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ADNOTARE 

Cucu Valentina - ,,Optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea soiurilor de 

struguri pentru masă ”, teză de doctor în științe agricole, Chișinău, 2017. 

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 

194 titluri, 14 anexe. 

Cuvinte cheie: struguri de masă, tăierea în uscat, fertilitate, calitate, productivitate, 

maturare, operații în verde, vigoare de creștere. 

Domeniul de studiu: 411.07 – viticultură.  

Scopul tezei: optimizarea unor procedee tehnologice la cultivarea soiurilor de struguri 

pentru masă Codreanca, Guzun și Moldova în condițiile Republicii Moldova. 

Obiectivele cercetării: valorificarea potențialului agrobiologic și productiv la soiurile de 

struguri pentru masă Codreanca, Guzun și Moldova în funcție de lungimea de tăiere a coardelor, 

încărcătura butucilor și regiunile de cultivare (Centru și Sud a Republicii Moldova); stabilirea 

echilibrului vegeto-productiv prin reglarea numărului de inflorescențe în raport cu numărul de 

lăstari în scopul accelerării maturării și sporirii calității strugurilor. 

Noutatea științifică a tezei constă în stabilirea lungimii de tăiere și a încărcăturii optime 

combinate cu reglarea raportului dintre numărul de inflorescențe și lăstari, care a contribuit la 

menţinerea echilibrului vegeto-productiv al butucilor la soiurile de struguri pentru masă 

Codreanca, Guzun și Moldova în vederea sporirii producţiei marfă. 

Problema științifică soluționată constă în argumentarea aplicării diferențiate a elementelor 

tehnologice de bază în concordanţă cu particularitățile agrobiologice ale soiurilor, condițiile de 

mediu  și regiunea de cultivare ce a contribuit la realizarea unor producţii constante şi de calitate, 

asigurînd obţinerea unor venituri stabile.  

Importanța teoretică a tezei constă în următoarele: au fost elaborate scheme de tăiere 

combinate cu operaţii în verde în funcţie de particularităţile agrobiologice ale soiurilor şi 

condiţiile de mediu, care a generat sporirea calităţii  şi accelerarea maturării strugurilor ce a 

permis majorarea rentabilităţii.   

Valoarea aplicativă a cercetărilor. Rezultatele studiilor experimentale permit 

recomandarea pentru producere a agrotehnicii diferențiate pe soiuri. Recomandările științifico-

practice elaborate și implementate vor contribui la obținerea unor recolte stabile și de calitate și 

asigurarea unui efect economic înalt. 

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute pe parcursul anilor de 

cercetare au fost implementate în SRL ,,Terra-Vitis”, GȚ ,,Cara” regiunea Sud și STE ,,Codru” 

regiunea Centru a Republicii Moldova. 
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AННОТАЦИЯ 

Куку Валентина - «Оптимизация технологических процессов при выращивании 

столовых сортов винограда», диссертация доктора сельскохозяйственных наук, Кишинев, 2017. 

Структура диссертации: введение, 4 главы, общее заключение и рекомендации, 

библиография 194 источников литературы, 14 приложений. 

Ключевые слова: столовые сорта, обрезка, плодоносностъ, качество, урожайность, 

вызревание, зеленные операции, сила роста кустов.  

Область исследований: 411.07 – виноградарство. 

Цель работы: разработка рациональных технологических процессов и их оптимизация 

при возделываниии столовых сортов винограда Кодрянка, Гузун и Молдова в условиях 

республике Молдова. 

Задачи исследований: изучение агробиологического и продуктивного потенциала у 

столовых сортов винограда - Кодрянка, Гузун и Молдова в зависимости от длины обрезки лоз, 

нагрузки кустов и регионов их возделывания; установление вегетативно-продуктивного 

баланса (прирост-урожай) путем регулирования количества соцветий по отношению к числу 

полноценных побегов, с целью ускорения созревания и повышения товарной продукции 

столовых сортов винограда - Кодрянка, Гузун и Молдова. 

Новизна исследований заключается в: определении длины обрезки и оптимальной 

нагрузки кустов в сочетании с регулированием соотношения количества соцветий к побегам, 

что способствовало поддержанию вегетативно-продуктивного баланса столовых сортов 

винограда - Кодрянка, Гузун и Молдова, в целях повышения качества винограда.  

Научная задача заключается в: аргументации дифференцированного применения 

основных технологических элементов в соответствии с агробиологическими 

особенностями сортов, условий окружающей среды и региона, которые способствовали 

достижению стабильных и качественных товарoв, обеспечивая стабильные доходы. 

Теоретическое значение работы: были разработаны  схемы  обрезки в сочетании с 

зелеными операциями в соответствии с агробиологическими особенностями сортов и 

условиями окружающей среды, что привело к повышению качества и ускорению 

созревания винограда,  и позволило повысить рентабельность.  

Практическая значимость. Научно-практические рекомендаций позволяют вести 

внедрение диференцировано по сортам с целью получения стабильного урожая высокого 

товарного качества с максимальной экономической эффективностью.  

Внедрение научных результатов проводилось в хозяйствах SRL „Terra -Vitis”, GȚ 

„Cara” южный регион и STE ,,Codru” центральный регион на плантациях столовых сортов. 
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ANNOTATION 

Cucu Valentina – “Optimization of technological processes for the cultivation of table 

grapes varieties”, Ph. D. Thesis in Agricultural Sciences, Chisinau, 2017. 

Thesis structure: Introduction, 4 Chapters, General Conclusions and Recommendations, 

Bibliography of 194 titles, 14 Appendices. 

Keywords: Table Grapes, Cutting, Fertility, Quality, Productivity, Maturation, Green 

operations, Vigor. 

Domain of study: 411.07 – Viticulture. 

The aim of thesis: optimization of technological processes for the cultivation of table 

grapes varieties Codreanca, Guzun and Moldova in the Republic of Moldova. 

Objectives of research: valorization of agrobiological and production potential of some 

table grapes varieties according to the cutting length of the canes, fruit load of vines and growing 

regions (the Center and the South regions of the Republic of Moldova), establishing vegeto-

productive balance by adjusting the number of inflorescences in relation to the number of shoots 

in order to accelerate ripening and enhance grapes quality. 

Scientific novelty: lies in the fact of establishing the cutting length and the optimal fruit 

loads combined with adjusting the ratio between the number of inflorescences and shoots which 

contributed to maintaining the vegeto-productive balance of table grapes varities Codreanca,  

Guzun and Moldova in order to increase the production of goods. 

Scientific problem sustained in this thesis, is to prove the application of diffirentiated 

basic technological elements according to agrobiological characteristics of grape variety, climate 

change and growing regions of grapevine which contributed to obtaining constant and qualitative 

products and ensuring stable incomes. 

Theoretical importance of thesis: there have been developed cutting schemes combined 

with green operations according to the agrobiological peculiarities of grape varieties and the 

environmental conditions which led to increasing its quality, accelerating ripening of grape and 

allowing to increase profitability. 

Aplicative value of researches: the obtained experimental data allow the implementation 

of recommendations for production of differentiated agrotechnics on varieties of table grapes. 

The scientific-practical recommendations developed and implemented in this research will 

contribute to obtaining a constant and qualitative yield and ensuring a high economic effect.  

Implementation of scientific results. The results have been implemented at the farms 

„Terra-Vitis” Ltd, Family Farm „Cara”, (Southern region) and experimental resort ,,Codrul” 

(Central region) on cultivation of table grapes varieties homologated in the Republic of Moldova. 
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LISTA ABREVIERILOR 

 

✓ CFA - coeficientul de fertilitate absolut - raportul dintre numărul de struguri și 

numărul de lăstari fertili; 

✓ CFR - coeficientul de fertilitate relativ - raportul dintre numărul de struguri și al 

lăstarilor totali; 

✓ CH – coeficientul hidrotermic, integrează acțiunea precipitațiilor și a bilanțului termic 

activ; 

✓ Σtºa – suma temperaturilor active, reprezintă suma temperaturilor medii zilnice mai 

mari de 10oC (considerată zero grade din punct de vedere biologic); 

✓ Σp – cantitatea precipitațiilor (mm); 

✓ IGA – indicele glucoacidimetric, reprezintă raportul dintre conținutul de zaharuri și 

aciditatea titrabilă; 

✓ IPA - indicele de productivitate absolut, reprezintă producția medie pe fiecare ochi; 

✓ IPR - indicele de productivitate relativ, reprezintă producția medie pe toți ochii; 

✓ kg/but - producția medie la un butuc exprimată în kilograme la butuc;  

✓ t/ha - producția medie la un hectar exprimată în tone pe hectar; 

✓ DȚ – diferențierea țesuturilor; 

✓ FLT – fascicole de liber tare delimitate complet; 

✓ DL – diferența limită. 

✓ SRL – societate cu răspundere limitată 

✓ RM -  Republica Moldova 

✓ GȚ - gospodărie țărănească 

✓ IȘPHTA – Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare 
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INTRODUCERE 

Actualitatea și importanța problemei abordate. Viticultura este o știință aplicativă, care 

studiază însușirile biologice și măsurile tehnologice de cultivare a viței de vie. Scopul urmărit, îl 

constituie stabilirea de tehnologii moderne, eficiente din punct de vedere economic, care să 

asigure sporirea continuă a producției de struguri și a calității ei [79].  

Din cele mai vechi timpuri - viticultura a fost și rămâne pentru Republica Moldova una din 

principalele îndeletniciri ale populației băștinașe. Grație condițiilor climatice favorabile și 

landșaftului irepetabil, în republică sunt produse o gamă largă de struguri de masă, care posedă 

calități gustative inconfundabile [10].  

Strugurii constituie unul din cele mai dietetice și mai curative produse, întrecând după 

valoarea lor nutritivă toate fructele și pomușoarele ce cresc în zona noastră climatică. După 

calitățile gustative și aspect strugurii, de asemenea, nu au pereche. Boabele de struguri în funcție 

de soi, pot avea un colorit foarte divers, uneori cu variate nuanțe și tonalități, ce le intensifică 

atractivitatea [80, p. 4].  

În ultimii ani se înregistrează o creștere importantă a consumului de struguri în stare 

proaspătă, datorită tendinței generale de orientare spre o alimentație sănătoasă, tot mai bogată în 

resurse vegetale [70, p.8]. Milioane de oameni consumă strugurii viței de vie în stare proaspătă, 

fiindcă ei sunt universali după însușirile gustative și curative, conțin cele mai necesare și mai 

ușor asimilabile zaharuri (glucoză și fructoză), substanțe albuminoase, tanante, pectice și 

aromatice, ce-i asigură acestui produs o consistență excelentă, aproape întregul set de 

aminoacizi, enzime, vitamine și alte substanțe valoroase, ce le determină proprietățile dietetice 

și, în plus, bogata compoziție de macro- și microelemente [35, 50, 51, 132, 163].  

