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REZUMAT. Cartoful, salvatorul omenirii de la foamete, este expus numeroaselor variante tehnologice, care rezidă şi din prisma 
varietăţilor cultivate în România. Atingerea performanţei economice, ca scop principal, îl conduce pe întreprinzator spre informare, 
drept pentru care, nu ezită să folosească în producţie soiuri performante, dar şi fertilizanţii şi pesticidele aferente sistemului 
convenţional de producţie. Desigur, unele dintre acestea se administrează limitat datorită restricţiilor financiare. În Regiunea Sud 
Muntenia, cartoful se cultivă mai cu seamă în Jud. Dâmboviţa, unde se întrunesc condiţii foarte favorabile pentru soiurile timpurii. 
Chiar dacă producţia se realizează în exploataţii individuale, se pot obţine 29 t/ha.    
 
Cuvinte cheie: cultura cartofului, exploataţie individuală, tehnologie, eficienţă, cercetare. 
 
ABSTRACT. The potato, the savior of peoples from starvation, is exposed of numerous technological options, which lies also in 
terms of varieties grown in Romania. The achieving of economic performance, as main goal, it leads on entrepreneur at information, 
which made that he to do not hesitates to use the performing varieties, fertilizers and pesticides associated with conventional 
production system. Of course, some of them are administrate in limited mode, because of financial restrictions. In South Muntenia 
Region, the potatoes are grown mostly in the county Dâmboviţa, where they meet very favorable conditions for early varieties Even 
if production is done in individual exploitations, you can get 29 t/ha. 
 
Key words: potato crop, individual exploitations, technology, efficiency, research. 
 

1. INTRODUCERE 

Importanţa cartofului decurge din valoarea sa 
alimentară, pentru consumul proaspăt uman şi furajer, 
industrială (amidon, glucoză, dextroză, spirt etc.) şi ca 
materie primă pentru prelucrarea industrială (fulgi, cips, 
pomme frites etc.). Acest lucru este determinat de 
structura nutrienţilor săi (în medie 75,3% amidon; 
7,94% proteină brută; 0,5% grăsime brută; 2,32% 
celuloză brută; 4,41% cenuşă), ceea ce face să fie privit 
ca produs strategic pentru securitatea alimentară, fiind 
denumit, de altfel, „pâinea omenirii”.  

Cartoful este important şi din punct de vedre fito-
tehnic; fiind cultură prăşitoare, lasă terenul curat de 
buruieni, valorifică economic gunoiul de grajd şi îngrăşă-
mintele minerale, este o plantă premergătoare deosebit de 
valoroasă pentru grâul de toamnă, orzoiacă ş.a.. 

S-a extins în cultură pe tot teritoriul arabil al ţării 
(reuşeşte în bazine specializate: Ţara Bârsei, Covasna, 
Harghita, Suceava, Dâmboviţa ş.a.) datorită existenţei 
în cultură a numeroase forme (de la extratimpurii, până 
la tardive) şi pentru faptul că tuberculii se consumă de 
la scurt timp după formarea lor până la maturizare şi, 
apoi, prin păstrare, pe o durată de timp de peste 8 luni. 

Unele studii şi cercetări au stabilit că producţia de 
tuberculi este determinată până la 60% de soiul folosit, 

respectiv însuşirile acestuia: perioada de vegetaţie, 
calitatea tuberculilor şi modul lor de folosire, rezistenţa 
la degenerare etc. 

Aderarea României la UE (2007) a impus o abordare 
nouă a sistemului de producţie în cultura cartofului, 
bazându-se pe: diversificarea utilizării cartofului; creş-
terea suprafeţelor exploataţiilor agricole; constituirea 
grupurilor şi asociaţiilor de producători; orientarea de 
piaţă a sistemului (cerinţelor consumatorilor); monito-
rizarea produsului (trasabilitatea); sistemul de cultură 
sustenabilă (prietenos faţă de mediu). 

2. MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Aprecierea culturii de cartof pe plan european. Se 
cultivă în scop comercial şi, în figurile 1 şi 2, sunt 
prezentate, comparativ, date statistice privind supra-
feţele cultivate şi producţiile realizate în câteva ţări 
reprezentative pentru această specie. Se constată redu-
cerea semnificativă a suprafeţelor cultivate cu cartof în 
majoritatea ţărilor (fig. 1; înşiruirea statelor pe ordonată 
este aleasă în descreştere privind suprafaţa cultivată). 
Excepţie face Franţa, unde, în 2009 suprafaţa a crescut 
cu 5,9 mii ha, comparativ cu începutul perioadei 
analizate, 1999. În privinţa suprafeţei cultivate anual cu 
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cartof, România ocupă locul al treilea în Europa; în 
perioada 1999 - 2009, scăderea suprafeţei a fost mai 
mică, respectiv cca 18,5 mii ha. 

 

 
 

Fig. 1. Ţări cu cele mai mari suprafeţe cultivate cu cartof  
(Sursa: EUROSTAT, 2011). 

 
Producţiile realizate (fig. 2) în România, ca medie 

unitară, au crescut; de exemplu, în 2009 creşterea 
fiind de cca 1,15 t/ha faţă de anul 1999. Deci, deşi 
suprafata a scazut putin, totuşi, în ansamblu, pro-
ductia s-a mentinut constanta. Producţia medie mică 
reprezintă numai 30% din cea realizată în unele ţări 
vest-europene. 

Cartoful ocupă, din punct de vedere al suprafeţei 
cultivate şi al producţiei, locul 3 în ţara noastră după 
porumb şi grâu, respectiv, în 2009 obţinându-se 
186,5 kg cartofi/locuitor. 

Consumul de 89,3 kg cartofi/loc. clasează România 
pe locul 7 în Europa, după Polonia, Grecia, Malta, 
Irlanda, Lituania şi Portugalia; limitele au fost cuprinse 
între 117,99 kg/loc. (Polonia) şi 44,34 kg/loc. (Italia).  

 
 

Fig. 2. Producţia de cartofi în ţările ce au cultivat  
această specie pe suprafeţe mari  

(Sursa: EUROSTAT, 2011). 
 

Zonarea culturii. În România, cele mai favorabile 
zone pentru cultura cartofului extratimpuriu şi timpuriu 
sunt: Câmpia din sudul ţării, zona nisipurilor din 
Oltenia, Câmpia de Vest şi Nord-Vest. 

Câmpia din sudul României include Regiunea Sud 
Muntenia, unde se află localitatea luata în studiu.  

Din figura 3 rezultă marea preocupare a agriculto-
rilor din Jud. Dâmboviţa pentru producerea cartofului 
(situaţie constatată şi în fig. 3), coroborată şi cu gradul 
de favorabilitate a zonei pentru această specie, ca şi 
apropierea de Oraşul Bucureşti. 

Piaţa cartofului în Bazinul legumicol din Jud. 
Dâmboviţa: 

Furnizorii de materiale: societăţi agricole din Judeţul 
Braşov pentru materialul de plantat; S.C. ALCEDO şi 
S.C. OLTCHIM Râmnicu-Vâlcea pentru pesticide şi 
îngrăşăminte chimice; PETROM pentru carburanţi; 
unităţi de tip service pentru efectuarea unor lucrări 
agricole (fertilizare, stropit, plantat) şi repararea agre-
gatelor din dotarea exploataţiei. 

Concurenţii: producători agricoli din judeţele Neamţ 
şi Covasna pentru materialul de plantat şi pentru carto-
ful de consum; importul constant de cartofi, aşa-zişii 
„cartofi noi”. 
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Fig. 3. Producţia totală de cartofi în Regiunea Sud Muntenia în 2009. 
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Date tehnologice asupra culturii de cartof într-o 
exploataţie individuală din Comuna Potlogi, Satul 
Pitaru. Situată la 45 km distanţă faţă de Bucureşti, 
localitatea Pitaru se caracterizează, din punct de  vedere 
climatic, prin veri calde, precipitaţii moderate şi ierni 
blânde. 

