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parcursul perioadei de vegetație, prezența frecventă a bo-
lilor virotice și a vectorilor de răspândire a lor reduc din 
potențialul culturii, facilitează degenerarea virotică și eco-
logică a cartofului. Totodată, sunt și condiții care favorizea-
ză producerea cartofului extratimpuriu și timpuriu, dar și a 
celui de consum de vară-toamnă (soluri bogate, posibilități 
de irigare mică și mare, surplus de lumină), iar perioada 
lungă fără înghețuri permite manevrarea cu termenele de 
plantare,  pentru a obține chiar și două recolte de cartof 
pe an: în perioada primăvară-vară și vară-toamnă. În așa 
mod se utilizează mai efi cient terenurile irigate, sporește 
efi ciența și productivitatea cartofului.

Important este să menţionăm că în zonele continen-
tale de stepă, sub acţiunea temperaturilor ridicate şi a 
umidității scăzute a aerului, dar şi a presiunii virotice mari, 
are loc degenerarea accelerată a cartofului. Acțiunea 
complexă a acestor factori asupra multiplicării cartofului 
în cultura de primăvară-vară, fără întreprinderea măsurilor 
speciale de protecție, conduce la pierderea productivității 
în anii următori cu 10–30%, iar peste doi-trei ani, în funcție 
de soi – până la 70%. Reieșind din aceste considerente, 
este necesar ca în zonele de stepă să se efectueze perio-
dic reînnoirea materialului de plantat. Tradițional, cartoful 
de sămânță de reproducții superioare este produs în zo-
nele cu temperaturi moderate, precipitații sufi ciente și pre-
siune joasă de infecție virotică, adică în regiunile de nord 
ale Europei sau în zonele muntoase, la altitudini mari. 
Totodată, schimbările climatice globale afectează tot mai 
des unele zone tradiționale de producere a cartofului de 
sămânță. Temperatura aerului şi a solului se ridică adese-
ori la un nivel critic, menţinându-se perioade îndelungate. 
De exemplu, condițiile climatice din perioada de vegetație 
a anului 2018 au afectat puternic zona de nord a Europei 
– bazinele Mării Baltice și Mării de Nord (Franța, Olanda, 
Belgia, Germania, Marea Britanie, Suedia, Finlanda etc.). 
Seceta extinsă, mai bine de 2 luni, însoțită de  temperaturi 
exagerate,  a compromis practic recolta de cartof. În aces-
te situații accidentale se reține creșterea şi dezvoltarea 
plantelor, scade calitatea materialului de plantat, analogic 
zonelor de stepă. Aceste cazuri sunt foarte frecvent con-
fi rmate prin importul cartofului de sămânță din Ucraina, 
Belarus, Polonia etc. Pe de altă parte, în anii nefavorabili, 
din zonele nordice spre zonele de stepă nu întotdeauna 
este furnizat cel mai de calitate cartof. Una dintre căile 
de soluționare a acestei probleme este crearea sistemelor 
proprii de aprovizionare cu cartof de sămânță.   

Totodată, problemele complexe generate de schimbă-
rile climatice, care acționează nu numai prin valori medii 
anormale ale parametrilor, dar și prin distribuții, care va-
riază atât în funcție de perioadele de timp, cât și de fe-
nofazele de creștere și dezvoltare ale plantei de cartof, 
impun noi abordări atât la nivelul producătorilor de cartof, 
cât şi al cercetătorilor. Apar permanent noi provocări lega-
te de adaptabilitate la noile condiții climatice şi la efi ciența 
utilizării inputurilor de către diferite tipuri de genotipuri. 
O dovadă suplimentară a accelerării încălzirii regionale 
o constituie şi faptul că șaptesprezece ani dintre cei mai 
torizi din istoria investigațiilor instrumentale din Republica 
Moldova revin ultimelor două decenii.

În acest context, tot mai acute devin problemele de 
schimbare a accentelor la efectuarea măsurilor tehnologi-
ce, examinarea şi schimbarea termenelor tradiționale de 
executare a unor lucrări de bază (asolament, pregătirea 
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INTRODUCERE

După importanța sa, ca și cultură alimentară, cartoful 
(Solanumtuberosum L., Family: Solanaceae) ocupă a pa-
tra poziție în lume, situându-se după culturile cerealiere, 
și este plasat printre primele 20 dintre cele mai răspândite 
produse alimentare de pe glob, el pe dreptate fi ind consi-
derat a doua pâine.