Toate aceste calități determină valoarea nutritivă și curativă a strugurilor [143, 175, 191], 

care a fost observată încă de la începutul dezvoltării omenirii, fiind una dintre cele mai vechi 

plante luată în cultură de către om, dar și una dintre cele mai importante specii horticole cultivate 

pe glob. Soiurile de viță de vie sunt mai vechi decât oricare alte soiuri ale speciilor de plante de 

cultură, unele perpetuându-se, în timp, din antichitatea greacă sau romană.  

Viticultura pentru struguri de masă este o ramură a complexului agroindustrial, ce posedă 

adaptivitate înaltă la condițiile mediului ambiant, îngrijire relativ simplă și eficacitate economică 

sporită etc. Aceasta se confirmă prin experiența multiseculară a viticultorilor din mai multe țări: 

Italia, Franța, Spania, Germania și, în deosebi, prin dezvoltarea rapidă a viticulturii în ultimul 

timp în SUA, China, Africa de Sud, America Latină, Australia ș.a. Asigurarea consumatorilor cu 

struguri pentru masă în Republica Moldova la etapa actuală are un caracter insuficient după 

volum și limitat după termenul de realizare. Strugurii pentru masă, având un caracter curativ-
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terapeutic, prin capacitățile de a elimina din organismul uman metalele grele necesită să persiste 

în alimentația omului anul împrejur. În fața producătorilor apare necesitatea de a prelungi 

perioada de consum a strugurilor în stare proaspătă, majorarea căreia poate fi asigurată și prin 

cultivarea soiurilor cu epoca de maturare semitardivă sau tardivă și ajustarea în fiecare caz 

concret a procedeelor agrotehnice și tehnologiilor de cultivare și păstrare a strugurilor de masă, 

fără pierderea semnificativă a calităților merceologice [14, 80].  

Soiurile de struguri pentru masă se deosebesc prin diferite caracteristici (aromă, culoare, 

formă/mărime a bobului și epoca de maturare), ceea ce permite organizarea plantațiilor în 

conveier [131]. În acest sens livrarea producției de struguri pentru masă se poate face pe o 

perioadă mai lungă de timp și implicit o eșalonare mai echilibrată a veniturilor. Maturarea 

strugurilor la soiurile pentru masă se realizează eșalonat, asigurându-se astfel producții pentru 

consum în stare proaspătă pe o perioadă de 3-4 luni [70].  

Nicolaescu Gh. ș.a. [52, p. 28] susțin că, cultivarea soiurilor de struguri pentru masă diferă 

și este profitabilă în dependență de cererea lor pe piață, care în mare măsură este condiționată de 

mai mulți factori, și anume: epoca de maturare, calitatea strugurilor și prețul de cost al 

producției. Mai solicitați pe piață sunt strugurii cu aspect exterior atrăgător, cu bobul mare și 

mediu, de culoare frumoasă roză, chihlimbarie și neagră cu stratul integru de pruină, cu 

consistența pulpei mai mult crocantă, decât suculentă și conținutul de semințe redus s-au chiar 

fără semințe (apirene) [50]. Gustul depinde de conținutul de zaharuri și acizi, de raportul dintre 

ele, completat cu diferite nuanțe condiționate de substanțe aromatice, colorante etc. [31].  

Cultura soiurilor pentru masă este eficientă în cazul în care se vor avea în vedere o serie de 

aspecte: 

- alegerea adecvată a soiurilor în funcție de potențialul pedoclimatic al regiunii și de 

cerințele pieței; 

- întocmirea unui conveier varietal convenabil prin care să se evite excesul de producție; 

- acoperirea pieței o perioadă cât mai îndelungată; 

- practicarea unei tehnologii de cultură corespunzătoare. 

În acest context, dezvoltarea culturii soiurilor de struguri pentru masă la nivelul cerințelor 

actuale și în perspectivă, nu poate fi concepută fără cunoașterea potențialului agrobiologic și 

productiv ale acestora și a modului cum reacționează la diferiți factori climatici și la procedeele 

agrotehnice (sistemul de conducere, lungimea de tăiere, încărcătura butucilor, operațiile în verde 

etc.) [44, 51, 70, 87, 97], de aceea studierea soiurilor autohtone existente și a celor noi este o 

problemă actuală.  
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Scopul și obiectivele lucrării. Scopul investigațiilor constă în optimizarea unor procedee 

tehnologice la cultivarea soiurilor de struguri pentru masă Codreanca, Guzun și Moldova în 

condițiile Republicii Moldova. 

Pentru realizarea scopului s-au trasat următoarele obiective: 

• valorificarea potențialului agrobiologic și productiv la soiurile de struguri pentru masă 

Codreanca, Guzun şi Moldova în funcție de lungimea de tăiere a coardelor, încărcătura butucilor 

și regiunea de cultivare (Centru și Sud a Republicii Moldova); 

• stabilirea echilibrului vegeto-productiv  prin reglarea numărului de inflorescențe în 

raport cu numărul de lăstari în scopul accelerării maturării şi sporirii calităţii strugurilor; 

Metodologia cercetării științifice. Observațiile și determinările aferente tezei de doctorat 

au fost efectuate prin diferite observații, măsurări și determinări în câmp, care ulterior au fost 

completate cu analize chimice de laborator după metodele aprobate în viticultură. 

Noutatea științifică a lucrării constă în stabilirea lungimii de tăiere și a încărcăturii 

optime combinate cu reglarea raportului dintre numărul de inflorescențe și lăstari, care a 

contribuit la menținerea echilibrului vegeto-productiv al butucilor la soiurile de struguri pentru 

masă Codreanca, Guzun și Moldova în vederea sporirii producţiei marfă. 

Problema științifică soluționată constă în argumentarea aplicării diferențiate a elementelor 

tehnologice de bază în concordanţă cu particularităţile agrobiologice ale soiurilor, condiţiile de 

mediu şi regiunea de cultivare ce a contribuit la realizarea unor producţii constante şi de calitate, 

asigurînd obţinerea unor venituri stabile. 

Obiectul cercetării îl constituie aspectul calitativ al producției obținute cât și avantajul 

economic care se obține în urma aplicării diferențiate a tehnologiilor de cultivare în funcție de 

soi și regiunea de cultivare. 

Importanța teoretică a lucrării constă în următoarele:  au fost elaborate scheme de tăiere 

combinate cu operaţii în verde în funcţie de particularităţile agrobiologice ale soiurilor şi 

condiţiile de mediu, care a generat sporirea calităţii şi accelerarea maturării strugurilor ce a 

permis majorarea rentabilităţii.  

Valoarea aplicativă a cercetărilor constă în stabilirea elementelor tehnologice de bază și 

valorificarea potențialului agrobiologic și productiv al soiurilor de struguri pentru masă 

Codreanca, Guzun și Moldova. În baza rezultatelor au fost elaborate recomandări argumentate 

din punct de vedere științific privind aplicarea agrotehnicii diferențiate în funcție de soi, evoluția 

condițiilor climatice și de regiunea de cultivare, care au fost implementate în practică. S-a 

constat că soiurile Codreanca, Guzun și Moldova, la cultivarea în regiunile de Sud și Centru, în 

conformitate cu recomandările elaborate, sunt înalt eficiente din punct de vedere tehnologic și 
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prezintă avantaje economice importante pentru producătorii de struguri pentru masă. 

Rezultatele reflectate în teză (recomandările elaborate) pot fi utilizate atât de cercetătorii 

științifici, cadrele didactice în domeniul viticulturii, cât și în practică în unitățile de producție 

(agenții economici) etc. Recomandările științifico-practice, elaborate și implementate în 

producție vor contribui la obținerea unor recolte stabile și de calitate și asigurarea unui efect 

economic avantajos. 

Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere: 

1. Argumentarea din punct de vedere științifico-practic a aplicării diferențiate a 

elementelor tehnologice de bază la soiurile de struguri pentru masă în scopul obținerii unor 

producții constante și calitative; 

2. Posibilitatea obținerii unor sporuri ale producției marfă în urma optimizării lungimii de 

tăiere a coardelor și încărcăturii de rod inițiale; 

3. Stabilirea raportului optim între numărul de inflorescențe și lăstari în scopul menținerii 

echilibrului vegeto-productiv al butucilor și sporirii calității producției; 

4. Demonstrarea accelerării procesului de maturare și sporirea producției marfă prin 

efectuarea reglării raportului dintre numărul de inflorescențe în raport cu numărul de lăstari. 

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor au fost implementate în 

gospodăriile agricole SRL „Terra-Vitis”, GȚ ,,Cara” regiunea Sud și STE ,,Codru” regiunea 

Centru (Anexa 14). Investigațiile efectuate au permis elaborarea recomandărilor pentru 

tehnologia de cultivare a soiurilor noi de struguri pentru masă cu diferită epocă de maturare. 

Aprobarea rezultatelor. Materialele tezei au fost prezentate la:  

• Ședințele anuale de dare de seamă ale laboratorului ,,Pepinierit și Tehnologii Moderne” 

• La atestarea doctoranzilor la Consiliul Științific a Institutului Științifico-Practic de 

Horticultură și Tehnologii Alimentare (Chișinău, 2010-2013);  

• Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии 

развития столового виноградарства», ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 30 августа, Одесса, 

Украина, 2011; 

• Simpozion științific anual cu participare internațională "Horticultura - știință, calitate, 

diversitate și armonie". 24-26 mai, Iași, 2012;  

• Международные Таировские чтения ,,Научные основы формирования сортовых 

ресурсов винограда” ННЦ «ИВиВ им. В.Е. Таирова», 7 ноября, Одесса, Украина, 2012; 

• Международный научно-практический форум ,,Роль экологизации и 

биологизации в повышении эффективности производства плодовых культур, винограда и 
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продуктов их переработки”. 26-30 августа, Краснодар, 2013; 

• Simpozionul Științific Internațional ,,Agricultura Modernă - Realizări și Perspective” 

consacrat aniversării de 80 ani de la Înființarea Universității Agrare de Stat din Moldova, 9-10 

octombrie, Chișinău 2013;  

• Simpozionul Științific Internațional ,,100 ani de la nașterea distinsului savant și om de 

stat MIHAIL SIDOROV”, 30 -31 octombrie, 2014.  

• Simpozionului Științific Internațional „Horticultura modernă –realizări și perspective”, 

dedicat aniversării a 75 de ani de la fondarea Facultății de Horticultură a Universității Agrare de 

Stat din Moldova și 75 de ani ai învățământului superior horticol din Republica Moldova, 1-2 

octombrie, 2015. 

• Conferința Științifico-Practică ,,Inovația: factor al dezvoltării social-economice” 

Universitate de Stat ,,B. P. Hasdeu” or. Cahul, Republica Moldova, 3 martie, 2016. 

Publicații la tema tezei. În baza materialelor tezei de doctorat au fost publicate 27 articole 

în reviste recenzate de circulație națională.  

Volumul și structura tezei. Teza are un volum de 118 pagini tehnoredactate și este 

structurată din: adnotare, introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia 

din 194 surse, 14 anexe. Materialul ilustrativ include 34 tabele și 22 figuri. 

