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Abstract: Improving the technical and economic results at the level of 
any plantation represents an objective necessity and can be achieved, in good 
conditions, through a continuous process of optimization and re-optimization of 
the main economic activities. 

Taking into account the function of maximizing production, we can 
notice that the best results have been achieved in the case of using complex 
fertilizers such as: N150P90K60 and N150P120K60, a fact which makes the large 
surfaces to be occupied by the varieties fertilized with these fertilizers.  

We can say that, if the sour cherry tree plantations are fertilized with 
this combination and if this is complemented by favorable weather conditions, 
large production outputs can be achieved with high profitability. 

 
OPTIMIZAREA UTILIZĂRII ÎNGRĂŞĂMINTELOR PRIN 

METODA PROGRAMĂRII LINIARE 
 

În situaţia când ferma dispune de cantităţi suficiente din îngrăşământul 
respectiv, problema care se pune o reprezintă determinarea dozelor 
corespunzătoare maximului tehnic şi optimului economic. 

Aceasta se poate realiza prin diferenţierea dozelor de îngrăşăminte, a 
raporturilor de combinare precum şi a sortimntului şi tipului de îngrăşăminte, 

Precizarea metodelor şi tehnicilor de calcul la întocmirea unui studiu de 
optimizare este deosebit de importantă, deoarece dă posibilitatea aprecierii 
măsurii în care un fenomen cercetat este cuprins şi analizat. 

Principala metodă matematică, prin care se adâncesc studiile de analiză, 
previziune sau optimizare şi se înlocuieşte ferma real cu un model al acestuia, este 
modelarea economico-matematică, care oferă pentru problema cercetată un optim 
matematic şi unul economic. 

În optimizarea structurii soiurilor plantaţiei, cele mai folosite metode sunt: 
metoda variantelor multiple, metoda Planning, metoda geometrică, metoda 
programării liniare, care este cea mai completă deoarece permite ca dintr-o 
multitudine de soluţii şi variante, să se aleagă varianta cea mai eficientă, în 
condiţiile naturale şi economice date. 
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Ca metodă de optimizare a folosirii îngrăşămintelo se utilizează 
programarea liniară, fie ca proces distinct, fie ca o latură a optimizării 
resurselor folosite în cadrul tehnologiei vişinului, iar modelul economico-
matematic construit este de la forma cea mai simplă, până la forme din cele 
mai complexe.  

Metodologia de optimizare economică a folosirii îngrăşămintelor, 
se bazează pe parcurgerea mai multor etape şi permite să se ţină seamă de 
influenţa tuturor factorilor şi de interacţiunea dintre ei, soluţiile obţinute 
cuprind atât elemente ce caracterizează ferma în ansamblul ei, cât şi 
elementele ce  caracterizează laturile sale componente. 

Cea mai simplă formă a problemelor de programare liniară, 
denumită forma normală sau canonică se prezintă astfel: 

a11x1 + a12x12 + .... + a1ixi + .... + a1mxm = b1
a21x1 + a22x2 + ..... + a2ixi + ..... + a2mxm = b2
ai1x1 +  ai2x2  + .... + aij xj+ ..... + ainxn   = bi
..................................................................... 
am1x1 + am2x2 + .... + amjxj + .... + amnxn  = bm
 
Un proces economic este reprezentat printr-un sistem de inecuaţii 

liniare format din m ecuaţii denumite ecuaţii de condiţii sau restricţii cu n 
necunoscute sau variabile. 

Coeficienţii aij, i = 1,2, ..., m; j = 1,2, ..., n; sunt coeficienţii 
tehnico-economici care reprezintă, în cazul nostru, cheltuielile cu 
îngrăşămintele. 

Necunoscutele (variabilele) xj, j = 1,2, ..., n; sunt mărimile care se 
calculează şi reprezintă de regulă nivelul producţiei pentru soiurile luate în 
studiu. 