În ultimele decenii, producerea cartofului de consum și 
de sămânță în Republica Moldova trece printr-o perioadă 
de tranziție difi cilă privind suprafețele cultivate, calitatea 
cartofului produs, condițiile de păstrare, condiționare și 
livrare. Cauzele sunt multiple și bine cunoscute: costuri-
le mari și insufi ciența de investiții în material de plantat 
calitativ, condițiile pedoclimatice, insufi ciența irigației și, 
ca urmare, nerespectarea rotației de cel puțin trei-patru 
ani, baza tehnico-materială încă slab dezvoltată din cauza 
suprafețelor mici de cartof cultivat în majoritatea gospodă-
riilor de fermieri.

Condițiile de climă și sol din țara noastră și în sud-es-
tul Europei nu sunt cele mai favorabile pentru cultivarea 
cartofului, mai ales pentru cartoful de sămânță. Tempe-
raturile ridicate, insufi ciența de precipitații atmosferice pe 
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terenului, plantat, recoltat). Una dintre cele mai simple 
căi de menținere sau chiar de sporire a productivității și 
calității seminței de cartof este strămutarea termenelor 
de producere spre mai timpurii sau mai tardive față de 
cel tradițional, pentru a asigura condiții mai favorabile de 
creștere și formare a tuberculilor. Una dintre căile de di-
minuare a efectelor negative ale acestei probleme este 
crearea sistemelor proprii de aprovizionare cu cartof de 
sămânță, care pot fi  realizate cu succes  prin utilizarea 
metodei de producere a materialului de plantat în cultura 
a doua.

Așadar, utilizarea culturii a doua ca alternativă de pro-
ducere a cartofului pentru sămânță și parțial pentru con-
sum poate reduce substanțial din presiunea aprovizionării 
producătorilor cu material de plantat calitativ la un preț 
rezonabil.

MATERIAL ȘI METODĂ

Cercetările au fost efectuate în cadrul  IP IȘPHTA în 
perioada 2009–2017, prin aplicarea a două metode de 
producere a cartofului în cultura a doua – cu tuberculi 
proaspăt recoltați și cu tuberculi din recolta anului trecut. 
În calitate de obiect de studiu au fost folosite mai multe so-
iuri de cartof de diferite grupe de maturitate, care se deo-
sebesc după perioada de vegetație și perioada de repaus 
vegetativ al tuberculilor. În total, pentru cultivarea cartofu-
lui în cultura a doua au fost testate și evaluate 15 soiuri 
de cartof, câte cinci din 3 grupe de maturitate (timpurie, 
semitimpurie, medie) cu un diapazon de precocitate de la 
65 la 120 de zile.  Pentru scoaterea tuberculilor proaspăt 
recoltați din repausul vegetativ au fost folosiți mai mulți re-
gulatori de creștere (tiourea, acidul giberelic, acidul succi-
nic, rodanura de potasiu) aparte, în diferite concentrații și 
în soluții combinate. La baza principiului de determinare a 

epocii de plantare au fost luate datele meteorologice înre-
gistrate de stația de monitorizare din zonă, și anume data 
medie de apariție a primelor înghețuri de toamnă, perioada 
de vegetație a soiului, perioada duratei plantare-răsărire, 
în funcție de soi și metoda de producere. Experiențele au 
fost montate în 4 repetiții, fi ecare repetiție fi ind constituită 
din 200 de tuberculi, adică repetiția a constituit o parcelă 
din 4 rânduri, câte 50 de tuberculi pe rând.  Tehnologia de 
întreținere – conform recomandărilor în vigoare, cu aplica-
rea irigării prin picurare.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Scopul principal de cultivare a cartofului în cultura a 
doua este producerea unui material de plantat mai sănă-
tos în comparație cu cultura de primăvară-vară. Totodată, 
cartoful de consum, obținut în cultura a doua are un aspect 
comercial mai atractiv și își păstrează aceste proprietăți 
de cartof proaspăt recoltat timp îndelungat (până în lunile 
martie–aprilie), fără cheltuieli suplimentare la păstrare.