Cuvintele-cheie: struguri de masă, tăierea în uscat, fertilitate, calitate, productivitate, 

maturare, operații în verde, vigoare de creștere. 

Sumarul compartimentelor tezei:  

Capitolul 1. ,,Studiul actual al cercetărilor privind influența elementelor tehnologice asupra 

culturii viței de vie”. Acest capitol prezintă o analiză amplă a publicațiilor științifice, care 

reflectă următoarele aspecte: importanța și scopul tăiatului în uscat a viței de vie, crercetări 

privind stabilirea încărcăturii butucilor, studii privind stabilirea lungimii de tăiere a coardelor și 

cercetări privind controlul viabilității ochilor.  

Capitolul 2. „Obiecte, metode și condiții de cercetare”. În acest capitol se prezintă 

materialul biologic și locul amplasării acestora, metodele de cercetare cu care s-a operat în 

procesul studiului, pentru a soluționa scopul și obiectivele stabilite. Sunt redate condițiile 

climatice și pedologice, care în ansamblu formează condițiile de mediu. Creșterea, dezvoltarea și 

fructificarea viței de vie depinde în mare măsură de tot complexul acestor factori. 

Capitolul 3. ,,Optimizarea unor procedee tehnologice în scopul sporirii productivității și 

calității soiurilor de struguri pentru masă”. Sunt prezentate cinci compartimente. În primele trei 

se prezintă ,,Influența elementelor tehnologice și a condițiilor climatice ale anului asupra 
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soiurilor Codreanca, Guzun și Moldova”. Pentru realizarea acestor compartimente a fost 

necesară colectarea probelor (coardelor) pentru efectuarea analizei de determinare a viabilității 

ochilor de iarnă, urmărirea desfășurării fenofazelor de dezvoltare cu deplasarea în câmp și 

înregistrarea începutului fiecărei faze. Sunt prezentate elementele de fertilitate, productivitate și 

calitate. S-a analizat vigoarea de creștere a butucilor, maturarea coardelor (conținutul de 

umiditate, % și amidon, %) cât și fertilitatea embrionară în funcție de elementele tehnologice și 

condițiile climatice ale anului. În compartimentul patru este redată ,,Comportarea soiurilor 

Codreanca și Guzun la aplicarea unor operații fitotehnice cu organele verzi ale butucului”. S-au 

efectuate cercetări privind stabilirea echilibrului vegeto-productiv dintre numărul de 

inflorescențe în raport cu numărul de lăstari pentru soiurile Codreanca și Guzun. A fost 

argumentat științific aplicarea ciupitului lăstarilor la soiul Codreanca în funcție de evoluția 

factorilor climatici (pentru restabilirea productivității butucilor afectați de temperaturile critice 

minime din timpul iernii). S-a demonstrat că ciupitul lăstarilor contribuie la restabilirea 

productivității și echilibrului vegetativ al butucilor (afectați de ger). Toate rezultatele obținute în 

compartimentele date sunt în funcție de elementele agrotehnice și de regiunea de cultivare.  

Capitolul 4 ,,Eficiența economică”, ce reflectă rentabilitatea și profitul obținut la soiurile 

de struguri pentru masă, în urma aplicării elementelor agrotehnice. 

Capitolul „Concluzii generale și recomandări” include concluzii generale și recomandări 

practice pentru implementarea în producere. 
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1 STUDIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND INFLUENȚA 

ELEMENTELOR TEHNOLOGICE ASUPRA CULTURII VIȚEI DE VIE 

1.1 Importanța și scopul tăierii în uscat la vița de vie 

Lăsată liber, fără tăiere, vița de vie crește sub formă de liană, îndepărtându-și sistematic 

creșterile anuale de la suprafața solului, degarnisindu-se la bază, formează un număr mare de 

lăstari subțiri care se maturează insuficient, în detrimentul producției de struguri și calității 

acesteia. Strugurii sunt numeroși, dar subdimensionați, cu boabe mărunte, cu multe semințe, cu 

maturare eșalonată, conținut redus în zaharuri și ridicat în aciditate. Volumul mare de masă 

vegetativă determină folosirea ineficientă a factorilor climatici și îngreunează s-au face 

imposibilă executarea unor lucrări agrofitotehnice. Din întreaga experiență practică dobândită de 

viticultori și perfecționată în succesiunea generațiilor, din cea existentă în literatură și din tot ce a 

scos la iveală până acum știința viticolă, rezultă că lucrarea de bază, care dimensionează 

mărimea producției de struguri și calitatea acesteia, o constituie tăierea în  ,,uscat” [45]. 

Tăierea „în uscat“ este operațiunea prin care se îndepărtează o parte însemnată din 

elementele lemnoase anuale și multianuale (circa 80-85 %), iar celor rezervate pe butuc li se 

reduc dimensiunile și li se schimbă poziția relativă în cadrul butucului. Prin tăiere vița de vie se 

dirijează într-o formă de conducere adecvată (joasă, semiînaltă sau înaltă), care se menține pe 

toată durata plantației, se reduce numărul de muguri care pornesc în vegetație, se echilibrează 

creșterea și fructificarea, astfel încât producția de struguri este normală, specifică soiului și de 

calitate, iar lucrările agrofitotehnice se pot executa în condiții corespunzătoare. Tăierea se opune 

tendinței naturale de creștere și dezvoltare a viței de vie, și determină reducerea duratei de viață, 

comparativ cu vițele netăiate [42]. 

Pop N. [63] ne dezvăluie că, practica tăierilor viței de vie începe în antichitate, fără a se 

putea preciza cu exactitate locul și momentul de debut. Inițial, viile erau cultivate fără aplicarea 

tăierii, importanța acesteia în creșterea producției și calității au fost observate din întâmplare. 

Tăierea viței de vie, deși s-a dovedit importantă, a fost adoptată cu greutate de viticultori. 

Scriitori antici romani arată că regele Numa Pompilius ar fi introdus cu forța tăierea viilor 

roditoare, considerând drept „nelegiuire să se aducă zeilor un vin provenit de la vițe netăiate cu 

cosorul“. Alte surse din literatura de specialitate indică că, tăierile datează de mai bine de 8-10 

mii de ani î.e.n., odată cu intrarea în cultură a viței-de-vie, sau la scurt timp după această 

perioadă. Deși practica viticolă este multimilenară, dovezi scrise au rămas numai la scriitorii 

latini, cu sute de ani în urmă (despre instrumentele folosite la tăiere – sec. V- a scris Horațiu, 

despre importanța tăierilor a scris Columela anii 2 î.e.n. -65 e.n. Pliniu cel Bătrân anul 79 e.n. a 
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calității acesteia, valorificabilă ulterior. Astfel, prof. Teodorescu citat de Pop N. [63, p. 298] 

decreta ,,în foarfeca tăietorului stă secretul producției. 

Hidalgo L. [165] susține că, vița de viei (Vitis vinifera L.) este considerată ca fiind una 

dintre cele mai importante culturi din regiunile temperate și tropicale și deaceea ea a fost supusă 

mereu unor încercări. 

Tăierea la vița de vie nu constituie o acțiune naturală, ca urmare planta suferă, în sens că 

longevitatea se scurtează, în comparație cu vițele lăsate în stare liberă, netăiate. De aici apare 

necesitatea aplicării unor tăieri raționale, care să afecteze cât mai puțin longevitatea vițelor și 

potențialul lor de rodire [28]. 

Scopurile principale care se urmăresc la tăierea în uscat sunt următoarele: 

 

Fig. 1.1. Scopurile tăierii în uscat la vița de vie. 

După afirmațiile mai multor autori [15, 78, 117, 183] în afară de aceste scopuri tăierea și 

formarea butucilor rezolvă trei probleme: 

1) Limitarea polarității longitudinale și păstrarea formei butucilor; 

2) Reglarea vigorii de creștere și fructificarea lăstarilor, menținerea bilanțului dintre partea 

subterană și aeriană a butucului viței de vie; 

3) Repartizarea optimală a organelor butucului în spațiu. 
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La vița de vie, pe cale empirică și prin cercetări îndelungate s-a ajuns la o configurație a 

plantei, la o repartizare și dimensionare în spațiu a elementelor componente ale butucului, care să 

permită obținerea unei recolte cât mai ridicate, folosind cât mai intens condițiile mediului 

înconjurător. S-au stabilit diverse soluții de dirijare și conducere în spațiu a viței de vie, în 

funcție de soi, sistemul de cultură și distanța de plantare. Dintre toate lucrările de îngrijire, 

component ale tehnologiilor prin care omul intervine în viața viței de vie, tăierile s-au dovedit a 

fi cele mai brutale, mai dezechilibrate, dar și cele mai eficace pentru dirijarea (conducere) 

proceselor de creștere și de fructificare în folosul rodirii plantațiilor de vii; de aceea cu veacuri și 

milenii în urmă, ele s-au aplicat și continuă să se aplice în prezent în fiecare an în plantații. 

Cultivatorul a dat, putem spune, o formă materială bine definită butucului, cu o repartizare 

rațională a elementelor de rod, folosind judicios relația dintre creștere și fructificare [45]. 

Martin T. [45, p. 90] susține că, tăierea trebuie înțeleasă ca un ,,rău necesar”. Pentru vița de 

vie orice tăiere este un rău, dar pentru economia culturii ei acest rău devine o necesitate. 

Dintre lucrările aplicate viței de vie, tăierile în uscat reprezintă cele mai importante operații 

de chirurgie vegetală la care este supusă această plantă [118, 139, 148]. 

Tipul de tăiere trebuie să asigure satisfacerea cerințelor biologice ale plantațiilor, să creeze 

posibilități sporite pentru exprimarea însușirilor de productivitate și să permită folosirea cu 

randament maxim, realizarea unor producții corespunzătoare sub aspect cantitativ, calitativ, cât 

și economic. Tăierile se execută an de an, din care cauză, pe de o parte se scurtează longevitatea 

plantelor, iar pe de o altă parte, potențialul de creștere și fructificare a butucilor se utilizează în 

proporție redusă. Proporția în care se utilizează potențialul de creștere și fructificare al butucilor 

diferă în funcție de sistemul de tăiere, mijlocul de susținere și modul de conducere a coardelor, 

de condițiile climatice și pedologice, de distanța de plantare, soi, vârstă, vigoarea butucilor [15, 

17, 19, 67, 183]. Interacțiunea dintre aceste elemente induce diferențieri în structura vegetației 

vițelor cu implicații majore asupra suprafeței foliare expuse, a microclimatului aparatului foliar 

și implicit asupra proceselor fiziologice implicate în edificarea calității recoltei. 

Necesitatea găsirii unor soluții mai simple de efectuare a lucrărilor de întreținere în 

plantațiile viticole, precum și de ridicare a producției de struguri au impus luarea în studiu a 

diferitor forme de conducere și sisteme de tăiere, evidențiind importanța tăierii în uscat ca factor 

de producție în viticultură [100]. 

