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Pădurile de plop, care sunt distribuite pe suprafețe importante din
fondul forestier naţional, permit extinderea mecanizării în operaţii de
plantare, abordare care poate să conducă la efecte pozitive pentru
managementul acestor păduri. Lucrarea de faţă analizează consumul
de timp şi productivitatea muncii pentru operaţiile de săpare
mecanizată a gropilor pentru puieți şi sade de plop pe fondul existenței
unor date limitate de natură statistică care să permită aprecierea
acestor parametri. În ambele cazuri, consumul de timp specific săpării
propriu-zise a fost dominant în structura consumului de timp la locul
de muncă. Productivitatea operaţiei de săpare a gropilor pentru puieți a
fost mult mai mare (170-210 gropi/oră) decât cea a săpării gropilor
pentru sade (50-70 gropi/oră), fenomen care se pot datora condițiilor
operaționale specifice precum gropi mai adânci în cel de-al doilea caz,
săpate în soluri nepregătite. Datele prezentate pot fi utile pentru
practică, inclusiv sub formă de norme de producţie locale.
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1. INTRODUCERE
Arboretele de plop ocupă suprafețe importante la nivel mondial [1, 2], fiind întemeiate, de
multe ori, pe cale artificială şi preferate datorită unor caracteristici specifice cum ar fi cele legate de
valorificarea foarte bună a potențialului staţional, creșterea rapidă şi furnizarea de lemn ce poate fi
valorificat în diverse industrii. O caracteristică aparte a acestor arborete este cea legată de tipul,
numărul şi modul de implementare a operaţiilor silviculturale [3], astfel de arborete permițând
mecanizarea avansată a multora dintre operaţiile specifice, inclusiv a celor de plantare, care
caracterizează regenerarea artificială. În unele regiuni geografice este preferată întemeierea unor
culturi de plop caracterizate de o densitate mare şi de adoptarea unor cicluri de producţie foarte
scurte, de 1-4 ani [4]. În alte zone geografice şi tipuri de management forestier, inclusiv în
România, ciclurile de producţie sunt mult mai lungi.
Depinzând de tehnologia disponibilă, tipul de management forestier şi condiţiile
operaționale, operaţiile de plantare pot fi realizate complet mecanizat [6, 7], parțial mecanizat [8]
sau manual [5]. În România, instalarea artificială a vegetației forestiere se realizează, predominant,
prin folosirea de puieți, care presupune o suită de operaţii ce include lucrările de pregătire a
terenului şi a solului în vederea împăduririi, pichetarea terenului la schema de plantare stabilită,
efectuarea mecanizată sau manuală a gropilor pentru plantat la dimensiunile stabilite şi plantarea
manuală a puieților [5], la care se adaugă alte operaţii cum ar fi cele de transport a puieților şi a
utilajelor la locul de muncă. Pe fondul lipsei forței de muncă şi a costurilor ridicate ce pot fi
generate de munca manuală, precum şi pe fondul necesității de realizare în timp util a planurilor
de regenerare a arboretelor, se consideră că extinderea mecanizării în operaţiile forestiere poate fi o
soluție sustenabilă. De asemenea, în unele situații tehnice, cum sunt, de exemplu, cele care
presupun utilizarea de sade ca material săditor, săparea gropilor pentru plantat nu mai poate fi
făcută manual, ea necesitând o abordare mecanizată.
Studiul operaţiilor de plantare sub raportul productivității muncii este necesar în situațiile în
care se schimbă tehnologia de muncă sau condiţiile operaționale [9], implementându-se, în mod
obișnuit, atât pentru a obține informație ştiinţifică cu privire la performanța operaţională cât şi
pentru a furniza datele necesare pentru planificarea producției [10]. Pe de o parte, practica din
sectorul silvic a înregistrat o tendință de modernizare a parcului de utilaje, inclusiv a celor utilizate
în operaţiile de plantare a plopului. În prezent sunt folosite agregate compuse din tractoare şi
maşini de săpat gropi, care au fost adaptate şi se utilizează atât pentru execuția gropilor pentru
puieți cât şi a celor pentru sade. Pe de altă parte, pentru astfel de utilaje nu există norme tehnice
care să descrie şi să reglementeze productivitatea muncii, cauzând probleme legate de sistemul de
remunerare al operaţiilor în cauză.
Scopul acestei lucrări a fost acela de a evalua consumul de timp şi productivitatea muncii
pentru operaţiile de săpare mecanizată a gropilor pentru puieți şi sade de plop. Prin urmare,
obiectivele lucrării au fost: i) de a estima principalii indicatori statistici cu privire la consumul de
timp la nivel de fază (element) de muncă şi la nivel de operație şi ii) de a evalua performanța
productivă (productivitatea şi eficienţa) a operaţiilor de săpare a gropilor pentru puieți şi sade de
plop.
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2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Locurile de realizare a studiului şi descrierea condițiilor operaționale
Observațiile de teren au fost realizate în sudul României, în apropierea fluviului Dunărea, în
județul Dolj. Pădurile de plop ocupă o suprafață importantă în zona luată în studiu, fiind
gestionate de Regia Naţională a Pădurilor, prin intermediul Direcției Silvice Dolj. Pentru studiu sau ales cinci subparcele (Tabelul 1), astfel încât să se surprindă, pe cât posibil, variabilitatea
operaţională specifică precum şi utilizarea principalelor tipuri de material săditor. Variabilitatea
operaţională luată în studiu a fost cea legată de schemele de plantare şi de starea solului.
Tabelul 1. Descrierea locațiilor luate în studiu, a schemelor de plantare şi a stării solului înainte de
operaţii
Abrevierea
după
materialul
săditor
folosit
T1
(sade)

