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Abstract: The developmentof wine/growing plantations according to 
varieties represents a compulsory measure, especially in the hilly regions where 
the production potential of wine –growing varieties is very different. 

The organization of the best structure of wine-growing plantations 
according to varieties should aim et the extension only of those varieties which 
have the most favourable pedological-climatic conditions, in viewof obtaining an 
increase of the total production and realizing the maximum profit in the 
condithions of a minimum cost per unit of product. 

 
Optimizarea pe soiuri a plantaţiilor viticole reprezintă o măsură obligatorie, 

mai ales în zonele de deal şi colinare, unde potenţialul de producţie a soiurilor 
este foarte diferit. 

Proiectarea unei structuri optime a plantaţiilor  viticole pe soiuri, trebuie să 
vizeze extinderea acelor soiuri care întâlnesc cea mai bună favorabilitate a 
condiţiilor pedoclimatice, astfel încât să se poată obţină o creştere a producţiei 
totale şi realizarea unui profit maxim, în condiţiile unui cost minim pe unitatea de 
produs. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Studiul a fost realizat  în arealul viticol „Huşi-Tătărăni” şi a vizat societăţile 

comerciale private care au concesionat terenurile ocupate cu plantaţii viticole 
aparţinând domeniilor statului : S.C. Vidişamp S.A. Huşi (781 ha), S.C. Podgoria 
S.R.L.Huşi (144 ha), S.C. Vinicola 2000 S.R.L. Buneşti-Avereşti (570 ha) şi alte unităţi 
(30,56 ha). 

Pentru optimizarea structurii pe soiuri a plantaţiilor viticole s-a folosit metoda 
programării lineare, elaborându-se un model economico-matematic care s-a  rezolvat 
pe baza unui program informatic specific, cu ajutorul calculatorului electronic. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pentru proiectarea nevoilor de consum a populaţiei din arealul viticol 

Huşi-Tătărăni, la vin (în echivalent struguri) s-au avut în vedere  următoarele: 
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• mărimea şi structura populaţiei pe categorii de vârstă; 
• consumul mediu anual/locuitor, la vin  realizat în România şi 

în  ţările U.E. - 15. 
Ţinând seama de aceste elemente au rezultat 3 variante care se diferenţiază 

astfel (tab.1 ): 
Tabelul 1 

Variante privind nevoile de consum uman, la struguri şi vin (proiecţii  2007) 
 

Vin (în echivalent struguri) 
Varianta Struguri vin Kg/pers. Total areal Huşi-

Tătărăni - tone 
V -1 – Consum mediu anual/loc. 
realizat în România (2004) 40 3210 

V -2 – Consum mediu anual/loc. 
realizat în U.E. – 15 (2004) 62 3981 

V -3 – Consum mediu anual/loc. 
proiectat în arealul cercetat 70 4495 

 
La 31.12.2004, în judeţul Vaslui , plantaţiile şi pepinierele viticole ocupau  

3,06 % din terenul agricol, din care, 30,0 % sunt amplasate în arealul Huşi-
Tătărăni, unde, suprafaţa de 1525,36 hectare vie nobilă este concesionată, iar 
2167 hectare  se află în proprietatea gospodăriilor populaţiei. 

Pentru elaborarea modelului economico-matematic de optimizare a 
structurii pe soiuri a plantaţiilor viticole s-a avut în vedere principalul factor 
restrictiv care este reprezentat de terenul destinat plantaţiilor viticole, sub cele 
două aspecte ale sale: 

• aspectul  cantitativ (de suprafaţă) ; 
• aspectul  calitativ (de favorabilitate) pentru producţia diferitelor 

soiuri. 
Plecând de la aceste considerente, proiectarea unei structuri optime a 

plantaţiilor viticole pe soiuri trebuie să vizeze extinderea acelor soiuri care 
întâlnesc cea mai bună favorabilitate a condiţiilor pedoclimatice, astfel încât, prin 
utilizarea eficientă a resurselor naturale disponibile, să determine în final 
obţinerea unui profit maxim, în condiţii de cheltuieli minime pe unitatea de 
produs.  