Cartoful se amplasează pe soluri profunde şi fertile, 
cu textură uşoară sau medie, soluri fără mult schelet 
(pietre), cu drenaj bun, apă freatică sub 1,5-2,0 m 
adâncime, ferite de inundaţii, exces sau stagnări de apă 
şi la disţante mici faţă de drumuri. Aceste cerinţe sunt 
parţial respectate în exploataţia studiată şi, aceasta, 
deoarece textura solului este medie spre grea şi există 
posibilitatea de inundare; în acest caz reuşita este data 
de aerarea profundă a solului: scarificat la 10 ani şi arat 
adânc - 40 cm - la 4 ani. 

Planta premergătoare. Alcătuirea asolamentului, 
teoretic, ridică probleme legate de durată, culturile care 
intră în asolament (structura asolamentului), ordinea de 
succesiune a culturilor pe o parcelă (ordinea rotaţiei). În 
exploataţia analizată, durata de revenire pe acelaşi 
amplasament este de 3 ani (conform cu recomandările 
ştiinţifice), iar planta premergătoare este o cereală 
pentru boabe (grâu sau porumb). 

Fertilizarea. În luna august, după eliberarea restu-
rilor vegetale ale culturii premergătoare se fertilizează 
organic, cu 30 t gunoi de grajd/ha, împraştiate mecanic 
cu MIG. Folosirea gunoiului de grajd la cultura 
cartofului este obligatorie deoarece: este produs natural 
şi în doze raţionale nu poluează mediul înconjurător şi 
nici produsele agricole; are însemnat aport de macro- şi 
microelemente; îmbunătăţeşte structura solului şi 
celelalte însuşiri fizice ale acestuia în relaţie cu apa, 
aerul şi temperatura; reduce efectul de tasare şi de 
compactare a solului; amplifică efectul îngrăşămintelor 
chimice etc. Fertilizarea organică este avatajoasă 
deoarece influenţează creşterea umidităţii tuberculilor 
(turgescenţa). Pentru echilibrarea nutritiei, se ad-
ministrează şi îngrăşăminte chimice NPK (160 kg/ha 
îngrăşământ cu N; 170 kg/ha îngrăşământ cu P2O5; 130 
kg îngrăşământ cu K2O), în perioada 20 – 25 februarie.  

Lucrările solului. Arătura de bază se execută toamna 
(15 oct. – 15 nov.), cu plugul cu 3 trupite, la adâncimea 
de 27 – 32 cm, încorporându-se resturile vegetale şi 
îngrăşământul organic. La desprimăvărare se fac lucrări 
superficiale, de mărunţire şi nivelare a terenului, cu 
grapa cu discuri şi combinatorul. 

Materialul semincer şi plantatul. Aprovizionarea cu 
material de plantat (3 t/ha) se face primăvara devreme. 
Soiurile folosite în zona de favorabilitate Dâmboviţa fac 
parte, majoritar, din grupele extratimpurii şi timpurii 
(Riviera, Carera, Everest – material de plantat obţinut în 
zona Braşov). Pentru plantare se folosesc tuberculi în-

colţiţi, motiv pentru care producătorul îşi amenajează 
spaţiul de iarovizare la domiciliu; preîncolţirea cartofului 
de sămânţă se realizează în adăpost încălzit artificial 
(18oC, timp de 2-3 săptămâni), bine luminat, în scopul 
scurtării perioadei de vegetaţie a culturii. Sortarea şi 
calibrarea tuberculilor încolţiţi se execută la temperaturi 
de peste 10-12oC, în flux cu plantarea; tuberculii trebuie 
să aibă turgescenţa normală, ochii porniţi, colţii 
viguroşi, de cca 10 mm lungime; materialul de plantat 
transportat în câmp nu se expune la soare sau în ploaie. 
Plantarea începe când temperatura solului la 10 - 15 cm 
are 6 - 8oC, solul este zvântat şi durează maximum o 
săptămână; se face mecanizat pe 4 rânduri, asigurându-
se următorii parametri tehnici: adâncimea de plantare 4 – 
6 cm; distanţa între rânduri 75 cm; densitatea 46000 tu-
berculi/ha; norma de plantare 3 t/ha.  