Suprafaţa
(ha)

T11
5,04
2,91
5,82

T2
(puieți)

Abrevierea
după
localizare şi
mod de
operare

4,36
3,06

T12
T21
T22
T23
T24

Localizare
geografică

Altitudine
(m)

Suprafaţa
parcursă
(ha)

Schema
de
plantare
(m × m)

Starea
solului

N 44°06'09.54"
E 22°58'40.91"
N 44°06'09.54"
E 22°58'40.91"
N 43°50'47.65"
E 23°12'25.34"
N 43°50'52.58"
E 23°12'05.87"
N 43°50'13.60"
E 23°11'10.32"
N 43°50'50.82"
E 23°10'19.67"

40

1,42 a

4×4

Nepregătit

40

1,42 b

4×4

Nepregătit

43

0,38

3×2

Pregătit

38

1,45

3×2

Pregătit

35

0,84

3×2

Pregătit

38

0,60

3×2

Pregătit

Note: a – suprafaţa aproximativă parcursă transversal, b – suprafaţa aproximativă parcursă longitudinal.

Observațiile de teren din primul grup (T1) s-au realizat pentru o suprafață de 2,84 ha în care s-au
efectuat operaţii de săpare a gropilor prin luarea în considerare a unei scheme de plantare de 4 × 4 m şi prin
săparea unor gropri cu adâncimea de 200 cm şi cu diametrul de 20 cm. Astfel de gropi sunt utilizate ulterior
pentru plantarea de sade. Operaţiile s-au realizat pe un sol nepregătit, starea acestuia fiind cea specifică, de
după operaţiile de exploatare a lemnului. Diferenţa dintre T 11 şi T12 (Tabelul 1) a fost aceea că în T11
operaţiile de săpare a gropilor s-au realizat paralel cu latura scurtă a subparcelei, iar în T 12 acestea s-au
desfășurat pe latura lungă a subparcelei. Observațiile din cel de-al doilea grup (T2) s-au realizat în patru
subparcele, care au fost parcurse cu lucrări pe o suprafață cumulată de 3,27 ha. Înainte de operaţii solul a fost
pregătit, schema de plantare a fost de 3 × 2 m, iar operaţiile de săpare a gropilor s-au realizat prin utilizarea
unui burghiu cu lungimea de 60 cm şi cu diametrul de 60 cm. Ulterior săpării gropilor, în T1 au fost plantate
sade de plop euramerican iar în T2 au fost plantați puieți de plop alb.
Observațiile de teren pentru T1 s-au realizat în datele de 10-11, 15 şi 17-18 octombrie 2018, iar cele
pentru T2 s-au realizat în datele de 20-24 şi 27 noiembrie 2018. Observațiile s-au realizat pentru suprafețe
parcurse cu lucrări care au acoperit circa 20% şi, respectiv, 56% din suprafețele inițiale luate în studiu. Pe
durata observațiilor de teren condiţiile vremii au fost bune.
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2.2. Descrierea echipamentelor utilizate şi a modului de organizare a muncii
Operaţiile de săpare a gropilor s-au realizat prin utilizarea unui tractor românesc echipat cu o mașină
de săpare de construcţie italiană (Figura 1). Principalele detalii tehnice ale tractorului folosit, ale mașinii de
săpare şi ale burghielor utilizate sunt redate în Tabelul 2.