Pentru optimizarea structurii plantaţiilor viticole pe soiuri s-a optat asupra 
sistemului de modelare tehnico-economic,  bazat pe programarea lineară. 

Necunoscutele modelului vor fi reprezentate de soiurile de struguri pentru 
vin, care se vor introduce în model prin calculaţii de deviz şi pe baza altor date, 
stabilindu-se diferenţiat coeficienţii tehnico-economici (tab. 2). 

Restricţiile luate în considerare în cadrul modelului economico-matematic 
de optimizare vor avea în vedere respectarea următoarelor condiţii: 

• pretabilitatea soiurilor la condiţiile  naturale şi economico-
sociale din cadrul microzonei ; 

•  potenţialul productiv al soiurilor;  
• efortul financiar pentru aplicarea tehnologiilor de producţie; 
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• necesitatea existenţei unor proporţii judicioase între diferite 
       soiuri cultivate; 
•  tradiţia cultivării anumitor soiuri; 
•  preferinţele consumatorilor locali pentru anumite soiuri; 
• cerintele pieţii externe. 

 
Tabelul 2 

Coeficienţii tehnico-economici la diferite soiuri pentru struguri de vin 
 

Soiurile 
Prod. medie 

la hectar 
t/ha 

Chelt. de 
exploatare 
mil.lei/ha 

Venituri 
totale 

mil lei /ha 

Profit brut la 
hectar 

mil lei/ha 
Aligoté 9,75 60,55 72,88 12,33 
Zghihară de Huşi 12,10 60,26 86,52 26,26 
Fetească regală 11,10 61,92 82,97 21,05 
Feteasca albă 10,40 61,06 74,02 12,96 
Sauvignon 8,45 59,57 63,16 3,59 
Muscat Ottonel 9,42 63,21 70,41 7,20 
Muscat Hamburg 10,40 53,23 74,04 20,81 
Busuioacă de Bohotin 9,10 53,22 66,10 12,88 
Tămâioasă 
românească 7,80 53,22 63,83 10,61 

Amestec de soiuri 7,58 61,17 6228 1,11 
 

Termenii liberi se regăsesc în cadrul formei concrete a modelului şi vor 
reflecta resursele disponibile din cadrul arealului cercetat, care pot fi limite 
obligate, ca plafon minim şi maxim, sau numai limite inferioare şi superioare. 

În cadrul modelului economico- matematic elaborat s-au luat în 
considerare următoarele restricţii: 

• suprafaţa totală cultivată cu diferite soiuri de viţă de vie de 
1494,80 hectare care reprezintă suprafaţa concesionată de cele 
trei unităţi ; 

• suprafaţa minimă  ocupată de soiurile Aligoté, Zghihară de Huşi 
şi Fetească regală ; 

• suprafaţa maximă  ocupată de alte soiuri ; 
• cantitatea minimă de struguri ce se va produce  în arealul 

cercetat; 
• cantităţile minime şi maxime de struguri ce se vor realiza pe 

soiuri ; 
•  cheltuieli de exploatare maxime ; 

Ţinând seama de caracteristicile producţiei viticole, în condiţiile firmelor 
orientate spre economia de piaţa, criteriile de optimizare vor urmări realizarea a 
două mari obiective : 

• maximizarea profitului şi implicit a veniturilor obţinute din 
valorificarea producţiei ; 



•  minimizarea  costurilor de producţie. 
Matricea modelului economico-matematic pentru optimizarea structurii 

plantaţiilor viticole pe soiuri în arealul Huşi-Tătărăni se prezintă în tabelul 3. 
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În urma rezolvării modelului economico-matematic potrivit celor două 
funcţii scop (obiectiv) luate în considerare au rezultat 2 variante (tab.4): 

V1 – corespunzatoare criteriului de maximizare a profitului brut ; 
V2 – corespunzător criteriului de minimizare a cheltuielilor de exploatare  

