ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE „GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI” BUCUREŞTI

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI “MIRCEA
MOŢOC” PERIENI, JUDEŢUL VASLUI
Tel. +40 373550155; Fax. +40 235412837;

www.cesperieni.ro E-mail: office@cesperieni.ro

Proiectul: ADER 12.4.1/27.X.2015
Soluții de organizare a teritoriului agricol și de exploatare agricolă
durabilă bazate pe inventarierea alunecărilor de teren și ravenelor.
1.Obiectivul proiectului:
12.4.: Metode de inventariere, monitorizare, protecţie, ameliorare şi utilizare durabilă a
resurselor naturale ale agroecosistemelor (sol, apă, climă).

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:
 Furnizarea unor soluţii de organizare antierozională a teritoriului şi de exploatare agricolă
durabilă, ilustrate prin hărţi realizate cu ajutorul tehnicilor GIS pe baza modelului numeric al
terenului, al hărţilor tematice ale solurilor, pantelor, al hărţilor cadastrale şi al hărţilor de risc
la alunecări de teren în unele bazine hidrografice reprezentative.
 Realizarea unor ghiduri îmbunătăţite de bune practici agricole şi de mediu privind
exploatarea agricolă durabilă a terenurilor amplasate pe versanţi, din bazinele hidrografice
reprezentative selectate.

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE „GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI” BUCUREŞTI

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI “MIRCEA
MOŢOC” PERIENI, JUDEŢUL VASLUI
Tel. +40 373550155; Fax. +40 235412837;

www.cesperieni.ro E-mail: office@cesperieni.ro

Finanţare: Bugetul de Stat – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR),
Planul sectorial “AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ” pe anii 2015-2018.
Valoarea totală decontată:

584.587,81 Lei, din care:

- Faza I - 2015, 27.X.2015 - 30.XI.2015:
25.350,00 Lei
- Faza II - 2016, 01.XII.2015 - 01.XI.2016: 184.237,81 Lei
- Faza III - 2017, 02.XI.2016 - 31.X.2017: 187.500,00 Lei
- Faza IV - 2018, 01.XI.2017- 31.X.2018): 187.500,00 Lei
Durata contractului: 36 de luni.
Conducător proiect: Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii
Solului “Mircea Moţoc” Perieni (SCDCES “MM” Perieni)
Partener 1: Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava.
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REZULTATE OBŢINUTE
Studiu documentar şi de teren prin care s-au identificat trei perimetre reprezentative pentru
scopurile proiectului: “Bălţaţi”, “Banca” şi “Vutcani”, din judeţul Vaslui.
Perimetrul
Bălţaţi

Perimetrul
Vutcani

Perimetrul
Banca

Sistemul informaţional geografic al perimetrului “Bălţaţi” (8.449,2 ha), suprapus parţial pe teritoriul a cinci
comune (Soleşti, Boţeşti, Tătărăni, Tanacu şi Olteneşti) din jud. Vaslui şi cuprinzând 23 de hărţi în format
SIG (având asociate bazele de date cu atribute).

Harta cadastrală (a categoriilor de
folosință) a terenului din perimetrul
Bălțați

Harta alunecărilor de teren şi a
ravenelor din perimetrul Bălţaţi

Harta societăților comerciale cu profil
agricol din perimetrul Bălțați

Sistemul informaţional geografic al perimetrului “Banca” (12.975,2 ha), suprapus parţial pe teritoriul a
patru comune (Banca, Zorleni, Şuletea şi Epureni) din jud. Vaslui şi cuprinzând 23 de hărţi în format SIG.

Harta cadastrală a perim. Banca
Modelul digital al terenului din perim. Banca

Harta exploatațiilor agricole din perim. Banca

Harta pantelor (grade) din perim. Banca

Sistemul informaţional geografic al perimetrului “Vutcani” (6.943,2 ha), suprapus parţial pe teritoriul a cinci
comune (Vutcani, Viişoara, Roşieşti, Găgeşti şi Dimitrie Cantemir) din jud. Vaslui şi cuprinzând 23 de hărţi
în format SIG.