După cum remarcă Bieșu V. [5] orânduirea tăierilor ține de regula – mai întâi se formează 

necesarul, apoi se înlătură prisosul. Respectarea acestei reguli este condiția de asigurare a creării 

elementelor de rod în număr și în parametri optimali. Inițial se creează elementele de înlocuire, 

apoi cele de fructificare și tocmai după aceasta se înlătură totul ce este în surplus. 
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După Нагиев З. С. [122] formarea butucilor cu folosirea tăierii corespunzătoare – este 

calea prin care omul vrea să influențeze asupra lăstarilor în scopul folosirii mai eficiente a 

calităților lor biologice, pentru căpătarea recoltelor stabile și de calitate. 

În plantațiile viticole roditoare de struguri pentru masă toate procedeele agrotehnice 

îndeplinite urmăresc scopul de a obține producție înaltă de struguri-marfă (de calitate 

superioară), prelungirea perioadei de exploatare a viilor și sporirea eficienței economice a 

producției. Tăierile de rodire (de fructificare) se aplică de la încheierea tăierii de formare și până 

în momentul în care creșterea și fructificarea scade, butucul intrând în perioada de declin. Ele 

reprezintă principala lucrare care se execută anual asupra viței-de-vie, fiind considerate operații 

chirurgicale prin care se reduce numărul de elemente de pe butuc și se scurtează cele rămase la 

lungimea dorită de tehnolog. Prin tăiere se schimbă poziția relativă a coardelor pe butuc și a 

mugurilor pe coarde. Este recomandat ca tăierile să fie executate spre sfârșitul iernii, începutul 

primăverii când a trecut pericolul înregistrării unor temperaturi critice, care ar putea provoca 

pierderi mari de muguri. Dacă tăierile trebuie începute în cursul iernii (plantații viticole mari și 

foarte mari, forță de muncă insuficientă), se vor tăia mai întâi soiurile rezistente la ger și 

parcelele mai puțin expuse la îngheț, lăsându-se pe butuc o încărcătură mai mare [21, 45, 139]. 

Tăierile de rodire se execută în perioada de repaus fiziologic al viței-de-vie, de la căderea 

frunzelor și până la reluarea vegetației în primăvară, moment marcat prin fenofaza plânsului. 

Momentul începerii tăierilor în acest interval depinde de zona de cultură a viței-de-vie, forma de 

conducere (protejată, semiprotejată, neprotejată), relieful și expoziția terenului precum și 

rezistența la ger a soiului [29]. 

Tăierea viței de vie reprezintă cea mai importantă măsură fitotehnică, aplicarea 

corespunzătoare a acesteia permite valorificarea potențialului biologic al soiurilor, fructificarea 

constantă, an de an și creșterea longevității plantațiilor. Vița supusă tăierii se transformă din liană 

în plantă cu creștere joasă, căpătând forma butucului intră mai timpuriu în rod, produce struguri 

de calitate cu boabe caracteristice soiului, iar cultivarea după principiul verigii de rod asigură 

obținerea unor recolte stabile și de calitate [15]. 

Tipul de tăiere trebuie să corespundă particularităților biologice ale soiului cultivat, să fie 

ușor de executat, cu costuri reduse, să asigure o distribuire echilibrată pe sistemul de susținere a 

elementelor lemnoase și vegetative și condiții favorabile de microclimat, să permită executarea 

lucrărilor agrofitotehnice, obținerea unor producții normale de struguri cu o calitate 

corespunzătoare direcției de producție. Alegerea tipului de tăiere se face în funcție de vigoarea 

soiului cultivat și distribuirea mugurilor fertili de-a lungul coardei [28, 90]. 

Малтабар Л. [113, 114] susține că, pentru obținerea recoltelor înalte și stabile e neapărat 
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ca forma butucilor, lungimea de tăiere și încărcătura să fie studiate concomitent. Autorul arată 

că, la încărcătură necorespunzătoare se dezvoltă mulți lăstari slabi, se micșorează suprafața 

foliară care duce la scăderea zaharului în boabe. Supraîncărcările frecvente duc la încălcarea 

corelației dintre partea aeriană și sistemul radicular, care conduce la slăbirea butucilor. 

Agrotehnica aplicată soiurilor de struguri de masă se deosebește în mare măsură de aceea 

aplicată soiurilor pentru vin. Una din principiile verigii constituie tăierea viței de vie. Ea 

urmărește reglarea creșterii butucului și obținerii unor struguri pentru masă de calitate, cu aspect 

atrăgător [40, 41, 105, 124, 138]. 

Рашидов Н. [127] menționează că, formele de conducere și sistemele de tăiere constituie 

elementele tehnologice care influențează în cea mai mare măsură nivelul producției de struguri și 

eficiența economică a culturii viței de vie. Astfel stabilirea celor mai adecvate forme de 

conducere și sisteme de tăiere a reprezentat și reprezintă un important obiect de cercetare 

deoarece au menirea să asigure producții stabile și de calitate pe întreaga perioadă de exploatare, 

asigurând în același timp și o longevitate corespunzătoare plantațiilor viticole. 

Макаров С. [112] relatează că, scopul principal al viticultorilor este crearea unei structuri 

(construcții de schelet) optime a butucilor care să corespundă particularităților soiului, unde să 

fie luați în considerație mai mulți factori (schema de plantare, biologia soiului, condițiile de 

amplasare, sarcina butucilor cât și lungimea de tăiere a coardelor). 

Prin tăieri bine chibzuite se stabilesc raporturi utile producției de struguri, tăierea prea 

severă valorifică insuficient puterea plantei, iar cea prea slabă conduce la supraîncărcare cu rod, 

influențând negativ în ambele cazuri atât vigoarea cât și rodirea. Principalele opțiuni disponibile 

pentru controlul asupra numărului de lăstari și eventuala densitate a coronamentului, este tăierea 

în uscat menită să regleze numărul de ochi și respectiv numărul de lăstari pe butuc. Prin 

efectuarea tăierilor în uscat din primii ani de la plantare se urmărește menținerea formei date a 

butucului, menținerea producției la un nivel constant și evitarea apariției alternanței de rodire. De 

asemenea, se urmărește asigurarea cu elemente de rod necesare pentru obținerea producției de 

struguri în anul efectuării operației cât și asigurarea cu elemente (lemn) de rod pentru recolta 

anului următor [42]. 

Potrivit unor autori [18, 60, 62, 87, 88, 184] măsura agrotehnică de bază care asigură 

reglarea și valorificarea potențialului de rodire a viței de vie este tăierea în uscat, respectiv 

încărcătura de ochi lăsată la o unitate de suprafață, care trebuie să fie corelată cu condițiile de 

mediu, soi, vîrsta plantației, modul de cultură etc. 

Columella citat de Martin T. [45, p.255] consideră, că nici una din lucrările aplicate viilor 

nu depășește în importanță tăierea. 
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1.2 Cercetări privind stabilirea încărcăturii butucilor 

Încărcătura butucilor (sarcina de rod), reprezintă numărul de ochi de iarnă care se rezervă 

la tăierea în uscat. Prin aceasta se dimensionează producția de struguri, se stabilește raportul între 

creștere și fructificare și modul de comportare a butucilor în anii următori. Încărcătura butucilor 

trebuie să fie echilibrată, dimensionată corespunzător, ținându-se seama de potențialul de 

producție al soiurilor, condițiile ecologice și tehnologice aplicate. Ea se exprimă în număr de 

ochi pe butuc sau la unitatea de suprafață (m2 sau ha), se stabilește diferențiat pe grupe de soiuri, 

și chiar în cadrul aceluiași soi, în funcție de starea butucilor și potențialul de producție al 

plantației. În general, soiurilor pentru struguri de masă li se atribuie o încărcătură mai mică de 

ochi la tăiere (producția se realizează printr-un număr mai mic de struguri), comparativ cu cele 

pentru struguri de vin. Dacă prin tăiere se înțelege micșorarea numărului de formațiuni lemnoase 

existente pe butuc și scurtarea celor rămase, conținutul acestora exprimă chiar încărcătura 

butucilor. A vorbi despre tăiere înseamnă a vorbi despre sarcină, acestea fiind inseparabile [45, 

p. 117]. 

După unii autori [41, 65, 159, 188] a determina și rezerva pe butuc un anumit număr de 

ochi și al repartiza cât mai corect pe elementele de producție înseamnă, de fapt, a regla 

raporturile dintre creștere și fructificare și dintre mărimea producției de struguri și calitatea ei. 

Cât de mare trebuie să fie sarcina inițială optimă de ochi și după ce indici sau criterii poate 

fi determinată, sunt întrebări cărora încă nu li s-a dat un răspuns precis și definitiv. De aceea 

pentru aflarea răspunsurilor cuvenite e necesar de ,,A sta de vorbă” cu vița de vie, a o examina cu 

atenție și a constata starea generală a plantației cu laturile sale: vigoarea butucilor, vîrsta și 

uniformitatea acestora, creșterile anuale și dimensiunile lor, starea ochilor de iarnă (stabilit în 

laborator). Numai după aceasta se poate de stabilit starea plantației, cât și măsurile ce trebuie 

luate la determinarea corectă a sarcinii. Sarcina butucilor (inițială) se stabilește și se realizează în 

prezența și sub influența mai multor factori, printre care se numără omul, condițiile de mediu și 

însușirile genetice ale soiurilor. Omul (viticultorul) prin cunoștințele sale și experiența dobândită 

determină și stabilește mărimea sarcinii inițiale și hotărăște repartizarea acesteia pe elementele 

de rod, deci numai el este responsabil de stabilirea sarcinii optime inițiale și prin ea influențând 

sarcina reală și cea finală. Lupta cu factorii modificatori ai sarcinii inițiale optimale poartă un 

caracter permanent, cum permanent există lupta pentru căpătarea producțiilor constante și de 

calitate [45, 54]. 

În problema tăierilor la vița de vie, au fost efectuate numeroase cercetări [25, 65, 67, 89, 

90, 91, 102, 176]. Printre acestea cercetările efectuate asupra sistemelor de tăiere în uscat la vița 

de vie, care au scos în evidență posibilitatea stabilirii unui nivel optim de producții prin 
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intermediul încărcăturii butucilor. 

După Corobca V. ș.a. [15] mărimea producției de struguri din anul trecut servește într-o 

anumită măsură ca indice de apreciere a mărimii sarcinii inițiale din anul trecut și de orientare 

pentru cea viitoare. Dacă producția din anul trecut a fost prea mare – se lasă la tăiere coarde mai 

puține și mai scurte, iar dacă recolta a fost slabă se lasă mai multe și mai lungi. Producțiile prea 

mari ori prea mici din anul trecut arată, că rolul regulator al tăierilor (a sarcinii inițiale) în relația 

dintre creștere și fructificare nu a fost realizat corespunzător. Dimensiunile coardelor anuale 

(lungimea și grosimea) pot servi ca indici de apreciere a mărimii sarcinii inițiale. Din întreaga 

mulțime de lungimi, care se întâlnesc la coardele anuale, mai potrivite pentru producție și pentru 

menținerea puterii butucilor de viță de vie, s-au dovedit a fi cele cuprinse între 1,20-1,80 m, rar 

mai mult s-au mai puțin, la fel dintre grosimi, cele mai corespunzătoare sunt cele de 7-12 mm. 