Această metodă este destul de răspândită în zonele 
de sud-est ale Europei, Caucazul de Nord, Asia Mijlocie și 
în condiții de irigare permite o abordare nouă a sistemului 
de producere a seminței de cartof, care asigură o calita-
te mai bună în comparație cu cultura de primăvară-vară. 
Conform afi rmațiilor recente ale cercetătorilor ruși (Дроно-
ва Т. и др., 2018), producerea cartofului de sămânță în 
cultura de vară-toamnă este avantajoasă din punct de ve-
dere ecologic și rentabilă din punct de vedere economic, 
nivelul de rentabilitate poate atinge valori de 250–400%.

La momentul actual în Republica Moldova în cultura a 
doua cartoful se cultivă  pe o suprafață de circa 220–230 
de hectare, cu o producție medie de aproximativ 20–22 t/
ha și o producție globală de circa 4 500 tone, la o valoare 
estimativă a producției de aproximativ  2 mil. euro.

Producerea cartofului în cultura a doua are un șir de 
aspecte benefi ce, spre deosebire de cultura obișnuită de 
primăvară. Avantajele culturii a doua sunt determinate de 
următoarele momente:

a) multiplicarea mai rapidă a cartofului pentru sămânță 
şi sporirea coefi cientului de multiplicare de la 1:5-10, până 
la 1:50-100;

b) reducerea perioadei de producere a elitei cu 1-2 ani;
c) producerea materialului de sămânță mai sănătos, 

datorită condițiilor climatice mai favorabile şi a presiunii 
virotice mai joase;

d) tuberculii la momentul formării sunt mai puțin atacați 
de dăunătorii din sol;

e) folosirea mai intensivă a terenului (două recolte pe 
an de pe una și aceeași suprafață);

f) păstrarea mai efi cientă a cartofului cu mai puține 
costuri energetice, pierderi în cantitate și calitate datorită 
scurtării perioadei de păstrare, iar tuberculii, practic, nu 
încolțesc şi nu pierd masiv din greutate până în primăvară;

g) livrarea mult mai îndelungată a tuberculilor proaspeți 
pe piață.

În condițiile Republicii Moldova, cultura a doua poa-
te fi  efectuată: a) cu tuberculi proaspăt recoltați din prima 
cultură; b) cu tuberculi vechi din roada anului precedent.

Cultura a doua efectuată cu tuberculi proaspăt recoltați 
include două etape:

a) producerea cartofului în cultura de primăvară-vară 
prin plantarea și recoltarea timpurie; 
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b) întreruperea repausului vegetativ și plantarea tuber-
culilor proaspăt recoltați. 

Efi ciența acestei metode este determinată de selec-
tarea corectă a soiului şi respectarea tehnologiei de cul-
tivare în prima cultură orientată spre obținerea cât mai 
timpurie a recoltei.

Soiul, ca sursă biologică în general, iar la cultura car-
tofului în special, este cel mai important factor ce asigură 
obținerea unor producții înalte, constante, profi tabile eco-
nomic.  În prezent, în Republica Moldova sunt omologa-
te 75 de soiuri de cartof de diferite grupe de maturitate. 
În urma cercetărilor s-a stabilit că nu toate soiurile sunt 
adaptate la condițiile aspre de climă pentru a obține două 
recolte pe an. 

Cele mai pretabile sunt soiurile de maturitate extratim-
purie-timpurie, cu un ritm rapid de creștere şi dezvolta-
re a foliajului şi o perioadă scurtă de inițiere, formare și 
creștere a tuberculilor, reacție pozitivă la întreruperea re-
pausului vegetativ al tuberculilor (Riviera, Minerva, Agata, 
Prada, Artemis, Volumia, Ranomi). Soiurile semitimpurii și 
medii nu asigură recolte sufi cient de bune în toți anii, iar 
recoltarea prematură a lor nu este economic justifi cată.

În realizarea culturii a doua cu tuberculi proaspăt 
recoltați unul dintre factorii decisivi care determină efi caci-
tatea metodei este termenul de recoltare-plantare. Datele 
obținute de noi în anii de cercetare demonstrează că cu 
cât mai mult se întârzie recoltarea cartofului din prima cul-
tură, cu atât mai mare este rata de infecție a cartofului cu 
viruși, care la o întârziere a recoltării cu 7-10 zile conduce 
la dublarea numărului de plante infectate. Mai mult ca atât, 
reținerea recoltării se răsfrânge direct și asupra calității și 
recoltei cartofului produs în cultura a doua.