(i)

(ii)

Figura 1. Descrierea echipamentelor utilizate, a operaţiilor realizate şi a dimensiunilor gropilor. Legendă:
(i) gropi pentru sade: a – agregatul folosit, b – detalii ale mașinii de săpat (1 – cadru, 2 – dispozitiv de
ajustare, 3 – corpul mașinii; 4 – cadru lateral; 5 – burghiu), c & d – detalii ale sistemului de transmisie şi
ale burghiului, e – imagine de ansamblu a suprafeței după operare, f – groapă pentru sade; (ii) gropi
pentru puieți: a – agregatul folosit, b – detalii ale mașinii de săpat şi ale burghiului (1 – burghiu, 2 –
corpul mașinii, 3 – dispozitiv de ajustare; 4 – sistem de transmisie; 5 – cadru lateral), c – imagine de
ansamblu a suprafeței după operare; d – elementele dimensionale ale unei gropi
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Tabelul 2. Descrierea echipamentului pentru săpat gropi
Tip de echipament şi principalii parametri tehnici
Tractor U650
Anul construcției
Tip
Motor
Masă
Puterea motorului
Cilindree
Lungime
Lățime
Înălțime
Pneuri
Capacitatea rezervorului de combustibil
Viteză maximă
Mașină de săpat gropi Selvatici T11
Lungime
Înălțime
Burghie
Lungime
Diametru

Specificare şi descriere
2004
Universal, sistem de rulare pe roți, D110, 2 axe
Diesel, patru timpi, injecție directă
4.310 kg
47,8 kW
4,76 l
4.070 mm
2.370 mm
2.630 mm
Spate: 14.00-38PR, Faţă: 6.50-20 8PR/7.5-20 8PR
98 l
29 km × h-1
2.900 mm
860 mm (fără burghiu)
1000a, 2000b mm
600a, 200b mm

Note: a – dimensiunile burghiului folosit în T2, b – dimensiunile burghiului folosit în T1.

În ambele grupuri de subparcele s-a folosit același tractor, echipat cu aceeaşi mașină de săpat gropi.
Principalele diferențe dintre cele două grupuri de subparcele au fost cele legate de dimensiunile burghiului
folosit şi cele ale gropilor săpate. Din punct de vedere al organizării muncii, pentru desfășurarea operaţiilor
este necesară deplasarea agregatului de la locul de garare la locul de muncă. La locul de muncă, operaţiile de
săpare a gropilor constau din deplasări ale agregatului, intercalate cu săparea de gropi conform schemei de
plantare. Deplasările agregatului au fost cele dintre pozițiile în care s-au săpat gropile precum şi cele de la
capetele subparcelei pentru ieșirea şi reintrarea pe un nou rând de gropi de săpat. În studiul de faţă s-au
inclus observațiile legate de activitățile desfășurate la locul de muncă iar locurile în care s-au executat gropile
nu au fost pichetate în avans. Observațiile s-au efectuat asupra muncii a doi operatori de tractor care au fost
selectați pe baza experienței extinse în muncă cu privire la operaţiile luate în studiu. Înainte de a se realiza
studiul, muncitorii în cauză au fost informați cu privire la scopul studiului şi la modalitățile în care vor fi
utilizate datele colectate şi li s-a cerut acordul de a fi observați în timpul desfășurării muncii.
Pentru scopul studiului de faţă s-au separat două elemente de muncă care au stat la baza analizei şi
clasificării consumului de timp, ultimele realizându-se la nivel global şi nu la nivel de ciclu de muncă. Toate
manevrele agregatului constând din deplasări la capete şi între locurile în care s-au săpat gropile s-au
încadrat în elementul de muncă denumit în continuare Deplasare. Toate manevrele legate de săparea efectivă
a gropilor s-au încadrat în elementul de muncă denumit în continuare Săpare. Întreruperile de natură tehnică
s-au încadrat, din punct de vedere al consumului de timp, în categoria întârzierilor denumite în continuare
Tehnic, iar întreruperile de natură personală s-au încadrat în categoria întârzierilor denumite în continuare
Personal.