 
Tabelul 4 

Principalii indicatori tehnico-economici pe variante 
 

Indicatorii U.M. 
V0 

Situaţia 
existentă 

V1 
Maximizare
a profitului 

brut 

V2 
Minimizarea 

chelt.de 
exploatare 

Total tone 10948 15534 15329 Producţia de 
struguri la ha Kg/ha 7324 10392 10255 

Total mil.lei 50556 90254 90780 Cheltuieli de 
exploatare la ha mil.lei 33,82 60,38 60,73 

Total mil.lei 70983 118638 116713 Venituri din 
valorificare la ha mil.lei 47,49 

Total mil.lei 20427 28384 25933 Profit brut la ha mil.lei 13,66 18,99 17,34 
Rata profitului brut Total % 20,40 31,44 28,57 

 

În funcţie de performanţa soiurilor, de calitatea strugurilor şi a vinului 
rezultat, cât şi de cererea de consum manifestată pe piaţă, mărimea principalilor 
indicatori economici analizaţi se diferenţiaza evident în cadrul celor trei variante. 

Astfel, la V1, producţia medie de struguri la hectar, comparativ cu 
varianta martor, va fi superioară cu aproape 42 %. 

De asemenea, cel mai mare profit brut la unitatea de suprafaţă se va  
putea obţine în cazul primei variante (19 mil. lei),  iar rata a profitului brut va 
ajunge la  31,44 % (fig. 1 : 
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Fig. 1 – Producţia medie, cheltuielile de exploatare, veniturile şi 

profitul brut, pe variante 
 
Din cele două variante optimizate se poate opta pentru prima variantă, care 

are ca funcţie obiectiv, maximizarea profitului brut.  
Există o concordanţă deplină cu obiectivele oricărei firme viticole, care îşi 

va propune creşterea vânzărilor şi obţinerea unui profit cât mai ridicat (maxim), 
profit care asigură, prin acumulări de mijloace financiare, posibilitatea extinderii 
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bazei tehnico-materiale, recuperarea mai rapidă a capitalului  investit, satisfacerea 
în condiţii  mai bune a cerinţelor consumatorilor, creşterea gradului de 
cointeresare a personalului angajat etc. 

Variantele de structură optimizată a plantaţiilor viticole se disting prin reducerea 
numărului de soiuri cu o pondere nesemnificativă şi extinderea acelor soiuri care prezintă 
cea mai mare performanţă, atât sub aspect tehnic, cât şi economico-financiar.  

Din analiza variantelor prezentate, ponderi mai mari vor deţine soiurile 
Aligoté, Fetească regală, Zghihară de Huşi şi Busuioacă de Bohotin. 

Opţiunile strategice ale firmelor viticole trebuie să aibă în vedere şi 
direcţiile privind investiţiile, care trebuie să vizeze producerea materialului 
săditor, înfiinţarea de noi plantaţii, introducerea în cultură a noi soiuri, 
fundamentarea necesarului de credite, înfiinţarea  sau  extinderea  unui sistem 
propriu de distribuţie a produselor finite, alocarea unor bugete promoţionale 
consistente, în vederea pătrunderii pe noi segmente de piaţă-ţintă şi în special, pe 
piaţa externă. 

CONCLUZII 
1. Pentru populaţia locală din arealul viticol Huşi-Tătărăni, judeţul Vaslui, 

nevoile anuale de consum la vin (în echivalent struguri) se situiază între 3210 – 4495 
tone. 

2. În arealul cercetat, din totalul suprafeţei de 3692,36 hectare, 3201,2 hectare 
erau ocupate cu vii nobile. 

3. Variabilitatea şi instabilitatea indicatorilor tehnico-economici realizaţi în 
ultimii 5 ani în cadrul societăţilor comerciale din arealul cercetat, au impus iniţierea 
unor măsuri de optimizare a structurii plantaţiilor viticole pe soiuri. 

4. Optimizarea s-a bazat pe metoda programării lineare, modelul economi-co-
matematic elaborat fiind rezolvat cu ajutorul calculatorului electronic. 

5. Pentru viitor se recomandă aplicarea primei variante, care va putea conduce la 
realizarea unui profit brut de 19 mil. lei/ha şi o rată a rentabilităţii de 31,44 %. 
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