Rezultatele obținute au mai demonstrat că cu cât mai 
sănătos este materialul de plantat, utilizat pentru scoate-
rea lui din starea de repaus vegetativ (metoda cu tuber-
culi proaspăt recoltați) prin intermediul regulatorilor de 
creștere, cu atât mai mare este productivitatea cartofului.

Nu se admite pentru plantare în cultura a doua un ma-
terial cu un procent de infecție virotică mai mare de 10%, 
în caz contrar producția va fi  mică, iar costurile de produ-
cere  mari.

La efectuarea culturii a doua cu tuberculi din anul pre-

Tabelul 1 
 Infl uenţa termenelor de recoltare asupra producţiei și calităţii, 

soiul Agata  (anii 2013 – 2017)

Termenele de 
recoltare

Recolta, 
t/ha

Plante viro-
zate, %

Conţinutul de 
zahăr, %

Recolta ( t/ha) în cultura a doua
Plante viro-

zate în cultu-
ra a doua, %totală

diferenţa faţă de ter-
menul optimal

t/ha %
15 iunie 20,1 2,5 1,23 22,7 - 2,1 8,5 2,1
20 iunie 24,3 3,7 1,14 24,8 0 100 2,8
25 iunie 29,7 5,6 1,05 20,5 - 4,3 17,3 4,7
1 iulie 31,4 7,3 0,95 18,3 -6,5 26,2 5,3
5 iulie 34,1 9,4 0,83 15,2 -9,6 38,7 7,2
10 iulie 36,2 11,3 0,78 13,4 -11,4 46,0 8,5
15 iulie 39,3 13,1 0,76 11,3 -13,5 54,4 9,6
20 iulie 42,1 14,5 0,74 9,5 -15,3 61,7 10,1
DL05 3,5 2,8

cedent, gama de soiuri pretabile este mai largă. Recolta 
cartofului este mai mare comparativ cu producția carto-
fului plantat cu tuberculi proaspăt recoltaţi. La plantarea 
cartofului în termene optime,  recolta lui,  în funcție  de  
soi,  constituie 30–38 t/ha. Soiurile semitimpurii şi medii 
nu cedează practic în productivitate  soiurilor timpurii sau 
chiar le depăşesc pe unele dintre ele.

O problemă majoră de organizare și efectuare a cultu-
rii a doua cu tuberculi proaspăt recoltați o prezintă starea 
de repaus vegetativ al tuberculilor, încolțirea și răsărirea 
mai tardivă și neuniformă a acestora. La scoaterea tu-
berculilor din starea de repaus vegetativ au fost utilizați 
mai mulți regulatori de creștere în diferite concentrații și 
combinații: acid giberelic, tiouree, acid succinic, tiocianat 
de potasiu. Pentru pătrunderea mai ușoară a regulatorilor 
de creștere și trezirea mai efi cientă a tuberculilor, se aplică 
secționarea, sau înțeparea la vârf, în funcție de mărimea 
lor.  Pentru întreruperea efi cientă a repausului vegetativ, 
în fl ux continuu cu lucrările de plantare, combinația optimă 
identifi cată de soluție este compusă din: tiouree 1%, acid 
giberelic 0,0003%, acid succinic 0,002%, tiocianat de po-
tasiu 1% + 3–4 kg de fungicid (TMTD) +1l de Prestige 290 
FS/100 l apă, pentru o tonă de tuberculi proaspăt recoltați.

Includerea în componența soluției a fungicidelor în 
cantitate de 3–4 kg/100 l apă reduce numărul de tuber-
culi putreziți în sol după plantare de 4,4-6,8 ori și menține 
capacitatea de lucru a soluției (fără fermentare) timp de 
3-4 zile. În momentul răsăririi, plantele tinere de cartof 
sunt supuse unui atac foarte agresiv din partea gânda-
cului-de-Colorado, prin migrarea lui din câmpurile cu tufa 
îmbătrânită de cartof din prima cultură, iar includerea in-
secticidelor destinate tratării tuberculilor în concentrațiile 
recomandate asigură o protecție maximă contra dăună-
torilor din sol și a parții aeriene a plantelor în perioada de 
vegetație. Aplicarea insecticidului în soluție a redus numă-
rul de tuberculi atacați de dăunătorii din sol de la 17,2 la 
1,3%, sau de 13 ori, practic a protejat cultura de invazia 
gândacilor-de-Colorado, reducând numărul lor de la 100 
la 0,5%, dar și de vectorii de viruși – afi de, cicade, de la 
12,1 la 1,4%,  sau de 8,6 ori.