Deoarece procesul economic reprezentat prin sistemul de ecuaţii 
este subordonat unui obiectiv sau scop economic, acesta poate fi 
reprezentat matematic sub forma unei funcţii de forma: 

f(x) = c1x1 + c2x2 + ... + cjxj + .... + cnxn, 
denumită funcţie de eficienţă, funcţie obiectiv sau funcţie scop, în care 
coeficienţii cj, j = 1,2, ..., n; sunt mărimi constante pentru o anumită 
problemă, exprimaţi sub forma valorii producţiei, costurilor de producţie, 
profitului la unitatea de măsură a variabilelor (xj) problemei. 

Ţinând seama de natura economică (materială) a variabilelor, în 
mod curent se impun condiţiile de nenegativitate a acestora: x1 ≥ 0; x2 ≥ 0, 
...xn ≥ 0, deoarece acestea nu pot lua valori negative. 

Sistemul de ecuaţii trebuie rezolvat de aşa natură încât să se obţină 
valoarea optimă (maximă sau minimă, după caz) a funcţiei de eficienţă. 
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Tabelul 47 
Coeficienţii tehnico-economici prevăzuţi în planul de producţie în anul 2002 

 
Tipul îngrăşământului 

N0P90K60 N50P90K60 N100P90K60 N150P90K60 N150P120K60 N150P90K60

Cod 

xi 
Soiurile Specifica

re 

a1j a2j a3j a4j a5j a6j 

  ai1 6200 8650 11100 13600 16050 15000 

x1 Bucovina 
qi1  prod. 
Medie-
kg/ha 

8580 8710 9240 9405 9800 10725 

x2 Crişana 2/10 qi2 7295 7600 7935 8300 8410 9055 

x3 Engleze timpurii qi3 5250 5710 6135 6626 7045 7215 

x4 Ilva qi4 6265 6570 6730 6955 7260 7020 

x5 Meteor Korai qi5 7355 7820 7950 8415 8550 8750 

x6 Mocăneşti 16 qi6 5680 5925 6115 6345 6780 7140 

x7 Nana qi7 10080 11010 9280 11700 12980 12510 

x8 Oblacinska qi8 9505 10020 11055 12400 12810 12190 

x9 Schattenmorelle qi9 7805 11035 12490 11555 10830 9765 

x10 Ţarina qi10 6435 6360 5925 8800 8285 8655 

 
aij – costurile cu îngrăşămintele la hectar, lei /kg (la toate soiurile au 
aceeaşi mărime) 
1. Max8580x1a1j + 8710x1a2j + 9240x1a3j + 9405x1a4j + 9800x1a5j + 

10725x1a6j + 7295x2a1j + 7600x2a2j + 7935x2a3 + 8300x2a4j + 8410x2a5j 
+ 9055x2a6j + 5250x3a1j + 5710x3a2j + 6135x3a3j + 6626x3a4j + 7045x3a5j 
+ 7215x3a6j + 6265x4a1j + 65704a2j + 6730x4a3j + 6955x4a4j + 7260x4a5j + 
7020x4a6j + 7355x5a1j + 7820x5a2j + 7950x5a3 + 8415x5a4j + 8550x5a5j + 
8750x5a6j + 5676x6a1j + 5925x6a2j + 6115x6a3j + 6345x6a4j + 6780x6a5j + 
7140x6a6j + 10080x7a1j + 11010x7a2j + 9280x7a3j + 11700x7a4j + 
12980x7a5j + 12510x7a6j + 9505x8a1j + 10020x8a2j + 11055x8a3j + 
12400x8a4j + 12810x8a5j + 12190x8a6j + 7805x9a1j + 11035x9a2j + 
12490x9a3j + 11555x9a4j + 10830x9a5j + 9765x9a6 + 6435x10a1j + 
636010a2j + 5925x10a3j + 8800x10a4j + 8285x10a5j + 8655x10a6j   