Lucrările de întreţinere trebuie să asigure condiţii 
optime de creştere şi dezvoltare a plantelor, formarea şi 
menţinerea bilonului afânat, mărunţit şi reavăn, menţi-
nerea regimului optim de aerare, termic şi de umiditate 
în sol, combaterea buruienilor (chimic, mecanic sau 
manual), daunătorilor şi bolilor. Lupta cu buruienile se 
face atât preventiv, cât şi curativ. Astfel, se execută 
tratamente cu erbicide de tipul Sencor (1 l/ha) şi Agil 
(1 l/ha), administrarea făcându-se cu un echipament 
simplu de stropit montat pe tractor. Concomitent cu 
lucrarea de bilonare se distrug mecanic şi eventualele 
buruieni. Gândacul din Colorado se combate prin două 
tratamente cu produsul Calipso, în cantitate de 80 
ml/ha. Pentru mană se administrează doua tratamente, 
folosind produsele Ridomil (2 l/ha) si Consento (1 l/ha) 
în soluţii cu 250 l apa/ha. 

Pentru soiurile folosite în cultură şi având în vedere 
zona relativ secetoasă, sunt necesare 2 – 3 udări 
(300000 l/ha), ce se execută începând cu luna mai, la 
interval de două săptămâni, cu o pompă simplă. Irigaţia 
acoperă deficitul de apă din sol (250 - 500 mm pe 
sezon), asigură sporuri de producţie (în medie 20-50 %), 
îmbunătăţeşte calitatea producţiei, reduce temperatura 
aerului (cu 1 - 2oC) şi a solului (cu 6 - 10oC), creşte 
umiditatea aerului, favorizează pierderile de temperatu-
ră în timpul nopţii şi tuberizarea. Asigurarea umidităţii 
corespunzătoare în diferitele faze de creştere prezintă 
importanţă deosebită pentru calitate. Buna aprovizionare 
cu apă înainte sau în timpul tuberizării (cca 3 săptămâni 
de la răsărire) prezintă importanţă vitală; pe de altă parte, 
previne infecţia cu râie comună. 

Tehnologia adoptată a permis dezvoltarea rapidă a 
plantelor (închiderea rândurilor). 

Recoltarea şi producţia. Perioada optimă de re-
coltare este la maturitatea fiziologică, când vrejii sunt 
uscaţi, ceea ce corespunde cu intervalul 25 iunie – 15 iulie. 
Eşalonarea recoltării este determinată atât de cerinţele 
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pieţei, cât şi de necesitatea asigurării unei producţii 
ridicate. Se execută semimecanizat, munca manuală 
constând în adunat, sortat, ambalat, încărcat/descărcat 
cartofi. Înainte de comercializare şi/sau depozitare, car-
tofii sunt sortaţi pe 2-3 dimensiuni şi ambalaţi în saci de 
plasă, de 25 kg. 

Producţia medie realizată în 2010 a fost de 29 t/ha, 
cu 2,5 t/ha mai mult decât media zonei (Com. Potlogi, 
Jud. Dâmboviţa – 26,5 t cartofi/ha).  

Comercializarea s-a făcut en gross, direct în câmp. 
Plata mărfii se face în momentul cumpărării. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În urma analizei efectuate, s-au obţinut rezultatele 
de producţie şi economice din tabelul 1. 

Se constată că, deşi exploataţia pentru care s-a 
realizat studiul de caz este de tip familial (fiind cu-
noscute particularităţile sale dimensionale, de mărime 
sau management), producţia medie realizată a depăşit 
media judeţeană cu cca 12 t/ha. 

 
Tabelul 1 

Eficienţa economică a exploataţiei familiale,  
în anul agricol 2009-2010 

Indicatori UM Valori 
Producţia medie kg/ha 29000 
Cheltuieli totale,  
din care: 

lei/ha 12822,25 

material semincer lei/ha 4525,00 
lucrări mecanice lei/ha 1435,00 
îngrăşăminte lei/ha 1825,00 
pesticide lei/ha 1201,25 
irigaţii lei/ha 250,00 
forţa de muncă lei/ha 3261,00 
transport/ambalaj lei/ha 125 

Costul de producţie lei/kg 0,44 
Preţul de vânzare lei/kg 0,70 
Venituri lei/ha 20300 
Profit lei/ha 7477,75 
Rata profitului % 58,31 

  
Pentru un modul de 4 ha, cât deţine exploataţia pentru 

cultura cartofului, rezultă situaţia prezentată în tabelul 2. 
 