De obicei sarcina inițială de ochi de iarnă se calculează în fiecare an și pentru fiecare soi, aceasta 

se face înainte de începerea tăierilor. De multe ori sarcina inițială nu rămâne cum a reieșit din 

calcul, ci se corectează mai des prin compensare și mai rar prin micșorare și mărire. Frecvent 

ochii de iarnă sunt afectați de ger, asfixie, putrezire și deaceea se recurge la compensarea sarcinii 

(adaos de ochi sănătoși). În afară de compensare, mai rar se aplică mărirea sarcinii inițiale 

(amplificarea) aceasta se face ori de câte ori se îmbunătățesc condițiile de fertilitate ale solului. 

Corectarea sarcinii se face și prin micșorare (reducție) când pierderile de ochi depășesc 80 % față 

de totalul lor, în această situație se reduce cu 40-50 % și chiar mai mult. 

Țîrdea C., Dejeu L. [78] consideră că, pentru stabilirea orientativă a sarcinii există unele 

criterii ce au o valoare relativă și constau din unele observații și determinări asupra creșterii și 

rodirii vițelor în anul anterior, mai ales la forma joasă de conducere. Astfel de criterii sunt: 

- producția exagerată de struguri, obținută în anul anterior, obligă întotdeauna la o sarcină 

de ochi mai mică la tăiere, pentru ca butucii să nu dea semne de epuizare (sleire); 

- lungimea prea mare a coardelor, indică faptul că butucul nu a fost încărcat suficient cu 

muguri în anul anterior și invers. La o sarcină optimă de ochi lungimea coardelor nu trebuie să 

depășească 1,2 – 1,5 m; 

- stabilirea indicelui de echilibru a butucului, care este dat de raportul dintre numărul de 

coarde formate din cepii de înlocuire și numărul de coarde necesare la tăiere. Dacă valoarea 

acestui indice este egală cu 1, indică faptul că sarcina de ochi lăsată în anul anterior a fost 

echilibrată, în concordanță cu potențialul de producție; dacă valoarea este > 1 înseamnă că 

sarcina de ochi a fost prea mică și nu s-a folosit complet potențialul de producție; iar dacă 

valoarea este < 1 rezultă că sarcina a fost prea mare și butucul nu a dezvoltat lăstari suficienți 

pentru formarea coardelor de rod; 
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- stabilirea indicelui de autoreglare a butucului, care este dat de raportul dintre numărul de 

coarde formate direct din butuc și numărul necesar de cepi. 

Numeroase cercetări [96, 119, 122, 125] au demonstrat că, dacă nu se respectă corelația 

dintre partea aeriană și cea subterană a viței de vie are loc slăbirea butucilor, care duce la 

scăderea producției. Astfel, tăierea puternică a butucilor cât și cea slabă, exercită o acțiune 

negativă asupra mărimii și calității recoltei și asupra vigorii lăstarilor. Sarcina optimă se 

consideră acea care garantează obținerea recoltei condiționate în anul curent și formarea 

condițiilor favorabile pentru rodirea viței de vie în anii următori. 

Diferențierea sarcinii de ochi se face pe grupe de soiuri [78, 138, 150] în funcție de 

potențialul productiv și vigoarea acestora, separat pentru soiurile de masă și cele pentru vin. 

Sarcina de ochi se exprimă prin numărul de muguri care se rezervă pe butuc la tăiere sau prin 

numărul de muguri care revine pe o unitate de suprafață, adică pe m2. La soiurile pentru struguri 

de masă, sarcinile de ochi care se rezervă pe butuc la tăiere sunt mai mici, comparativ cu soiurile 

pentru struguri de vin. Aceasta deoarece soiurile de masă au strugurii mari (recolta crește datorită 

mărimii strugurilor), iar calitatea producției marfă se asigură printr-un număr mai mic de struguri 

la butuc. 

După Dobrei A. [30] o încărcătură prea mare de ochi pe butuc duce la creșterea numărului 

de inflorescențe și struguri, dar aceștia rămân mici și au conținut scăzut de zahăr. Pe de altă parte 

încărcăturile exagerate duc la creșteri vegetative slabe, iar lemnul anual nu se maturează bine 

existând riscul degerării acestuia. În cazul unei încărcături prea mici pe lângă faptul că producția 

obținută este mică, creșterile anuale sunt foarte viguroase, coardele anuale devin 

supradimensionate, iar diferențierea mugurilor de rod este stânjenită. În cadrul aceluiași tip de 

tăiere, la același soi, tăierea de rodire se face diferit de la un butuc la altul. 

În plantațiile cu soiuri de struguri pentru masă, factorii soi+conducere+sarcină de rod au o 

influență hotărâtoare asupra nivelului producției marfă [19, 25, 26, 110, 145, 154, 160]. 

Cercetările anterioare efectuate de relevă comportarea soiurilor de struguri pentru masă și 

necesitatea amplasării judicioase a acestora, cu necesitatea atribuirii unor sarcini de rod 

corespunzătoare [3, 66]. 

Unii autori [57, 126, 144] susțin că, stabilirea unei sarcini optime de rod la tăierea viței de 

vie, este o lucrare de bază în agrotehnica viticolă, de care depinde în mare măsură obținerea 

producțiilor constante și de calitate, asigurând în același timp o longevitate corespunzătoare 

plantațiilor. Supraîncărcarea cu rod conduce la micșorarea recoltei de struguri marfă soldate cu 

efecte economice negative, de aceea butucilor trebuie să li se atribuie o sarcină optimă de rod. 

Asigurarea unor încărcături optime de ochi în contextul relației soi-mediu-agrotehnică este 

http://www.revista-ferma.ro/autori-alin-dobrei/taierile-de-rodire-la-vita-de-vie.html
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o continuă preocupare a specialiștilor, care urmărește găsirea corelației pozitive dintre producție-

vigoare și calitate [48, 124]. 

Îmbunătățirea sistemului de cultură a viței de vie, prin stabilirea celor mai raționale forme 

de conducere și încărcături de rod, a constituit preocuparea multor cercetători [64]. 

Încărcătura de rod reprezintă factorul de care depinde exprimarea însușirilor 

agroproductive ale soiurilor de viță de vie și realizarea echilibrului biologic în relațiile creștere-

fructificare și cantitate-calitate [166]. Amplificarea încărcăturii de rod permite creșterea 

producției până la un anumit nivel, după care, indiferent de numărul de muguri lăsați pe butuc, 

aceasta se menține constantă. Calitatea strugurilor este un element mult mai mobil, fiind 

influențată de un întreg complex de factori, în rândul cărora încărcătura de rod deține un rol 

determinant. Rezultatele experiențelor efectuate la soiul Pinot gris în condițiile centrului viticol 

Copou, relevă o dată în plus complexitatea relației încărcătură de rod – producție de struguri: 

mărimea producției depinde nu doar de numărul de struguri formați pe butuc ci și de mărimea 

acestora; calitatea producției este condiționată în primul rând de suprafața foliară expusă a 

butucului și în mai mică măsură de mărimea producției. 

Cuharschi M. [18] consideră că, sarcina principală a cercetărilor în domeniul agrotehnicii 

viței de vie este studierea condițiilor necesare viței de vie pentru creștere și fructificare (în 

special pentru o dezvoltare bună a organelor de fructificare) și elaborarea măsurilor agrotehnice 

îndreptate spre crearea acestor condiții pentru obținerea unor recolte constante și calitative. 

Rezultatul studiilor [15, 188] elementelor tehnologice poate avea concluzii diferite de la o 

regiune la alta, la același soi sau grupe de soiuri. În consecință, cu atât mai mult, se impune ca 

pentru soiurile nou create să se stabilească tipul de tăiere și mărimea încărcăturii în vederea 

obținerii unor producții de struguri cu caracteristici proprii [101]. 

Simion C. [70] studiind soiul Victoria în Podgoria Dealu Bujorului pe forma de conducere 

cordon bilateral – recomandă sistemul de tăiere mixt în verigi de rod și cordița de 4-6 ochi. 

Sarcina de rod de 36-42 ochi/butuc respectiv 15-17 ochi/m2, distanțele de plantare de 2 m între 

rânduri și 1,2 m pe rând. Pentru soiul Xenia forma de conducere recomandată este: cordon 

bilateral pe semitulpină și cep de siguranță la baza butucului, protejat peste iarnă prin mușuroire. 

Sistemul de tăiere mixt, coarde de 4 ochi si cepi de 2 ochi. Sarcina de rod 15 ochi/m2, respectiv 

36 ochi/butuc, cu distanțele de plantare de 2 x 1,2 m. Soiul Coarnă neagră selecționată se 

recomandă să fie condus pe forma Guyot pe semitulpină. Sarcina de rod 15 ochi/m2 repartizată 

de preferință pe elemente de rod lungi, coarde 12-14 ochi. Productivitatea scade ușor la forma de 

conducere cordon bilateral și tăierea mixtă în verigi de rod lungimea cordiței 4 - 6 ochi. 

În condițiile Araratului pentru soiul Intensiv [120] se recomandă sarcina de 80-90 
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ochi/butuc, dar pentru soiul Nrneni 70-80 ochi/butuc. Cea mai optimă lungime de tăiere pentru 

ambele soiuri este de 2-3 cepul și 8-10 coardele, care contribuie la obținerea recoltei calitative și 

cantitative în această regiune. 

Каландаров Р. [100] în cercetările efectuate cu scopul de a micșora cheltuielile de 

întreținere (la legatul în uscat) la soiul Taifi roz recomandă tăierea scurtă la 4 ochi cu sarcina de 

48-50 ochi/butuc. 

Халипаев Ш.Г. [134] în urma cercetărilor efectuate, pentru obținerea recoltelor înalte și a 

veniturilor stabile în condițiile zonei de coastă din sudul Daghestanului la soiului Bianca, cultivat 

pe tulpină, recomandă lungimea de tăiere a coardelor la 6-8 ochi cu sarcina de 70-80 ochi/butuc. 

În condițiile provinciei Sughd din Tadjikistan sunt recomandate pentru cultivare soiurile 

noi Zarif cu sarcina de 90 ochi și Anzob – 60. aceste sarcini diferențiate permit obținerea 

recoltelor stabile și de calitate fără a înrăutăți vigoarea de creștere a butucilor [87]. 

Un studiu efectuat în climatul temperat Valea Kashmirului sugerează că la soiului Himrod 

pentru a obține productivitate maximă și calitate înaltă a boabelor e necesar ca butucilor să li se 

atribuie o sarcină de 60 ochi/butuc [162]. 