2. Cultivarea suprafeţei totale.   
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x1a1j + x1a2j + x1a3j + x1a4j + x1a5j + x1a6j + x2a1j + x2a2j +  x2a3 + x2a4j + 
x2a5j + x2a6j +x3a1j + x3a2j + x3a3j + x3a4j + x3a5j + x3a6j +x4a4j + x4a2j + x4a3j 
+ x4a4j + x4a5j + x4a6j +x5a1j + x5a2j + x5a3j + x5a4j + x5a5j + x5a6j + x6a1j + 
x6a2j + x6a3j + x6a4j + x6a5j + x6a6j +x7a1j + x7a2j + x7a3j + x7a4j + x7a5j + x7a6j 
+x8a1j + x8a2j + x8a3j + x8a4j + x8a5j+ x8a6j +x9a1j + x9a2j + x9a3j + x9a4j + x9a5j 
+ x9a6j +x10a1j + x10a2j + x10a3j + x10a4j + x10a5j +x10a6j =10,6 ha
3. Limitarea costurilor cu îngăşămintele 
6200x1a1j + 8650x1a2j + 11100x1a3j + 13600x1a4j + 16050x1a5j 
++15000x1a6j + 6200x2a1j + 8650x2a2j + 11100x2a3j + 13600x2a4 +16050 
x2a5j + 15000x2a6j + 6200x3a1j + 8650x3a2j + 11100x3a3j + 13600x3a4j + 
16050x3a5j + 15000x3a6j +6200x4a1j + 8650x4a2j + 11100x4a3j + 13600x4a4j 
+ 16050x4a5j + 15000x4a6j+6200x5a1j + 8650x5a2j + +11100x5a3j + 
13600x5a4j + 16050x5a5j + 15000x5a6j +6200x6a1j + 8650x6a2j + 11100x6a3j 
+ 13600x6a4j + +16050x6a5j + 15000x6a6j+ 6200x7a1j + 8650x7a2j + 
11100x7a3j + 13600x7a4j + 16050x7a5j + 15000x7a6j +6200x8a1j + 
+8650x8a2j + 11100x8a3j + 13600x8a4j + 16050x8a5j +15000x8a6j +6200x9a1j 
+ 8650x9a2j + 11100x9a3j + 13600x9a4j + 16050x9a5j + 15000x9a6j 
+200x10a1j + +8650x10a2j + 11100x10a3j + 13600x10a4j + 16050x10a5j + 
15000x10a6j <125,450mii lei 
4. Garantarea producţiei de soiuri timpurii 
5250x3a1j + 5710x3a2j +6232x3a3j +6626x3a4j +7045x3a5j +7215 x3a6j  + 
9505x8a1j + 10020x8a2j +11055x8a3j +12400x8a4j +12810x8a5j  +12190x8a6j  
+  6435x10a1j + 636010a2j +5925x10a3j +8800x10a4j +8285x10a5j +8655 x10a6j 
> 24000 kg  
5. Garantarea producţiei de soiuri tardive 
8580x1a1j + 8710x1a2j + 9240x1a3j + 9405x1a4j +9800x1a5j + 10725 x1a6j + 
7295x2a1j + 7600x2a2j + 7935 x2a3 + 8300x2a4j +8410 x2a5j + 9055x2a6j 
+6265x4a1j + 65704a2j + 6730x4a3j + 6955x4a4j + 7260x4a5j + 7020x4a6j++ 
7355x5a1j + 7820x5a2j + 7950 x5a3 + 8415x5a4j +8550 x5a5j + 
12190x5a6j+15000x5a6j +5676x6a1j + 5925x6a2j + 6115x6a3j + 6345x6a4j + 
+6780x6a5j + 7140x6a6j  + 10080x7a1j + 11010x7a2j + 9280x7a3j + 11700x7a4j 
+ 12980x7a5j + 12510x7a6j + 7805 x9a1j + 11035x9a2j + 12490x9a3j + 
11555x9a4j + 10830x9a5j + 9765x9a6 >65000 kg. 
 

În urma întocmirii matricei modelului economico-matematic, având 
ca funcţie obiectiv maximizarea producţiei, având ca restricţii suprafeţele 
pe soiuri şi a producţiilor realizate, în funcţie de tipul îngrăşământului 
folosit a rezultat următoarea structură a soiurilor de vişin. 