Harta cadastrală a perimetrului Vutcani

Harta geologică a perimetrului Vutcani

Modelul digital al terenului și planul parcelar al
terenurilor arabile din perimetrul Vutcani

Harta pantelor (grade) din perimetrul Vutcani

Harta factorului mediu de hazard la alunecare Km a perimetrului “Bălţaţi”, scara 1:5000.
Harta zonelor omogene de risc la alunecare a perimetrului “Bălţaţi”, scara 1:5000.

Harta factorului mediu de hazard la alunecare Km
în perimetrul Bălţaţi

Harta zonării riscului la alunecare
în perimetrul Bălţaţi, jud. Vaslui

Harta factorului mediu de hazard la alunecare Km a perimetrului “Banca”, scara 1:5000.
Harta zonelor omogene de risc la alunecare a perimetrului “Banca”, scara 1:5000.

Harta factorulul Km de hazard la alunecare
din perimetrul Banca

Harta zonelor omeogene cu risc la alunecare
din perimetrul Banca

Harta factorului mediu de hazard la alunecare Km a perimetrului “Vutcani”, scara 1:5000.
Harta zonelor omogene de risc la alunecare a perimetrului “Vutcani”, scara 1:5000.

Harta zonelor omeogene cu risc la alunecare din perimetrul
Vutcani, având suprapus planul parcelar al terenurilor
arabile

Harta factorului mediu de hazard la alunecare Km
din perimetrul Vutcani

ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE „GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI” BUCUREŞTI

STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI “MIRCEA
MOŢOC” PERIENI, JUDEŢUL VASLUI
Tel. +40 373550155; Fax. +40 235412837;

www.cesperieni.ro E-mail: office@cesperieni.ro

 S-au realizat şase hărţi tematice în sistem informaţional geographic ale
microbazinelor Ţiglăul şi Coada Gâştii.
 Bază de date privind 8 variabile de intrare în sistemul sedimentelor.
 Harta proceselor geomorfologice actuale din microbazinele Ţiglăul şi
Coada Gâştii.
 Geobază de date conţinând informaţii necesare pentru calculare a
volumelor de sedimente dislocate.
 Analiza morfologică a zonei de apex a conului de dejecţie al ravenei
Gurguiata.
 Analiza de rezistivimetrie electrică a depozitelor din apexul conului de
dejecţie al ravenei Gurguiata Mare, cu două profile Wenner si Dipole
Dipole.

Profile transversale rezistivimetrice în zona de
acumulare a sedimentelor pe fundul ravenei
Coada Gâștii.

Cuantificarea contribuției cu sedimente a
zonei de contact versanți – ravene în ravena
Gurguiata. B. Variația volumelor de materiale
dislocate prin procese de mal și procese de
incizie în lungul ravenei; C. Ponderea
procentuală a celor doua categorii de procese
în lungul ravenei.
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 Analiza forajului în sedimentele conului de dejecţie al ravenei Gurguiata
Mare.
 Analiza factorului de formă şi eficienţa hidraulică în dezvoltarea
ravenelor.
 Profile de rezistivimetrie electrică în apexul conului de dejecţie al
ravenei Gurguiata Mare.
 S-a realizat o legătură între parametrii ce definesc circuitul
sedimentelor, iar rezultatele obţinute au fost discutate în cadrul regional
al Podişului Moldovei şi în contextul evoluţiei istorice.
 Au fost abordate:
a) conceptul de buget de sedimente;
b) calcularea bugetului de sedimente al microbazinelor selectate;
c) interpretarea rezultatelor în context regional şi unele estimări privind
variabilitatea istorică a bilanţului sedimentelor.

Planul de organizare/exploatare antierozională agricolă durabilă al perimetrului “Bălţaţi” cuprinzând trei
hărţi la scara 1:5.000, însoţit de note explicative şi instrucţiuni necesare pentru implementarea măsurilor
propuse.

Lucrări de organizare/amenajare
antierozională propuse - benzi
înierbate + culturi în fâşii

Lucrări de organizare/amenajare
antierozională propuse – drumuri de
exploatare

Lucrări de organizare/amenajare
antierozională propuse – păduri +
perdele de protecţie forestieră

Planul de organizare/exploatare antierozională agricolă durabilă al perimetrului “Banca” cuprinzând trei
hărţi la scara 1:5.000, însoţit de notele explicative şi instrucţiunile necesare pentru implementarea
măsurilor propuse.

