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ETAPA I: „CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI IMAGISTICA A PARCELELOR 
EXPERIMENTALE” 
 

Etapa a inceput in 03.12.2020 si s-a incheiat la 30.11.2021. 

 

Obiectivul general al proiectului este acela de a construi un sistem autonom/ semi-autonom integrat 
cu un serviciu capabil să colecteze, să coreleze sistemele de achiziție a datelor de la nivel terestru, 
vegetal și aerian și să anticipeze proprietățile culturilor din imaginile preluate aerian. Datele 
previzionate vor putea declanșa aplicarea microdiferențiată sau corectivă a aditivilor/ input-urilor sau 
a irigațiilor/ micro-irigatiilor pentru culturi pentru a realiza un sistem agricol de precizie pentru 
atingerea unui randament de recoltare optimizat. În plus, se vor efectua și investigatii preliminare pe 
parcursul proiectului pentru analiza prezentei si a controlului dăunătorilor prin intermediul unor 
senzori de vibratie. 

Sistemul integrat propus va oferi fermierilor posibilitatea unei mai bune supravegheri a plantelor. 
Astfel, INSAC-AGRIS va fi un un sistem capabil să analizeze caracteristicile plantelor, populația 
plantelor, nivelul de imburuienare, sănătatea solei, problemele de creștere, bolile prezente sau 
dăunătorii. Adăugarea la baza de date a imaginilor aeriene și a datelor de la sol, analiza solului și a 
plantelor și ajustarea în consecință la datele climatice colectate, va crea baza sistemului de predicție 
numai din date aeriene. De asemenea, folosind o cameră multi-spectrală, pot fi determinați mai 
mulți indici de vegetație (de exemplu, NDVI, SAVI etc.) și alte caracteristici ale plantelor, completând 
informațiile necesare pentru construirea algoritmilor de predicție. 

Faza pilot incepe in Romania si Ungaria pe o perioada de 3 ani, utilizand culturi experimentale de 
grau, rapiță, mazăre verde, porumb, floarea soarelui standard, floarea soarelui cu grad oleic ridicat 
(stearic ridicat), parcelele experimentale fiind concepute pentru a utiliza o zonă de aplicare 
diferențiată a inputurilor, împreună cu zona de testare martor. Toate aceste culturi sunt 
reprezentative în special pentru Europa de Est și regiunea Mării Negre (Ucraina, Ungaria, România, 
Bulgaria, Turcia, Serbia etc.), dar se regăsesc și în restul agriculturii Uniunii Europene, astfel încât 
utilizarea și scalabilitatea sistemului integrat pentru o utilizare ulterioară este clară și dovedită. 

Ca metodologie, s-au considerat următoarele etape generale de-a lungul intregului proiect, INSAC-
AGRIS, legate de gestionarea culturilor și analiza caracteristicilor fizico-chimice ale culturilor: 

 achizitie preliminara a imaginilor aeriene; 
 elaborarea hartilor ortofoto-plan; 
 elaborarea planului de eșantionare a probelor de sol; 
 elaborarea tipologiei si retelei senzorilor de sol; 
 crearea unui sistem tip GIS, bazat pe parametrii inregistrati in Baza de date; 
 dezvoltare algoritm/software pentru corelarea datelor; 
 elaborarea unei hărți pentru distribuția variabilă a input-urilor. 

Scopul nostru este de a oferi cunoștințe utile tuturor fermierilor din UE și de a le oferi noi 
instrumente pentru agricultura de precizie. Este necesar să se schimbe atitudinea fermierilor față de 
agricultura de precizie, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. În practica de astăzi, 
majoritatea fermierilor decid cum să cultive un anumit domeniu pe baza unor date relativ puține 
(analiza solului, inspecțiile în teren și monitorizarea vremii). 
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OBIECTIVELE ETAPEI DE EXECUTIE 
 

In cadrul Etapei nr. 1 – „Caracterizarea fizico-chimica si imagistica a parcelelor experimentale” au fost 
realizate activitatile: 

1.1. Logistica loturilor demonstrative 

• S-a realizat managementul campurilor experimentale, precum si achizitia echipamentelor 
necesare activitatii de pregatire, intretinere si recoltare 

1.2. Caracterizare fizico-chimica a campurilor experimentale 

• Activitatea s-a axat pe prelevarea impreuna cu AGROVET a probesol de sol, din punctele 
prestabilite, realizarea analizei chimice, precum si interpretarea preliminara a primelor culturi 

1.3. Dezvoltarea echipamentului de achizitie imagistica 

• Activitatea 1.3 a constituit baza de plecare pentru sistemul integrat. S-a proiectat structura si 
s-au realizat achizitiile pentru primele 2 din 3 componente ale Sistemului (achizitie, stocare, 
procesare), si anume achizitia aeriana, sistemul de procesare a datelor si componente ale retelei de 
senzori la sol. In aceasta etapa s-au realizat si primele achizitii preliminare ale campurilor 
experimentale de la Alexandria. 

1.4. Achizitie periodica de date privind starea culturii (activitati preliminare, pregatire achizitie 
si transmisie de date) 

• Pregatirea algoritmului de corelare s-a facut prin elaborarea hartilor parcelelor 
experimentale, in prima faza separate pe caracteristici pedologice, urmand ca in Etapa 2 sa fie 
integrate si cu caracteristicile dezvoltate din analiza de imagine. 

