natură tempo-
rală (fig. 13). O astfel de abordare se bazează pe 
diferenţele în termeni de nivel de presiune acus-
tică specifice diferitelor regimuri de funcţionare 
ale motorului. Prin urmare, prin sincronizarea da-
telor provenite din receptori GPS, a datelor pro-
venite din senzori de vibraţie şi (sau) senzori de 
monitorizare a nivelului de presiune acustică se 
pot acoperi necesităţile de monitorizare a opera-
ţiilor fără a fi nevoie de o observare a acestora la 
locul efectiv de desfăşurare a operaţiilor. Datele 
GPS oferă informaţii cu privire la locaţie şi miş-
carea echipei de lucru, dar nu pot oferi informa-
ţii legate de regimul de funcţionare al motorului, 
pe când senzorii precizaţi pot oferi astfel de in-
formaţii. Este necesar de precizat faptul că, într-
o primă fază operaţiile trebuie monitorizate prin 
studii comparative (studii bazate pe senzori vs. 
studii video) pentru a se putea elucida compor-
tamentul răspunsului senzorilor ca efect al dife-
ritelor regimuri operaţionale. Din acest punct de 
vedere, trebuie descrise, pe considerente logice, 
toate situaţiile ce ar putea să apară în condiţii 
concrete operaţionale, după care trebuie condu-
se studii experimentale care să pună în evidenţă 
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Concepts for Automatic Data Collection with Applicability in the Productive Performance 
Assessment of Low Mechanization Operations in Short Rotation Willow Cultures

Abstract 
Biomass required by the energy and other bio-product industries may be procured from various sources includ-

ing but not limited to forests, wood processing byproducts and dedicated crops. Cultivation of willow in short ro-
tations has been proven to provide many ecological, economical and social benefits. Nevertheless, the success of 
willow short rotation cultures rests in their economic feasibility which is dependent on the technology used in their 
operational management. While there are many studies addressing the productive and environmental performance 
of operations specific to willow short rotation cultures, operational procedures such as those implementing gen-
eral-purpose equipment fitted for such operations or integrating low-mechanization equipment were less investi-
gated. At the same time, conducting operational performance studies is a challenging task as it requires very-well 
trained personell and significant resources to be committed in terms of time and money. This study aimed to devel-
op, at least in theory, some concepts for automating the data collection activities implemented in order to evaluate 
the productive performance in operations related to the short rotation willow cultures with focus on that kind of 
equipment and operational procedures that were described above. To this end, this study reviews the practices of 
operational management as being specific to willow short rotation cultures, then it describes the Romanian opera-
tional practice related to small-scale willow holdings, gives an overview on the experiences gained from the studies 
carried on so far in Romania and, based on those experiences develops theoretical concepts for the automation of 
data collection activities in such operations. The study concludes that the integration of GPS-GIS technologies with 
fleet management systems and low-cost sensor dataloggers may have a promising potential in automating the filed 
data collection tasks enabling the use of highly-trained personnel to monitor several concomitant operations or to 
gather long term data at low costs.

Keywords: concept, data collection, automation, performance assessment, operations, low-
mechanization, willow, short rotation cultures