Tabelul 2 

Eficienţa economică – modul 4 ha 

Indicatori UM Valori 
Producţia totală t 116 
Cheltuieli totale lei 51289 
Venituri lei 81200 
Profit lei 29711 
Rata profitului % 57,92 

Rezultatele arată eficienţa economică redusă a 
producţiei de cartofi la producătorul agricol individual, 
acesta confruntându-se cu probleme legate de tehno-
logie, dar, mai ales de comercializarea produsului. 
Preţul de vânzare unitar (0,7 lei/kg) nu asigură acele 
venituri care să rentabilizeze exploaţia agricolă, ci 
numai îi permit continuarea activităţii.  

În aceste condiţii, este necesară integrarea unităţilor 
de acest tip în asociaţii de marketing, care să efectueze 
transportul, distribuţia şi comercializarea produselor la 
consumatori. Astfel, va creşte puterea economică a 
micilor întreprinzători şi se vor fluidiza activităţile din 
amonte si aval de agricultura (cu referire la producţia 
agricolă).  

De asemenea, având în vedere că exploataţia agrico-
lă se află în apropierea unui bazin legumicol consacrat 
(Lunguleţu), în care cultura cartofului deţine cea mai 
mare pondere (are o contribuţie ridicată la aprovizio-
narea pe piaţa capitalei), este indicat să se formeze 
grupuri de producători. 

4. CONCLUZII 

● În prezent, cultura cartofului predomină în 
exploataţii agricole de mici dimensiuni în 2009 ocupând 
255244 ha, în descreştere cu aproximativ 10 mii ha faţă 
de anul 2004.  

● În domeniul producerii şi comercializării cartofu-
lui, există o mare varietate de producători: individuali, 
societăţi agricole, societăţi comerciale agricole etc. 
Managementul acestora este diferit, ceea ce influenţează, 
desigur, activitatea desfăşurată şi obiectivele acestora. 

● De administrarea şi gestionarea corectă a re-
surselor depinde, în final, gradul de autosuficienţă 
alimentară, cu implicaţii economico-sociale. În acest 
sens, se apreciază că producţia totală la nivel naţional 
asigură 186,5 kg de cartofi/loc./an, ceea ce înseamnă că 
există posibilităţi în acest sector. 

● Tehnologia cartofului aplicată în exploataţia stu-
diată respectă cerinţele, condiţiile şi recomandările 
cercetării ştiinţifice. 

● Nivelul producţiei medii realizate de exploataţia 
studiată la soiurile cultivate este corespunzător potenţia-
lului agropedoclimatic al zonei. 

● Obţinerea producţiei de cartofi pentru consum 
necesită cheltuieli ridicate comparativ cu ale altor 
produse agricole (cereale). În structura acestora, cea 
mai mare pondere o deţin cheltuielile materiale (64%), 
în principal, cele cu materialul de plantat, care re-
prezintă aproximativ 35,3%. La unitatea de suprafaţă şi 
la o producţie de 29 tone, veniturile realizate sunt de 
1,58 ori mai mari decât cheltuielile şi asigură o rată a 



CULTURA CARTOFULUI ÎN EXPLOATAŢIA INDIVIDUALĂ DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

 
Buletinul AGIR nr. 3/2011 ● iulie-septembrie 15

profitului de 57,92%, ceea ce exprimă eficienţa 
economică ridicată la acest produs.  

● Realizarea unor producţii rentabile, îmbunătăţirea 
calităţii producţiei, reducerea cantităţii de îngrăşăminte 
şi mai ales de pesticide în vederea diminuării poluării 
mediului reprezintă obiective majore ale agriculturii 
moderne. 

● Modernizarea tehnologiei cartofului este posibilă 
prin orientarea spre perfecţionarea organizării pro-
ducţiei, în sensul asocierii exploataţiilor şi specializarea 
acestora pe scopuri de folosinţă. 
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