1.5. Realizare sistem de monitorizare si micro-feedback pentru managementul culturilor (pregatire 
caracteristici algoritm de corelare) 

• S-au cumulat caracteristicile fizico-chimice ale solului, caracteristice pe fiecare lot 
experimental, precum si cerintele necesare algoritmarii. 
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COMUNICARE 
 

Partenerii romani si maghiari au purtat pe tot parcursul Etapei 1 un schimb constant de informatie si 
din punctul de vedere al culturilor dezvoltate, modalitatii de abordare tehnica a intretinerii loturilor, 
prelevarii probelor de sol, precum si al activitatilor administrative ca achizitii de echipamente, 
dezvoltarea template-urilor comune ale INSAC-AGRIS. In acest sens, Raportul Stiintific inaintat de 
partea romana va fi tradus in engleza si maghiara, consolidat cu raportarea partii maghiare, si va 
constitui parte din viitorul website al proiectului. 

De la inceputul proiectului s-au stabilit detaliile de comunicare interne, avand loc astfel 2 intalniri 
oficiale, in afara intalnirilor online constante. 

Astfel in martie 2021 a avut loc Kick-Off Meeting E! 13295-INSAC AGRIS in cadrul caruia s-au abordat 
subiectele: 

 Opening and Introduction to the First Project Meeting, AGROVET 
 Presentation of INSAC-AGRIS Work Plan, IBA & KUSPERMEZO 
 Presentation of experimental plot and up-to-date situation, AGROVET 
 Presentation of experimental plot and up-to-date situation, KUSPERMEZO 
 Presentation of INSAC-AGRIS Communication & Dissemination Plan, KUSPERMEZO & IBA 
 Presentation of MATE, MATE (former SZIE) 
 Administrative issues, 
 Discussion & Project Meeting Closure 

Data fiind situatia generata de criza pandemica pe care o traversam, intalnirea de lansare a avut loc 
online, cu participarea a cel putin un reprezentant din partea fiecaruia dintre cei 4 parteneri. 

 
S-a realizat si a doua intalnire in octombrie 2021, la Bucuresti pe parcursul a 2 zile, unde s-a discutat 
despre: 

 Opening and Introduction to the Second Project Meeting, AGROVET 
 Presentation of experimental plot and results achievement, AGROVET 
 Presentation of experimental plot and results achievement, KUSPERMEZO 
 Presentation of Pix4D software and results achievement, IBA 
 Presentation of results achievement, MATE 
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 Opening and Introduction to the Second Day, AGROVET 
 Presentation of comparative analysis and up-to-date situation, IBA & MATE 
 Presentation of Financial situation, All PPs 
 Up-dated INSAC-AGRIS Work Plan and following steps, IBA & KUSPERMEZO 
 Administrative issues 

La cea de-a doua intalnire au participat reprezentanti ai tuturor celor 4 parteneri si s-au stabilit pasii 
de urmat inainte si dupa raportarea din 2021 in Romania, respectiv raportarea din 2022 din Ungaria, 
luand in calcul decalajul etapelor Romania vs. Ungaria. Pasii au fost stabiliti pentru a consolida 
activitatile comune in cadrul proiectului. 
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CONCLUZII 
 

Desi debutul proiectului nu a fost consolidat cu achizitiile de echipamente, lipsind astfel o consistenta 
a datelor in Etapa 1, care sa genereze clare efecte pozitive ale unui sistem integrat, in detaliu se pot 
extrage cateva concluzii emergente si definitorii si conving continuarea cercetarilor pentru 
dezvoltarea INSAC-AGRIS: 

1) Din analiza principalelor date cu privire la campul experimental reiese ca aplicarea 
diferentiata a inputurilor aduce un beneficiu major culturilor din punct de vedere calitativ si 
cantitativ, observandu-se cresteri intre 6 si 20% ale productiei. Mazarea a avut insa o scadere de 
randament, fapt care s-a datorat si conditiilor climatice, precum si caracterul de fixator de azot pe 
care il prezinta. Insa variatia acestor valori constituie un punct de plecare semnificativ pentru 
elaborarea algoritmului de corelare. 

2) In completarea concluziei anterioare trebuie adaugat ca o aplicare diferentiata aduce si un 
ridicat aport economic, cantitatea de inputuri fiind mai scazuta, deci mai eficienta. 

3) Din caracterizarea fizico-chimica a culturilor, analizele de sol sunt reprezentative pentru 
constructia hartilor de aplicare diferentiata. Va fi foarte interesanta abordarea inplementarii 
analizelor de planta pentru ca acestea vor putea conferi o imagine de ansamblu a calitatii plantelor, o 
confirmare a eficacitatii de aplicare a inputurilor si vor constitui un parametru important de luat in 
calcul la elaborarea algoritmului de corelare. 

4) Alegerea unei drone medii ca aplicabilitate, precum si cost-calitate, deschide drumul catre un 
produs comercial final accesibil si fermierilor fara multe posibilitati financiare, in cazul dezvoltarii 
partii de achizitie imagistica in zona fermei. Pachetele de date colectate pot fi transmise catre centru 
pentru prelucrare, zona care necesita o interpretare specializata. 

5) Implementarea unui sistem dual, transnational, a fost o alegere fericita pentru proiect 
deoarece a permis compararea si, implicit, ajustarea in timp util a tehnicii de cultivare, a solutiilor de 
aplicare a inputurilor, in sensul unei optimizari a procesului tehnologic pentru a fi reprezentativ 
culturilor agricole efectuate in bazinul Marii Negre si al Europei Centrale si de Est. 

 