2.3. Colectarea datelor
Datele cu privire la consumul de timp au fost colectate în toate subparcelele luate în considerare
folosindu-se o cameră video de dimensiuni mici care a fost amplasată în cabina tractorului astfel încât
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câmpul de vizualizare al acesteia să fie orientat înspre mașina de săpat. Camera a fost configurată pentru
colectarea de fișiere video consecutive, fiecare dintre acestea având o durată de 20 de minute. Fișierele video
în cauză au fost stocate pe un card de memorie de 34 GB care a fost introdus în camera video. Date cu privire
la localizarea generală a agregatului de săpare au fost colectate prin folosirea unui receptor GPS Garmin
GPSMap 62 stc. La sfârșitul fiecărei zile de observație, datele video şi GPS au fost transferate într-un
calculator personal, unde au fost organizate pe zile şi locuri de studiu.

2.4. Prelucrarea şi analiza statistică a datelor
Datele cu privire la consumul de timp au fost prelucrate printr-o analiză de detaliu a fişierelor video
colectate din teren, ocazie cu care s-a stabilit şi structura bazei de date în care s-au înregistrat datele sub
formă numerică. Fiecare fișier video a fost analizat în detaliu, stabilindu-se timpul de început şi de sfârșit al
fiecărui element de muncă identificat, timpi care s-au transpus într-un fișier Microsoft Excel şi care au servit
la calculul consumului de timp efectiv pentru fiecare observație, prin diferenţă. După separarea duratelor pe
elemente de muncă, s-au calculat timpii cumulați pentru fiecare element de muncă şi pe baza lor s-au
calculat proporțiile de participare în structura consumului de timp. Baza de date a fost utilizată pentru
estimarea consumului de timp mediu pentru fiecare element de muncă şi alternativă operaţională. Cu ocazia
analizei fişierelor media s-a notat şi numărul de gropi săpate în fiecare subparcelă. Eficienţa operaţiilor s-a
apreciat prin raportarea consumului de timp cu şi fără întârzieri la producția realizată (numărul de gropi),
calculându-se astfel indicatorii neți şi bruți pentru fiecare alternativă operaţională. Productivitatea
operaţiilor s-a apreciat prin indicatori similari, raportând numărul de gropi săpate la consumul de timp cu şi
fără întârzieri. Procesarea şi analiza statistică a datelor s-au realizat în programul Microsoft Excel. Conceptul
cu privire la studiul timpului şi al productivității muncii a fost adaptat pe baza celor precizate în [10-12].