Popescu C. [182] a efectuat cercetări privind stabilirea sarcinii optime cu ochi la soiurile 

pentru masă Coarnă neagră și Victoria România (Ștefănești). În cercetare au fost luate trei nivele 

de încărcătură 22, 26 și 30 ochi/butuc. Din analiza datelor obținute autorul constată că, 

coeficientul de fertilitate absolut au avut o valoare mai mare pentru ambele soiuri la varianta cu 

30 ochi/butuc. Aciditatea titrabilă a avut o valoare mai mare pentru ambele soiuri la sarcina de 

30 ochi/butuc. În ceea ce privește rezultatele obținute de zaharuri acumulate la soiul Victoria cea 

mai bună influență a fost realizată de varianta cu 22 ochi/butuc (149 g/1). 

Cercetările efectuate la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație 

Iași în condițiile anului agricol 2007 – 2008, la soiurile Fetească albă și Fetească regală, 

urmăresc influența unor factori tehnologici cum ar fi: încărcătura de ochi (10, 15 și 20 ochi/m2), 

fertilizare foliară și combaterea fitosanitară (convențională și minimală). În condițiile anului 

2008 caracterizat printr-un regim termic mai scăzut și un regim hidric ridicat cele mai bune 

rezultate au fost obținute la variantele cu o încărcătură de 10 și 15 ochi/m2, fertilizare foliară și 

combatere convențională [190]. 

Producția de struguri este în strânsă dependență de densitatea plantației [3]. Densitatea, 

forma de conducere [39], trebuie asociate cu încărcătura de ochi, întrucât prin ea se realizează 

numărul lăstarilor fertili care asigură producția de struguri. Între încărcătura de ochi și producția 

de struguri se manifestă o corelație pozitivă numai pană la limita biologică a soiului (butucului) 

dincolo de care corelația devine negativă. 
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Апалькова Н. [86] сonsideră că pentru soiul de masă Fantazia în condițiile Anapei cultivat 

după schema de plantare 3,5 x 2,5 m și 4,0 x 2,0 m este necesară atribuirea unei lungimi de tăiere 

de 5-6 ochi/coardă de rod cu menținerea numărului lăstarilor de 30-35 bucăți/butuc. Există mai 

mulți factori care influențează producția și calitatea strugurilor, cum ar fi tăierea în uscat, 

stabilirea unui nivel optim al încărcăturii de rod, operațiile în verde și utilizarea regulatorilor de 

creștere. 

În cazul soiurilor de struguri pentru masă sporirea producției ca urmare a unei încărcături 

mărite de ochi nu este însoțită și de sporirea producției marfă. Dintre factorii tehnici și cei 

agrotehnici tăierea este operația care dimensionează mărimea recoltei de struguri. Experimental 

s-a demonstrat că la aplicarea unor tipuri de tăieri cu elemente scurte de rod, pentru menținerea 

nivelului productiv normal se impune utilizarea unor încărcături cu ochi relativ mai mari. 

Supradozarea încărcăturii cu rod conduce la reducerea creșterilor anuale, coardele de rod sunt de 

lungime și grosime necorespunzătoare pentru a susține producția anului următor. Efectul produs 

de o încărcătura prea mare poate fi atenuat prin îndepărtarea timpurie a unor lăstari infertili. În 

situația în care toate condițiile de cultură sunt identice, tăierile și dispunerea coardelor de rod în 

spațiu pot determina diferențe semnificative privind producția de struguri și conținutul în 

zaharuri. La momentul actual în literatura de specialitate există gradații orientative de stabilire a 

sarcinii butucilor, ținându-se cont de particularitățile biologice ale soiului [14, 172]. 

În practică viticultorii frecvent se confruntă cu problema stabilirii sarcinii butucului. În 

prezent sunt elaborate câteva metode și modele de stabilire a acesteia. Cea mai mare răspândire 

au căpătat următoarele metode de determinare a sarcinii optimale a butucului: Modelul lui S. 

Ionev (Bulgaria); Metoda lui Șaulis; Modelul lui Ravaz (Franța); Metoda lui Merjanian A. 

(Armenia); Modelul lui Panîci N. (Rusia); Modelul lui Țeico A. (Ucraina); Metoda lui 

Mihailiuc I; Metoda ICSVV Rus în numele lui Potapenco I.; Metoda catedrei de viticultură a 

UASM din Republica Moldova [56]. 

Dacă pe butuc majoritatea lăstarilor anuali maturați sunt normal dezvoltați, atunci reiese că 

încărcătura butucului în anul trecut a fost optimă. Dacă majoritatea lăstarilor anuali maturați sunt 

slab dezvoltați, atunci butucul a fost supraîncărcat. Dacă majoritatea lăstarilor anuali maturați 

sunt puternic dezvoltați, atunci încărcătura butucului a fost mică. Sunt mai multe metode de 

determinare a încărcăturii butucilor. Una dintre cele mai practice este determinarea încărcăturii 

în funcție de mărimea strugurilor soiului dat și numărul de lăstari anuali maturați normal 

dezvoltați pe fiecare punte de rod. Se consideră că încărcătura butucului a fost normală dacă: la 

soiurile cu strugurii mici (Perla de Csaba, Irșai Oliver ) s-au dezvoltat normal în mediu câte 2 

lăstari la o coardă de rod din anul trecut; la soiurile cu struguri medii (Muscat iantarnîi, 
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Chasselas d’orė etc.) s-au dezvoltat 2,5 lăstari; la soiurile cu struguri mari (Karaburnu, Regina 

viilor, Coarnă neagră, Cardinal, Leana, Moldova, Codreanca, Muscat de Hamburg, Rannii 

Magaracea, Alb de Suruceni, Startovîi, Frumoasa albă, Ialovenski ustoicivîi s-au dezvoltat 3 

lăstari. Reieșind din cele expuse mai sus, se determină încărcătura butucului conform tabelului în 

funcție de numărul de lăstari normal dezvoltați pe fiecare punte de rod și formă de butuc [15]. 

Tabelul 1.1. Determinarea încărcăturii butucului pe fiecare punte de rod. 

Mărimea strugurelui Veriga clasică Veriga fortificată 

Mic (până la 13 cm) 

Mediu (13-18 cm) 

Mare (peste 18 cm) 

până la 3,9 lăstari 

până la 4,9 lăstari 

până la 5,9 lăstari 

4 lăstari și mai mult 

5 lăstari și mai mult 

6 lăstari și mai mult 

Sursa: Corobca V., Nicolaescu Gh. [15, p.19]. 

Încărcătura butucului poate fi revizuită și stabilită definitiv pe parcursul primei jumătăți a 

anului [15, 50] în diferite faze de vegetație a viței de vie și anume: 

- până la mișcarea sevei – încărcătura se determină orientativ și se reglează prin tăieri în 

uscat. 

- creșterea lăstarilor și inflorescențelor – încărcătura butucului se stabilește în funcție de 

gradul de emitere a lăstarilor și inflorescențelor și se reglează prin efectuarea de 2-3 ori a 

plivitului lăstarilor de prisos (mai întâi a celor care duc la deteriorarea formei butucului, apoi cei 

slab dezvoltați, cei cu inflorescențe slab dezvoltate și o parte din lăstarii sterili și gemeni) și 

normarea timpurie a inflorescențelor; 

- creșterea boabelor – încărcătura butucului se determină definitiv în funcție de condițiile 

pedoclimatice concrete ale anului și în funcție de rezultatele fecundării florilor, care se reglează 

prin înlăturarea unor părți ale strugurilor sau a strugurilor întregi (normarea strugurilor). 

În viticultură noțiunea de încărcătură [56, 64, 133, 177] înseamnă numărul de ochi lăsați la 

tăiere pe un butuc la un hectar de plantație. Mai pe larg ea, include numărul de lăstari și 

inflorescențe, lăsate după plivit, ce sunt în dependență de numărul de ochi lăsați la tăiere. De 

mărimea încărcăturii depinde volumul recoltei și puterea de creștere a butucilor 

După Cuharschi M. ș.a. [22, 23] prin sarcină se subînțelege numărul mediu de ochi rămași 

pe butuc după tăiere sau numărul mediu de lăstari, rămași după plivit. 

Perstniov N. [58] afirmă că, unul din cele mai importante elemente ale agrocenozelor 

viticole este încărcătura butucilor cu lăstari roditori, ținându-se cont de particularitățile soiurilor 

și condițiile pedoclimatice. Pe măsura majorării încărcăturii crește evident productivitatea 

butucilor, dar scade simțitor calitatea strugurilor și bobițelor, greutatea strugurilor, aspectul 

comercial și calitățile gustative. Încărcătura optimă a butucilor cu lăstari roditori pentru a obține 
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o recoltă bună, de calitate înaltă în condițiile regiunii vitivinicole Sud este următoarea: la soiurile 

Muscat Jemciujnîi, Muscat de Hamburg- 20 lăstari la metru liniar de spalier; Frumoasa albă, Alb 

de Suruceni, Irșai Oliver- 20-25 lăstari; Drujba, Ialovenschii ustoicivîi, Moldova -25-30 lăstari. 

După datele unor autori [39, 47, 173, 180] numai la o încărcătură optimă cu lăstari, butucii 

sunt capabili să asigure aparatul foliar, strugurii și mugurii cu o nutriție mai bună, o diferențiere 

bună a mugurilor și o acumulare suficiență a substanțelor nutritive de rezervă. 

Reducerea numărului de lăstari pe butuc favorizează creșterea și dezvoltarea celor rămași, 

cu formarea unui aparat foliar bogat, capabil să furnizeze cantități mari de substanțe asimilate. 

Acestea vor contribui la sporirea producției, acumularea de zaharuri în struguri și la o mai bună 

diferențiere a mugurilor de rod pentru anul următor. Lucrarea se recomandă îndeosebi la soiurile 

cu capacitatea mare de lăstărire, care dezvoltă o masă vegetativă bogată pe butuc. Lucrarea este 

necesară și trebuie executată în mod diferențiat pe soiuri: 

- la soiurile care formează un număr redus de lăstari sterili, cca 25 % (Perla de Csaba, 

Cardinal, Chasselas, Aligote, Galbenă de Odobești), prin plivit aceștia pot fi eliminați în 

totalitate; 

- la soiurile cu lăstari sterili numeroși, cca 50 % și chiar mai mult (Coarnă neagră, 

Fetească neagră, Afuz Ali, Sultanină), prin plivit se îndepărtează numai o parte din lăstarii sterili, 

pentru a nu fi afectată capacitatea de asimilare a butucilor. În general, se urmărește ca la 2-3 

lăstari fertili să se rezerve și 1 lăstar steril. Din totalul lăstarilor rămași pe butuc, cca 2/3 trebuie 

să reprezinte lăstari fertili și 1/3 lăstari sterili. 

În cazul soiurilor pentru masă, plivitul lăstarilor reprezintă una din cele mai eficiente 

măsuri tehnologice de sporire a producției. Astfel la soiul Afuz Ali, sporul de producție poate 

ajunge până la 20 %. La alte soiuri, sporurile de producție sunt mai mici, dar se îmbunătățește 

simțitor calitatea strugurilor (crește procentul de producție marfă), (Oșlobeanu M. 1965 citat de 

Țîrdea C.) [78]. 