Cultivarea cartofului în cultura a doua în condiții mai 
domoale de temperaturi, pe timp de zi şi de noapte, numă-
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rul mai redus de afi de, dar şi starea fi ziologică mai tânără 
a tuberculilor la momentul plantării, permite menținerea 
productivității şi a calității cartofului la un nivel înalt, cu o 
diminuare minimă la avansarea anilor de reproducere.

Datele experimentale obținute în procesul evaluării 
materialului de plantat de diferită proveniență demonstrea-
ză că cartoful de sămânță produs în cultura a doua atât 
din tuberculi proaspăt recoltați, cât și din tuberculi vechi 

Tabelul 2
 Calitatea cartofului de sămânţă în postcultură în funcţie de sursa materialului 

de plantat, soiul Riviera (media pe anii 2014–2017)

Nr.
d/o Sursa de

material săditor

Numărul de 
reprodu-

ceri

Producția (t/
ha) la matu-

ritate

Tuberculi 
cu colţi
fi loşi, %

Plante atacate de viroze, %
forme grave

forme uşoare 
X,S,M

virusul 
răsucirii 
frunzelor 

virusul Y

1.
Cartof din import 
clasa A, recoltat la 
maturitate

1 36,2 12,1 2,1 3,8 14,1
2 24,7 11,3 6,7 15,9 23,7
3 15,3 10,8 9,3 24,8 35,2

2.
Cartof din import 
clasa A, recoltat tim-
puriu

1 35,4 6,2 1,5 1,9 4,1
2 31,2 5,3 2,1 2,5 6,2
3 27,3 7,6 3,4 5,6 7,3

3.
Sămânță din cultura 
a doua, din tuberculi 
proaspeți

1 35,3 0,0 1,2 1,7 2,4
2 32,4 0,0 1,8 2,3 3,6
3 28,1 0,0 2,5 3,4 5,8

4.
Sămânță din cultura 
a doua, din tuberculi 
vechi

1 37,1 0,0 0,6 1,1 1,9
2 35,2 0,0 1,1 1,8 3,1
3 32,4 0,0 1,9 2,1 5,2

5.
Sămânță proprie,
necertifi cată
(martor)

1 22,5 12,3 7,3 18,1 45,2
2 16,1 14,7 10,4 24,5 96
3 9,3 13,9 12,5 30,7 100

DL05 3,1
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Acumulare de infecţii în anii de multiplicare

Fig. 1. Calitatea materialului de plantat în procesul de reproducere în funcţie de metoda de cultivare

este mai sănătos, mai puțin supus degenerării virotice și 
nu este afectat de degenerarea ecologică în comparație 
cu alte surse.

La folosirea materialului de plantat produs în cultura 
a doua, atât din tuberculi proaspăt recoltaţi, cât şi din 
tuberculi din anul precedent, varianta 3-4, productivita-
tea cartofului în primul an nu se deosebește de pro-
ductivitatea cartofului importat din Olanda și constituie 
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35–37 t/ha. În al doilea an de reproducere se observă 
o scădere nesemnifi cativă a recoltei de la 35 la 32 t/ha, 
varianta 3, care matematic nu este demonstrată, iar în 
al treilea an – de la 32 la 28 t/ha, sau cu 12,5%. Pro-
centul de plante afectate de viroze forme grave crește 
de la 2,9% în primul an la 5,9% în anul al treilea  și este 
aproximativ de 1,52 ori mai mic față de varianta 2 – re-
coltare timpurie.

Utilizarea metodei de producere a cartofului de 
sămânță în cultura a doua permite multiplicarea cartofului 
timp de 4-5 ani, cu tuberculi proaspăt recoltaţi, şi timp de 
5-6 ani, cu tuberculi din anul precedent.

O calitate extrem de prețioasă a cartofului produs în 
cultura a doua este utilizarea lui pentru producerea carto-
fului timpuriu. 