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII
3.1. Consumul de timp
Indiferent de opțiunea tehnică luată în studiu, săparea efectivă a fost elementul de muncă
caracterizat de proporția majoritară în structura consumului de timp la locul de muncă. Deși nu se
prezintă date de detaliu în această lucrare, în cazul săpării de gropi pentru sade, operarea pe latura
lungă a subparcelei a generat situația cea mai favorabilă din punct de vedere al eficienţei muncii.
La nivel global (T1), circa 46% din consumul de timp a fost cel specific săpării efective de gropi.
Deplasările de diferite tipuri au ocupat circa 30% din consumul de timp iar întreruperile de natură
tehnică şi personală au ocupat restul de circa 24% (Figura 2a). În medie, săparea unei gropi pentru
sade a durat circa 32 de secunde, iar deplasările agregatului de săpare au generat o valoare medie
de circa 21 secunde pe deplasare. Datele cu privire la structura consumului de timp, indicată în
Figura 2a, au la bază o durată totală de observare a procesului de muncă de circa 21 de ore, timp în
care au fost săpate 1089 de gropi pentru sade.
În ceea ce privește operația de săpare a gropilor pentru puieți, structura consumului de timp
la locul de muncă a variat pentru anumite elemente de muncă, între anumite limite (Figura 2b).
Astfel, consumul de timp pentru săparea efectivă a gropilor a fost de ordinul a 33-55%. La nivel
global (T2), consumul de timp pentru săparea efectivă a gropilor a reprezentat circa 43% din
consumul de timp la locul de muncă. Deplasările agregatului între locurile de săpare şi la capetele
subparcelelor au reprezentat circa 35%, iar restul de 22% au fost reprezentate de către diferitele
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tipuri de întreruperi. Datele cu privire la structura consumului de timp au la bază observații
realizate pe o perioadă de circa 33 de ore, timp în care au fost săpate 5453 de gropi pentru puieți.
În aceste condiţii, durata medie de săpare a unei gropi a fost de circa 9 secunde iar durata medie a
unei deplasări a agregatului de săpat a fost de ordinul a 8 secunde. În ambele cazuri (T1 şi T2),
consumul de timp generat de deplasări a variat foarte amplu, de la câteva secunde până la mai
multe minute.

a

b
Figura 2. Structura consumului de timp pe elemente de muncă. Legendă: a – săparea de gropi pentru sade;
b – săparea de gropi pentru puieți

În ambele cazuri (T1 şi T2) întreruperile care au apărut în procesul de muncă au fost cele
cauzate de diverse motive precum mici defecțiuni şi ajustări ale agregatului de săpat gropi şi,
respectiv, cele cauzate de evenimente precum pauzele de odihnă şi necesități firești etc.
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3.2. Performanța productivă
În condiţiile precizate cu privire la consumul de timp şi la producția realizată, eficienţa
muncii pentru operația de săpare a gropilor pentru sade a fost caracterizată de valori de ordinul a
0.015-0.020 ore/groapa săpată (Figura 3a). Prima valoare a fost cea estimată prin excluderea
diferitelor tipuri de întârzieri. În condiţiile descrise, productivitatea muncii a fost de ordinul a 5070 gropi săpate pe oră.

a
b
Figura 3. Structura consumului de timp pe elemente de muncă. Legendă: a – săparea de gropi pentru sade;
b – săparea de gropi pentru puieți; PB – productivitatea brută, calculată prin includerea consumului total
de timp; PN – productivitatea netă, calculată prin excluderea întârzierilor, EB – eficienţa brută; EN –
eficienţa netă.

Atât productivitatea cât şi eficienţa muncii a variat destul de amplu în cazul subparcelelor în
care s-au executat operaţii de săpare a gropilor pentru puieți (Figura 3b). La nivel global (T2,
Figura 3b), eficienţa muncii a fost caracterizată de valori de ordinul a 0.003-0.005 ore/groapa
săpată. Productivitatea muncii a fost de ordinul a 170-210 gropi/oră. Interpretarea valorilor pentru
eficienţa şi productivitatea muncii este similară cu cea de la săparea gropilor pentru sade.

