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AGROCHIMICE 
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CUM NE CONTACTAŢI 

 
Pentru orice tip de informaţii  

aveţi la dispoziţie adresa şi  

numerele noastre de telefon. 

                         

FOARTE IMPORTANT! 

 
În vederea reducerii cheltuielilor  

privind studiile agrochimice, este  

utilă asocierea mai multor  

proprietari în vederea recoltării  

de probe într-o singură deplasare. 
  

OSPA 
 

o gamă largă de servicii  

în sprijinul  

proprietarilor de terenuri 

                        A V A N T A J E 

 
Se reduc astfel pe teren cheltuielile  

de transport şi manoperă.  

În condiţiile în care personalul  

OSPA Teleorman asigură  

asistenţă tehnică, probele  

de sol pot fi recoltate şi de  

către proprietarii de terenuri  

eliminându-se astfel cheltuielile  

cu transportul şi manopera. 

Program de lucru 

Luni - vineri - 8.30 - 16.30 



PEDOLOGIE 

                          Analize de sol, ape reziduale, 

amendamente, îngrăşăminte, 

nămoluri şi analize privind 

poluarea solului. 

                        La cerere se execută studii pedologice 

privind calitatea solului aflându-se astfel 

care sunt cele mai importante plante de 

cultură pe un anumit teritoriu.  

 

              AVANTAJE 

                        Solul este cultivat cu plantele cele mai 

potrivite zonei, evitându-se speciile ce în 

mod normal nu se pot dezvolta pe terenul 

respectiv; sunt indicate şi măsurile 

ameliorative ce trebuie luate.  

                       Studii speciale pentru amenajarea de 

livezi.  

 

SCOATEREA TERENURILOR DIN 

CIRCUITUL AGRICOL 

    De asemenea, OSPA Teleorman este 

singura unitate din judeţ abilitată să 

realizeze documentaţii necesare pentru 

scoaterea terenurilor aflate în intravilanul 

extins şi extravilan din circuitul agricol.  

 

STUDII NECESARE PENTRU 

ADMINISTRAREA DE 

AMENDAMENTE CALCAROASE 

                      Doar pe baza studiilor noastre 

proprietarii privaţi de terenuri sau primăriile 

pot obţine cu titlu gratuit necesarul de 

amendamente stabilit de noi, transportul 

este gratuit până la cea mai apropiată staţie 

de cale ferată.  

 

              AVANTAJE 

                        Amendamentele  sunt  gratui te; 

asigurăm şi un plan de aplicare a 

amendamentelor garantându-se producţii 

mari la culturile existente în zonă - se 

distribuie în conformitate cu prevederile 

Legii 18/1991 modif. si compl. 

                      Studii pedologice în care se pune accent 

pe măsurile ce trebuie luate privind 

protecţia solului, agroterase, lucru în lungul 

curbei de nivel, evitarea plantelor prăşitoare 

pe pante mari, evitarea tasării solului.  

 

              AVANTAJE 

                        Evitându-se pierderile de sol de pe 

pante nu se diminuează producţia; se 

evită pericolul tasărilor, înmlăştinirilor 

fără a fi necesare mai apoi măsuri 

costisitoare de combatere. 

AGROTEHNICĂ 

    DESPRE NOI 
 

 Înfiinţată în structura actuală din anul 

1984, OSPA Teleorman are în componenţa 

sa personal puţin numeros dar bine pregătit 

şi adaptat cerinţelor şi condiţiilor pieţei 

funciare ce acţionează în prezent în 

România. Dispunem de un compartiment de 

pedologie care se ocupă de recoltarea 

probelor şi întocmirea planurilor de situaţie 

şi unul de agrochimie care are ca obiective 

realizarea analizelor şi elaborarea de 

planuri de fertilizare şi amenajare a 

solurilor. 

 OSPA funcţionează în conformitate cu 

prevederile H.G. 155/2005 modif. şi compl. 

prin H.G. 374/2005. 

AGROCHIMIE 

                      Realizăm studii agrochimice în care se 

evidenţiază prezenţa sau lipsa de substanţe 

nutritive (N, P, K) din sol; se dau 

recomandări  privind dozele optime 

economice în perioada optimă de 

administrare. 

 

              AVANTAJE 

                        Se ajunge la un spor de producţie 

optim, evitându-se un consum excesiv de 

îngrăşăminte, cheltuielile suplimentare 

sunt amortizate în perioada de timp de 4 

ani dintre 2 studii. 

PRINCIPALELE DOMENII 

DE ACTIVITATE 

STUDII NECESARE PENTRU 

ADMINISTRAREA DE DEJECŢII 

SOLIDE ŞI LICHIDE DIN 

COMPLEXELE ZOOTEHNICE PE 

TERENURILE AGRICOLE 