Datele obținute demonstrează că atât producția tim-
purie, cât şi producția fi nală, în variantele sămânță de 
import şi sămânță produsă în cultura a doua, sunt apro-
ximativ la același nivel. O creștere ușoară a recoltei 
timpurii de 2,9 t/ha realizată cu sămânță produsă local 
se explică prin starea fi ziologică a tuberculilor, care la 
momentul plantării se afl ă în faza fi ziologică de dezvol-
tare – încolțire normală (fi g. 1.), iar tuberculii din cultura 
a doua abia intră în această fază, însă producția comer-
cială – masa medie a tuberculilor, este cu 16,9 g, sau 
cu 31,58% mai mare la sursa de sămânță produsă în 
cultura a doua  comparativ cu sămânța de import clasa 
A, iar în comparație cu cartoful produs local, prin plan-
tarea timpurie şi recoltarea timpurie, această diferență 
este și mai mare – 20,7 g, sau 41,64% (tab. 3.). Totoda-
tă, menționăm că cartoful de sămânță produs în cultura 
a doua este mai productiv (43,7 t/ha) decât cartoful de 
sămânță produs după metoda: plantarea timpurie–recol-
tarea timpurie, diferența este de 7,4 t/ha, sau 20,38%.

Din punctul nostru de vedere, acest fapt de superiori-
tate a producției tuberculilor produși în cultura a doua se 
explică prin vârsta fi ziologică mai tânără a tuberculilor, iar 
a fracției de tuberculi mai mari – prin numărul mai mic de 
tuberculi formați la o plantă care atât la recoltarea timpu-
rie, cât şi la recoltarea la maturitatea deplină sunt mai mari 
şi, practic, toți sunt de fracție comercială (70,4–105,1 g).

Un avantaj cantitativ și calitativ al cartofului produs 
în cultura a doua, față de cultura obișnuită de primăvară, 
este obținut în procesul de păstrare. În urma cercetărilor 
efectuate la păstrare în două tipuri de depozit – obișnuit 
8–10 oC și depozit frigorifi c 2–4 oC – s-a dovedit că cartoful 
produs în cultura a doua se păstrează mai bine. În prima 

Tabelul 3 
Producţia cartofului de consum realizat cu trei  variante de material de plantat, 

soiul Agata (anii 2014–2017)

Varianta, materialul de 
plantat

Numărul de 
tuberculi/

plantă

Producția, t/ha Masa unui tubercul, g
timpurie 
10 iunie

totală 
5 iulie

Recoltare  
timpurie

Recolta 
fi nală

Tuberculi din import, clasa A 11,2 22,5 42,1 53,5 98,3
Tuberculi de import plan-
tare timpurie – recoltare 
timpurie

11,2 23,4 36,3 49,7 95,2

Tuberculi din cultura a doua 8,5 20,5 43,7 70,4 105,1
DL 05 2,4 2,6

variantă, în depozit obișnuit, pierderile au constituit 2,7%, 
pe când în cultura de primăvară – 17,8%. Iar la păstrarea 
în depozit frigorifi c pierderile au constituit 1,9%, față de 
prima cultură – 8,7 %.

În condițiile schimbărilor climatice și economice globa-
le, cultura a doua pentru Republica Moldova este o meto-
dă de alternativă de  producere și multiplicare a materialu-
lui de plantat de cartof, iar implementarea soiurilor noi şi a 
elementelor tehnologice inovative, introducerea sistemului 
nou de producere şi multiplicare a cartofului de sămânță, 
în comun cu alte elemente tehnologice a permis dublarea 
sau chiar triplarea productivității, reducerea suprafețelor 
ocupate de cartof. Utilizarea culturii a doua pentru multipli-
carea materialului de plantat a condus la reducerea impor-
tului cartofului de sămânță de la aproximativ 2,5 mii tone 
la 400–600 tone anual, ceea ce a permis economisirea a 
mai bine de 28 mil. lei MD anual și, ca urmare, a redus 
substanțial din presiunea aprovizionării republicii cu cartof 
de  sămânță autohton.

CONCLUZII

Cartoful produs în cultura a doua este mai puțin supus 
degenerării virotice şi nu este practic afectat de degenera-
rea ecologică, nu se întâlnesc tuberculi cu colţi fi loşi. 

Cartoful de sămânță și de consum obținut în cultu-
ra a doua (recoltat în octombrie) este mai proaspăt, cu 
o turgescență  și un aspect comercial mai atractive și își 
păstrează aceste proprietăți de cartof proaspăt recoltat 
timp îndelungat (până în aprilie–martie), fără cheltuieli su-
plimentare la păstrare și, ca urmare, este realizat la un 
preț mai avantajos.
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