3.3. Discuții
Comparând situația specifică săpării gropilor pentru sade cu săparea mecanizată a gropilor
pentru puieții de plop, eficiența muncii în cazul săpării mecanizate a gropilor pentru plantat puieți
a fost, global, mai mare de circa 3-3.5 ori. Acest lucru poate fi pus pe seama condițiilor contrastante
între cele două situații sub raportul dimensiunilor gropilor săpate, tipului de sol şi a stării acestuia
(pregătit sau nepregătit), precum şi schemelor de plantare. Din punct de vedere al dimensiunilor
gropilor săpate, volumele gropilor pentru puieți au fost mult mai mari decât cele specifice gropilor
pentru sade, însă stratul de sol natural nepregătit pe care a trebuit să îl străbată burghiul în cazul
forării gropilor pentru sade a fost mult mai mare față de cel al forării gropilor pentru plantarea
puieților.
Productivitatea estimată în acest studiu pentru operațiile de săpare a gropilor pentru puieți
este net superioară valorilor aferente redate de studiile de normare [9] existente la nivelul
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sectorului silvic, care indică, pentru utilaje similare din punct de vedere constructiv, valori de
ordinul a 39 până la 50 gropi/oră, în funcție de condițiile specifice de muncă. Rezultă faptul că sunt
necesare studii mai aprofundate pentru acest tip de lucrări care să reproiecteze normele de timp și
producție la condițiile tehnologice actuale. De asemenea, prin comparație cu alte studii în care au
fost executate gropi cu moto-burghie, dar de dimensiuni cuprinse între 150-200 mm [8], observăm
că diametrul gropii și condițiile de muncă influențează substanțial productivitatea muncii. Pentru
operațiile de săpare mecanizată a gropilor în vederea plantării de sade nu există studii normate la
nivelul sectorului silvic din țara noastră. Ca atare, nu se pot compara rezultatele privind
productivitatea, aspect care necesită dezvoltarea unor astfel de studii de normare care să acopere
toată variabilitatea condițiilor operaționale specifice. Execuția manuală a gropilor pentru plantat
sade nu este posibilă fizic și nici fezabilă, acest mod de execuție implicând o forță mare aplicată
burghiului, forță ce nu poate fi disponibilă decât mecanizat, cu ajutorul unui utilaj specific care să
poată acționa și purta un astfel de dispozitiv.
Productivitatea muncii în cazul săpării manuale a gropilor pentru plantat puieți de plop în
teren pregătit, cu dimensiunile de 60 × 60 × 60 cm, descrisă de aceleași studii de normare [9], are
valori cuprinse între 3.6 – 7.5 gropi/oră/muncitor. Valorile respective ale productivității muncii,
care sunt scăzute, necesită frecvent utilizarea unor formații de muncă mari, alcătuite din mai mulți
muncitori (20 – 40 persoane) care să poată furniza productivități ale muncii comparabile cu cele
generate prin folosirea unui utilaj ce execută mecanizat astfel de gropi. Astfel de abordări implică
un consum substanțial de manoperă, costuri ridicate cu manopera şi, respectiv, o organizare
adecvată a șantierelor de plantare. Prin urmare, studiul de faţă demonstrează superioritatea
evidentă a lucrărilor executate mecanizat față de cele efectuate manual, atât din punct de vedere
economic, al resurselor materiale și de manoperă (un singur muncitor față de o echipă de
muncitori), cât și calitativ (uniformitatea gropilor efectuate conform standardul solicitat), ceea ce
conduce la o concluzie evidentă a promovării modului mecanizat de execuție a gropilor în practica
silvică, desigur, cu limitarea dată de resursele financiare necesare procurării unui asemenea
agregat de săpare (tractor şi mașină echipată cu burghiu).