Lucrări de organizare/amenajare
antierozională propuse - benzi înierbate +
culturi în fâşii

Lucrări de organizare/amenajare
antierozională propuse – drumuri de
exploatare

Lucrări de organizare/amenajare
antierozională propuse – păduri + perdele
de protecţie forestieră

Planul de organizare/exploatare antierozională agricolă durabilă al perimetrului “Vutcani”
cuprinzând trei hărţi la scara 1:5.000 şi însoţit de note explicative şi instrucţiuni necesare pentru
implementarea măsurilor propuse.

Lucrări de organizare
/ amenajare
antierozională
propuse - benzi
înierbate + culturi în
fâşii

Lucrări de organizare/amenajare
antierozională propuse – drumuri de
exploatare

Lucrări de organizare/amenajare
antierozională propuse – păduri +
perdele de protecţie forestieră
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 Pe parcursul implementării proiectului au fost contactaţi, la sediul lor, 54
de fermieri/reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu profil agricol şi
autorităţile locale ale comunelor Soleşti, Boţeşti, Tătărăni, Tanacu,
Olteneşti, Banca, Zorleni, Şuletea, Epureni, Vutcani, Viişoara, Roşieşti,
Găgeşti şi Dimitrie Cantemir, din judeţul Vaslui, care au fost informaţi
despre obiectivele proiectului.
 Simpozionul ”Agricultura de precizie şi tehnologiile viitorului, necesităţi
actuale de lucru şi pentru schimbarea şi adaptarea profilului profesional al
fermierului modern”, SCDA Brăila, 20 aprilie 2018.
 Workshop ”Influenţa unor verigi tehnologice asupra creşterii şi dezvoltării
plantelor de cânepă, topinambur şi sorg, în condiţiile anului agricol 2017 2018”, S.C.D.A. Secuieni, 02.07.2018.
 Dezbaterea ştiinţifică ”Contribuţii ale profesorului Stelian Munteanu,
membru al Academiei Române, la progresul amenajării bazinelor
hidrografice torenţiale”, Aula Academiei Române, 6 septembrie 2018.
 6 August 2018, la sediul SCDCES “MM” Perieni, jud. Vaslui, întâlnire de
lucru cu fermierii şi factorii de decizie locali din perimetrele studiate.
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 23-28 Septembrie 2018, Paris, Franţa, participare la cea de a-XXI-a
Conferinţă Internaţională ISTRO (International Soil Tillage Research
Organization) cu susținerea orală a unei comunicări științifice.
 Au fost publicate trei broşuri/ghiduri de bune practici privind
exploatarea antierozională a terenurilor agricole, fiecare în câte 1.000 de
exemplare:
 “Protecţia şi utilizarea durabilă a solului pe terenurile în pantă, în zone
de manifestare a fenomenului de secetă”.
 “Reguli si măsuri de bază privind conservarea solului pe terenurile
agricole în pantă”.
 “Soluţii de organizare a teritoriului agricol şi de exploatare agricolă
durabilă bazate pe inventarierea alunecărilor de teren şi ravenelor”.
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MODUL DE DISEMINARE/APLICARE A REZULTATELOR
1. Punerea la dispoziţia fermierilor şi factorilor de decizie din perimetrele
“Bălţaţi”, “Banca” şi “Vutcani” a planurilor de organizare antierozională
a teritoriului şi de exploatare agricolă durabilă prin postarea pe site-ul
www.cesperieni.ro şi, la cerere, în orice format necesar şi sprijin
necondiţionat la faţa locului pentru implementare;
2. Informarea la faţa locului (pe teren) a responsabililor celor 54 de
societăţi comerciale cu profil agricol şi a factorilor de decizie locali
despre rezultatele proiectului şi despre intenţiile de sprijinire gratuită în
sensul implementării.
3. Întâlnirea de lucru din data de 6.VIII.2018 de la sediul SCDCES MM
Perieni la care au fost invitaţi fermierii şi factorii de decizie din cele trei
perimetre;
4. Distribuirea celor trei broşuri/ghiduri publicate în câte 1.000 de
exemplare.