La cultivarea soiurilor pentru masă cu struguri mari sarcina butucilor cu lăstari trebuie să 

fie aproximativ 10-12 bucăți la un metru liniar cu o productivitate (în dependență de soi și 

condițiile de amplasare) de 10-15 t/ha. Prin urmare butucii sunt bine iluminați, aerisiți și roada se 

maturează în termenii ampelografici [92]. 

Un studiu efectuat de Somkuwar R. et. al. [185] asupra soiului Jumbo Seedless (Nana 

Purple) în perioada anilor 2011-2012, privind influența numărului de inflorescențe asupra 

calității boabelor și a schimbărilor biochimice (în cercetare au fost luate diferit număr de 

inflorescențe 23, 27, 33, 37, 45 și 50) a demonstrat că cele mai bune rezultate s-au obținut la 

variantele cu cel mai mic număr de inflorescențe. Prin urmare, reducerea numărului maximal de 
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inflorescențe până la 27 bucăți/butuc cu schema de plantare 3 x 1,66 m a fost recomandată pentru 

obținerea celor mai calitative recolte. 

Răritul inflorescențelor (Poenaru I. citat de Țîrdea C.) [78] se impune la soiurile pentru 

struguri de masă, în scopul sporirii producției marfă (80-90 %). Numărul exagerat de 

inflorescențe pe butuc poate să rezulte, fie din cauza sarcinilor mari atribuite la tăierea în uscat, 

fie datorită fertilității ridicate a soiului (formarea a 3-4 inflorescențe pe lăstar). Reducerea 

numărului de inflorescențe se va face în funcție de fertilitatea soiurilor și nivelul măsurilor 

agrotehnice aplicate [28, p. 392]. 

Normarea inflorescențelor trebuie urmărită pe soiuri, la nivelul fiecărei parcele, luîndu-se 

în calcul următoarele elemente: volumul producției globale care trebuie realizată (P, kg/ha), 

numărul de butuci existenți în parcelă (N, nr. butuci/ha), greutatea medie a unui strugure (G, kg), 

caracteristică soiului. Relația de calcul este următoarea: 

𝑵𝒓. 𝒊𝒏𝒇𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏ț𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒖𝒕𝒖𝒄 =  
𝑷

𝑮
 𝐱 𝑵 

Reducerea numărului de inflorescențe la butuc, are ca efect în primul rând, sporirea în 

greutate a strugurilor (30-40 %), dezvoltarea normală a boabelor și creșterea producției globale 

cu 10-15 %. Prin acestea se asigură realizarea unui procent sporit de producție marfă. 

Normarea recoltei este un procedeu agrotehnic obligatoriu la soiurile pentru masă. 

Numărul de inflorescențe (struguri) lăsate la butuc se calculează reieșind din mărimea recoltei 

programate. Așadar, pentru a obține 10-12 t/ha cu suprafața de nutriție 3,0 x 1,5 m la soiurile cu 

strugurele mare (Regina viilor, Caraburnu, Cardinal, Italia) este suficient de lăsat câte 15-17 

inflorescențe (struguri) la butuc, la soiurile cu strugurele mijlociu (Rannii Magaracea, Muscat de 

Hamburg, Coarnă neagră, Moldova etc.) 20-25 de struguri și la soiurile cu strugurele mic 

Chasselases, Muscat iantarnîi, Jemciug Saba, Irșai Oliver - 32-38 de struguri la butuc.) Termenii 

de efectuare a acestui procedeu depinde de structura morfologică a strugurelui. De exemplu, la 

soiurile cu bobul rar (Cardinal) și la unele soiuri apirene (Kișmiș moldovenesc) normarea 

recoltei se efectuează în faza răsfirării inflorescențelor [23]. 

1.3 Studii privind stabilirea lungimii de tăiere 

Pe lângă atribuirea unei sarcini optime de rod, care influențează deosebit de puternic 

fenomenele de creștere și cele de fructificare ale viței de vie un rol important în acest sens revine 

și repartizării mugurilor de rod pe elementele de productivitate ale viței de vie [45, 140]. De 

aceea, mărimea sarcinii de rod și repartizarea ei cât mai rațională pe butuc sunt factori 

determinați atât pentru obținerea unor recolte satisfăcătoare din punct de vedere cantitativ și 
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calitativ cât și pentru menținerea durabilă a formei și longevității plantațiilor viticole. 

Repartizarea sarcinii inițiale optime la butuc se poate face prin aplicarea diferitor lungimi de 

tăiere a coardelor [65, 67]. 

Asupra puterii de creștere a butucilor, mărimii și calității recoltei o influență semnificativă 

o exercită lungimea de tăiere a coardelor [184]. Una și aceeași sarcină, după opinia multor 

cercetători poate fi asigurată la tăierea lungă, medie scurtă și mixtă. 

Дикань А., Хлевная Г. [97] studiind lungimea de tăiere a coardelor de rod la soiurile 

Cardinal, Ceauș și Afuz-Ali, au ajuns la concluzia, că cea mai optimă corelație între recoltă și 

calitatea comercială a strugurilor se obține atunci când tăierea se execută la 9-12 ochi. 

Ключникова Г. Н. [102, 103] efectuând cercetări în regiunea Tamani stabilește pentru 

soiurile Mramornîi, Kișmiș moldovenesc, Ialovenschi ustoicivîi, Alb de Suruceni lungimea de 

tăiere optimă de 6-9 ochi/coardă de rod, iar pentru soiul Olimpiada coarda de rod trebuie scurtată 

la o lungime medie de 15-18 ochi cu aplicarea plivitului lăstarilor de prisos. 

Алиев Г. [84] recomandă pentru soiul Аgadai tăierea coardei de rod la lungimea de 7-8 

ochi, iar pentru soiul Мuscat derbentschii - scurtarea coardei la lungimea de 3-4 ochi. 

Малтабар Л., Чаусов В. [113] au ajuns la concluzia că, în centrul regiunii Krasnodar 

pentru a obține recolte calitative la soiul Moldova e necesar de efectuat tăierea coardei de rod la 

lungimea de 6-8 ochi. 

La stabilirea lungimii de tăiere a coardelor trebuie luat în vedere un criteriu esențial, cum 

ar fi fertilitatea embrionară a ochilor. De aceea înainte de a începe tăierea în uscat se recomandă 

efectuarea lucrărilor de stabilire a fertilității embrionare a ochilor [24, 117]. Fertilitatea ochilor 

pe lungimea coardei nu este identică, ea depinde de particularitățile biologice ale soiului și se 

schimbă în dependență de factorii ecologici și climatici, precum și de agrotehnica aplicată. 

În dependență de gradul de maturare și de fertilitatea ochilor pe lungimea coardei se 

stabilește lungimea de tăiere a coardelor [5, 115]. Luarea deciziei privind stabilirea lungimii de 

tăiere a coardelor și atribuirea corectă a sarcinii butucilor pentru fiecare soi sunt lucrări foarte 

importante și complicate, deoarece sunt influențate de mai mulți factori biotici și abiotici:- 

particularitățile agrobiologice ale soiului, vigoarea de creștere a butucilor, fertilitatea soiului, 

vârsta plantației și gradul de afectare de ger în timpul iernii ș.a. Efectuarea corectă și în termeni 

optimi a acestor lucrări contribuie la obținerea unor producții de struguri de calitate, sporirea 

eficienței economice și menținerea productivității stabile a plantațiilor pe întreaga perioadă de 

exploatare. 

La stabilirea lungimii optime de tăiere a corzilor de rod, este necesar să se ia în 

considerație mai mulți factori și anume - particularitățile biologice ale soiurilor, grosimea și 
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gradul de maturare a lăstarilor, caracterul diferențierii inflorescențelor zona fertilă, de regulă, e 

amplasată în partea de mijloc a corzii. Dacă starea ochilor de iarnă pe lungimea corzii de rod este 

normală, atunci la scurtarea ei (tăierea) ne conducem după diametrul corzii la bază ei și anume:- 

la un milimetru de grosime a corzii se lasă un ochi de iarnă. Lungimea de tăiere a corzilor de rod 

se determină anual pentru fiecare soi în parte [88, 119]. La corzile puternic dezvoltate zona 

fertilă este deplasată spre vârf, pe când la corzile mediu și slab dezvoltate mai spre bază, deaceea 

la tăiere trebuie de luat în considerație acest moment. De asemenea, prin lungimea de tăiere se 

poate dirija direcția de utilizare a strugurilor. Pentru obținerea strugurilor cu un conținut sporit de 

zaharuri, pentru producerea vinurilor de calitatea se preferă o tăiere mai scurtă, iar pentru 

obținerea strugurilor pentru producerea vinurilor ordinare și spumantelor se preferă tăierea scurtă 

și medie și pentru producerea divinurilor și sucurilor se preferă tăierea medie și lungă. Autorii 

propun, că după lungimea de tăiere, soiurile omologate în țară să fie împărțite în trei grupe: 

1. Muscat ottonel, Muscat Perla de Csaba, Irșai Oliver, Muscat iantarnîi, Cardinal, 

Chasselas dore, Rannii Magaracea, Muscat de Hamburg, Regina viilor etc.: la formele cu tulpină 

înaltă, cu creștere liberă a lăstarilor – lungimea corzilor de rod va fi de 4 – 5 ochi; la formele cu 

tulpină joasă și fără tulpină cu conducerea vertical a lăstarilor – lungimea corzilor de rod va fi de 

6 – 7 ochi. 

2. Muscat frontignan, grupa Pinot, Traminer rose, Chardonnay, Aligote, Merlot, Riesling 

de Rhin, Saperavi, Malbec, Silvaner etc.: la formele de butuci cu tulpină, cu creșterea liberă a 

lăstarilor - lungimea de tăiere a coardelor va fi de 5 – 6 ochi, iar la formele cu tulpina mijlocie și 

joasă cu conducerea verticală a lăstarilor de 7 – 9 ochi. 

3. Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Feteasca albă, Coarnă neagră, Rară neagră etc.: la 

formele cu creștere liberă a lăstarilor de 5 – 7 ochi, iar la formele cu tulpină medie și joasă cu 

conducerea verticală a lăstarilor de 8 – 10 ochi. 

Tăiatul în uscat se mai completeaza și cu operații fitotehnice în verde care permit reglarea 

încărcăturii și redistribuirea substanțelor nutritive în organele vegetative și generative ale plantei, 

care la rândul său contribuie la maturarea coardelor și depunerii inflorescențelor embrionare în 

mugurii ochilor de iarnă [15]. 

După afirmațiile Rapcea M. [67] lungimea de tăiere a coardelor de rod în corelație cu alte 

procedee este o pârghie principală, care neapărat acționează asupra creșterii și dezvoltării 

organelor vegetative și generative ale viței de vie, efectuată corect aceasta reglează și asigură 

obținerea unor recolte stabile și de calitate. Rapcea M. susține că, stabilirea încărcăturii butucilor 

precum și a lungimi de tăiere a coardelor de rod este un procedeu agrotehnic principal de reglare 

a creșterii și dezvoltării viței de vie și a nivelului de productivitate. 
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Cuharschi M. ș.a. [24],  Малтабар Л. и. др. [115] consideră că, o lucrare obligatorie care 

precede întotdeauna lucrarea de tăiere în afară de cunoașterea fertilității embrionare este atît 

controlul viabilității ochilor de iarnă, cît și a țesuturilor coardelor și stabilirea încărcăturii de rod. 