 
 
 



 409

 
Tabelul 48 

Rezultate obţinute în urma optimizării 
 

Soiul Codul xj
Felul 

îngrăşământului 
care dă maxim de 

producţie 
Suprafaţa- ha % din total 

Bucovina x1 N150P90K60 1,3 12,26 
Crişana 2/10 x2 N150P90K60 0,9 8,49 
Engleze timpurii x3 N150P90K60 0,75 7,08 
Ilva x4 N150P90K60 0,75 7,08 
Meteor Korai x5 N150P90K60 0,85 8,02 
Mocăneşti 16 x6 N150P90K60 0,95 8,96 
Nana x7 N150P90K60 1,7 16,04 
Oblacinska x8 N150P90K60 1,5 14,15 
Schattenmorelle x9 N100P90K60 1,2 11,32 
Ţarina x10 N150P90K60 0,7 6,60 
Total   10,6 100,00 

 

CONCLUZII 
În optimizarea lucrării de fertilizat vişin s-au luat în considerare o suprafaţă 

de 10.6 ha, care este ocupată de 10 soiuri de vişin în zona Fălticeni pentru care au 
fost calculaţi coeficienţii economici şi care au fost fertilizaţi cu doze de 
îngăşăminte variabile.  

Luându-se în considerare funcţia maximizării producţiei se poate observa 
că cele mai bune rezultate s-au obţinut în cazul administrării de îngrăşăminte 
complexe cum ar fi :N150P90K60   şi N150P120K60, fapt care face ca suprafeţele cele mai 
mari să fie ocupate de soiurile fertilizate cu aceste îngrăşăminte.  

În cazul zonei Fălticeni, în anii în care se adminitrează 30 tone de gunoi de 
grajd, odată la 2-3 ani, iar terenul este întreţinut în ogor negru, se fertilizează 
anual cu 80 kg/ha N150+ 80 kg/ha P90 + 60 kg/ha K60.  

Pe terenurile înţelenite dozele de îngăşăminte se vor mări şi anume se 
administrează gunoi de grajd 40 t/ha la 2-3 ani + 240 kg/ha N + 120 kg/ha P2O5 + 
120 kg/ha K20 anual. 

În urma cercetărilor efectuate cu privire la efectul îngăşămintelor pe bază 
de P şi K asupra fructificării vişinului s-a apreciat că în primii ani de la intrarea pe 
rod s-au obţinut sporuri apreciabile de producţie prin fertilizarea la plantare cu 
P2O5, 240 kg/ha + K2O, 120 kg/ha, administrate la adâncimea de 18-20 cm, 
fertilizare care s-a repetat în fiecare an, asociată cu fertilizarea anuală cu 120 
kg/ha N, administrată fazial la 18-20 cm adâncime.  
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În cazul zonei Fălticeni în anii 1998-2002 pentru stimularea legării 
fructelor şi reducerea căderilor fiziologice la unele soiuri de vişin (Crişana 2/10, 
Mocăneşti 16 şi Nana) s-au administrat îngăşăminte foliare constând din trei 
tratamente a câte 10 t/ha asociat cu administrarea insecto-fungicidelor pentru 
combaterea bolilor şi dăunătorilor cu care sunt compatibile, în urma cărora s-a 
obţinut un spor de producţie cuprins între 160-200 % faţă de parcelele 
neîngrăşate.  

Epoca de administare a îngrăşămintelor depinde de gradul de solubizare a 
acestora, perioada de absorbţie maximă a sistemului radicular şi fazele critice ale 
pomilor. Astfel, îngrăşămintele organice, potasice, fosfatice cât şi 1/3 din cele pe 
bază de azot, se încorporează toamna în perioada îngălbenirii frunzelor, odată cu 
arătura adâncă. Îngrăşarea cu azot se face primăvara în două secvenţe, prima 
înainte de umflarea  mugurilor şi a doua în mai, după căderea fiziologică a 
fructelor şi în timpul diferenţierii mugurilor floriferi 
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