4. CONCLUZII
Principalele concluzii ale lucrării sunt următoarele:
1. Productivitatea muncii specifică operaţiilor de săpare mecanizată a gropilor pentru puieți
şi sade de plop este ridicată, favorizând extinderea mecanizării pentru acest tip de
operaţii şi permițând o gestionare eficientă a arboretelor de plop;
2. Săparea gropilor pentru puieți a fost identificată a fi de circa 3-3.5 ori mai productivă în
comparație cu săparea gropilor pentru sade. Acest spor de productivitate se datorează
condițiilor operaționale generale cum sunt cele legate de starea solului, schema de
plantare şi dimensiunile gropilor de săpat;
3. Există un potențial ridicat de creștere a productivității muncii printr-o mai bună
gestionare a timpului de muncă şi prin perfecționarea tehnologică a agregatului folosit la
realizarea gropilor. Astfel, îmbunătățirea din punct de vedere constructiv-ergonomic
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poate să conducă la eliminarea timpului consumat excesiv sub formă de pauze de odihnă
iar îmbunătățirea din punct de vedere mecanic poate să conducă la eliminarea
întârzierilor cauzate de defecțiuni tehnice.
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ANEXE
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REZUMAT EXTINS – EXTENDED ABSTRACT
Title in English: Estimation of Time Consumption and Productivity in Mechanized Pit Drilling Operations for
Poplar Cutting and Seedling Planting.
Introduction: Poplar forests represent a valuable wood production alternative being spread on wide areas
worldwide. In Romania, such forests are predominantly restocked by the use of seedlings, requiring various operations
such as those of soil preparation, marking of planting spots, manual or mechanical pit drilling etc. Besides the effective
planting operations, there are needed logistics to supply the planting material and to transport the planting equipment
to a given site. Given the current situation in which the available manual labor is following a decreasing trend,
mechanized operational alternatives may provide a sustainable management of poplar forests. This resulted in testing
and using new pit-drilling machines with results which were found to be good in practice; however, a scientific
approach to the problem of using new machines is missing in the Romanian forest sector to provide informed grounds
on the productivity of operations as well as the statistics needed to develop suitable labor payment systems. This holds
true as the existing piece-rate standards describe operations for machines that are not used anymore, while the practice
has shown that the use of large cuttings could be a good alternative for poplar planting. This study aimed at evaluating
the time consumption and productivity of poplar planting operations by the use of two mechanized pit-drilling
alternatives: large cutting vs. seedling planting.
Materials and Methods: Field observations were implemented in five forest compartments located in the
southern part of Romania (Dolj County), in the forest area managed by the National Forest Administration – RNP
Romsilva, with the aim to include the operational variability given by the planting scheme, type of planting material
and the condition of the soil before the operations. Pits were drilled by the use of Romanian made tractor equipped with
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an Italian made pit-drilling machine. A video camera and a GPS unit were used to document the operations and to
collect the data needed for a detailed time-and-motion study. The collected media files were analyzed in detail to separate
the events as specific to the operations. For this, four categories of time consumption were delimited, namely, effective
drilling, machine movement, personal and technical delays. Based on the number of drilled pits and on the time
consumption analysis, indicators characterizing the productive performance such as the productivity and efficiency
were calculated in the office phase of the study, by including and excluding the delays.
Results and Discussions: Irrespective of the studied technical option, the effective pit-drilling accounted for
the most in the time consumption structure. For instance, in the pit-drilling for planting large cuttings, approximately
46% of the time consumption was used for effective pit-drilling, 30% for machine moving and 24% were delays. These
results were based on a study covering approximately 21 hours, in which a number of 1089 pits were drilled. On
average, drilling a pit took approximately 32 seconds and moving the machine took approximately 21 seconds. Based on
above, the net and gross efficiencies and productivities were estimated at 0.015-0.020 hours/pit and at 50-70 pits/hour,
respectively. In the case of pits drilled for seedlings, the net and gross efficiencies and productivities were estimated at
0.003-0.005 hours/pit, and at 170-210 pits/hour, respectively, and the average time consumption for effective drilling
and moving was of 9 and 8 seconds per pit and moving maneuver, respectively. Therefore, the productivity of drilling
pits for seedlings was 3 – 3.5 times higher. The study indicates a higher efficiency of the mechanized operations
compared to manual ones and the quality of work could be also higher as of using machines for drilling. However, the
fully mechanized option for pit-drilling could be limited by the availability of machines and by the financial investments
needed to purchase equipment, but it also could contribute to the sustainability of operations.
Conclusions: Productivity of mechanized pit-drilling operations for poplar planting was found to be high
compared to the manual and mechanical alternatives described by the existing (Romanian) piece-rate systems. However,
the operational conditions affect to a great extent the performance of operations. For instance, the planting scheme,
depth of the pits and the condition of the soil before operations have been found to generate contrasting figures of
productive performance; as such, the productivity of drilling pits for seedlings was found to be 3 to 3.5 higher compared
to that specific to large cuttings. Measures to increase the productivity, irrespective of the option, rest in a better
management of the workplace time which could be achieved by improvements of the machine in terms of ergonomics and
mechanics.
Keywords: Poplar, planting, drilling, pit, seedlings, cuttings.
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