1.4 Cercetări privind controlul viabilității mugurilor 

Perioada de repaus este considerată o adaptare a plantelor la condițiile climatice în 

regiunile unde alternează anotimpurile reci cu cele calde. În această perioadă, sub influența 

temperaturilor scăzute și a reducerii duratei zilnice de lumină, planta devine mai rezistentă la 

temperaturile scăzute din timpul iernii. Rolul principal revine perioadei de intrare a mugurilor în 

perioada de repaus pentru iernarea butucilor de viță de vie și a altor plante lemnoase [11]. 

Mugurii reprezintă formațiuni meristemice complexe de origine exogenă, care dețin 

elemente vegetative și de reproducție în stadiu de primordie [54]. Rezistența la ger este o însușire 

fiziologică complexă care depinde în mare măsură de starea de repaus a mugurilor [72]. Mugurii 

viței de vie își pierd viabilitatea când temperatura din timpul iernii coboară sub -20...-22 °C la 

soiurile pentru vin și sub -18...-20 °C la cele pentru masă. Acțiunea distructivă este cu atât mai 

mare cu cât scăderea de temperatură se produce mai rapid și este mai de lungă durată. În cazul 

vițelor protejate prin acoperirea cu pământ (sistemul de cultură protejat), pierderile de ochi 

survin la începutul primăverii când, datorită temperaturilor ridicate și umidității din sol, mugurii 

sunt distruși de mucegaiuri. Mugurii sunt organe verzi intermediare, reprezentate prin vârfuri de 

creștere acoperite cu solzi care îi apără de ger și uscăciune; prin intermediul lor se continuă viața 

viței-de-vie în fiecare an [38]. 

La speciile și soiurile genului Vitis, mugurii sunt localizați în axila frunzelor. Mugurii pot 

fi solitari, dar pot fi și grupați câte 2-6 la un loc, sub un înveliș de protecție comun (catafile), 

alcătuind așa numitul ochi. După evoluția în formare a mugurilor grupați (ochi), sunt trei tipuri 

de formațiuni numite ochi. Mugurii la vița de vie se pot clasifica: după locul de inserție sau 

poziție, starea de repaus, numărul conurilor de creștere, evoluția de formare, poziția în ochiul de 

iarnă și după prezența sau absența inflorescențelor [53]. 

• ochi primar; 

• ochi de vară, provizoriu; 

• ochi de iarnă – cel mai important complex mugural din viticultură. 

Conform clasificării propuse de Țîrdea C., Dejeu L. [78] la vița de vie se găsesc atât 

muguri solitari, cât și muguri grupați, cunoscuți în practica viticolă sub numele de ,,ochi”. 

Mugurii prin dezvoltarea lor reînnoiesc creșterea lăstarilor în fiecare perioadă de vegetație [28]. 

Astfel, mugurii sunt punctele de creștere a viței de vie și reieșind din aceasta mugurii prezintă 
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starea embrionară a lăstarului. 

După poziția în ochiul de iarnă: 

• mugure principal – foarte important deoare cuprinde cel mai mare număr de 

inflorescențe, dar și cel mai sensibil la temperaturi scăzute; 

• muguri secundari – cu fertilitate ceva mai scăzută, mai rezistenți la ger; 

• muguri terțiari – prezintă fertilitate foarte mică, sunt rezistenți la ger. 

După prezența inflorescențelor: 

• muguri fertili; 

• muguri sterili. 

Ochiul de iarnă este cel mai important complex mugural [38, p. 64] deoarece asigură 

vegetația și rodul viței-de-vie în anul următor formării lui. Ochiul de iarnă este alcătuit din mai 

mulți muguri simpli, având un înveliș protector comun. În centru se află un mugur mai bine 

dezvoltat, denumit mugur principal, care este de regulă roditor (fertil), fiind singurul care 

pornește în vegetație în primăvară. Mugurul principal al ochiului de iarnă interesează în mod 

deosebit, deoarece poartă primordiile de inflorescență. Mugurii principali ai ochilor de iarnă sunt 

cei mai sensibili la acțiunea factorilor nefavorabili (temperaturi scăzute sau asfixiere), de aceea 

sunt primii distruși, în condiții favorabile de mediu pornesc primii în creștere dând naștere 

lăstarilor principali, de dimensiuni mari, purtători de inflorescențe. Ceilalți muguri (denumiți 

secundari și terțiari), sunt mai slab dezvoltați și pornesc în vegetație, de regulă, numai atunci 

când cel principal este distrus [54]. 

La scăderea ulterioară a temperaturii sunt afectate țesuturile coardelor anuale, în primul 

rând floemul, apoi xilemul. Lemnul multianual și tulpina butucului sunt cele mai rezistente. 

Sistemul radicular fiind mult mai sensibil decât mugurii centrali, pierind la temperaturi de 

- 4 oC… - 11 oC [106]. Starea și structura organelor anuale destul de puternic acționează asupra 

rezistenței butucului: copilii bine maturați deseori pot fi mai rezistenți la geruri decât coardele de 

bază, iar lăstarii lacomi, necăutând la maturarea lor vizuală uneori destul de bună, întotdeauna 

sunt mult mai sensibili la temperaturi negative, ce e determinat de particularitățile lor anatomo-

morfologice [55, 137]. 

Dacă în prima jumătate a secolului XX numai o iarnă în deceniu era destul de aspră, în 

ultimele două decenii frecvența lor a crescut brusc. Schimbările climatice la nivel mondial au 

afectat inevitabil și teritoriul țării noastre și implicit plantațiile viticole care, au suferit, în ultimii 

ani, pagube importante, prin pierderi de ochi de lemn anual și chiar de butuci în totalitate [11, 21, 

30]. Concomitent se mărește și cantitatea anilor cu veri secetoase după care planta viticolă întră 
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în iernare într-o stare slăbită [20]. 

După Кондо И. Н. [106], la vița de vie în condițiile Republicii Moldova ochii de iarnă 

intră în starea de repaus organic la sfârșitul lunii august și trec în repausul forțat în noiembrie-

decembrie. În rezultatul cercetărilor multianuale acest autor a făcut concluzia, că între 

profunzimea repausului organic și gradul rezistenței la geruri nu există o dependență directă, 

deoarece în timpul decurgerii fazei date chiar și gerurile slabe pot provoca daune considerabile. 

Însă în această etapă se petrec o serie de procese legate de maturizarea coardelor, acumularea 

metabolitelor de rezervă, care în condiții cu temperaturi joase se vor transforma în substanțe 

crioprotectoare. La sfârșitul toamnei-începutul iernii repausul endogen trece în repausul 

facultativ (forțat), când dezmugurirea este blocată numai de condițiile nefavorabile ale mediului 

înconjurător. În această perioadă coardele viței de vie posedă capacitatea maximală de adaptare 

față de condițiile iernii, având, după trecerea în condiții optime a procesului de călire, rezistența 

cea mai bună la geruri. 

Diminuarea sau stoparea dezvoltării coardelor către sfârșitul vegetației, maturarea lor în 

perioada de preiernare sunt factorii, de care depinde nu numai succesul iernării plantațiilor ci și 

roada lor în perioada următoare de vegetație [34]. Procesul de maturare a coardelor este destul de 

îndelungat și în anii secetoși poate fi observat vizual de acum în iulie după schimbarea colorației 

țesuturilor cuticulari, mai ales în zona de jos a lăstarului [77]. 

Cel mai intensiv procesele de maturare a coardelor în condițiile Republicii Moldova decurg 

în lunile septembrie-octombrie, iar la temperatură sporită față de normă, și în luna noiembrie, 

mai ales în domeniul biosintezei compușilor macromoleculari de natură azotoasă, glucidică, 

fenolică etc. Diferențierea țesuturilor lăstarilor, elementelor liberului tare, fondarea felogenului și 

suberinizarea celulelor pot continua și iarna, mai ales dacă iarna e călduroasă și umedă [11]. A 

fost determinat, că spre sfârșitul lunii octombrie în coardele viței de vie are loc stabilizarea apei 

la nivelul de 48-52%, și în această cantitate poate să se mențină în decursul lunilor reci a anului. 

Lăstarii bine maturați, lemnificați și lignificați se caracterizează cu o rezistență sporită nu numai 

la înghețuri și geruri, ci și la acțiunea nocivă a mico - și microflorei, salinizarea solului, seceta de 

iarnă. Analiza surselor de literatură în problema maturării coardelor plantelor viticole a arătat, că 

practic toți cercetătorii, ce au lucrat în domeniul dat, au relatat legătura directă dintre nivelul 

maturării lăstarilor și gradul de rezistență a lor către geruri. 

Aprecierea gradului de maturare a lemnului coardelor se apreciază folosind următoarele 

criterii: 

- criterii morfologice: raportul dintre măduvă și diametrul meritalului pe porțiunea 

aplatizată a acestuia; lemnul este insuficient maturat, dacă măduva reprezintă mai mult de 60% 
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din secțiune (Zimmerman, 1954 citat de Irimia L.) [38]. 

- criterii histochimice se bazează pe examinarea depunerilor de amidon prin tratarea 

secțiunii coardelor cu soluții pe bază de iod (iod 1% în alcool de 75°) și examinarea acestora la 

microscop: coardele sunt bine maturate, atunci când depunerile de amidon în razele medulare 

sunt mai mari de 90%, iar în parenchimul lemnos mai mari de 80%; 

- criterii biochimice vizează conținutul de glucide din țesuturile coardei. Țesuturile coardei 

sunt considerate maturate dacă la sfârșitul perioadei de vegetație au un conținut de amidon mai 

mare de 10%, sau de glucide totale mai mare de 12%. Acest criteriu este valabil numai în 

perioada căderii frunzelor, deoarece ulterior, odată cu scăderea temperaturii aerului, amidonul 

începe să se hidrolizeze (Eifert și colab., 1961 citat de Irimia L.) [38, p. 66]. 

Factorii care influențează maturarea țesuturilor lăstarilor sunt : 

- factorii biologici includ soiul și portaltoiul care, prin vigoarea și perioada de vegetație 

caracteristice, grăbesc sau dimpotrivă întârzie maturarea lemnului coardelor. Cea mai bună 

maturare a lemnului coardelor se înregistrează la soiurile timpurii și portaltoii cu vigoare 

mijlocie de creștere. 

- factorii ecologici: maturarea lemnului lăstarilor este favorizată de valorile mari ale 

temperaturii, insolației și radiației solare (26...30ºC; 1400-1600 ore insolație; 86..92 kcal/cm2), 

care favorizează fotosinteza și, implicit, acumularea substanțelor de rezervă în țesuturi. Pe 

terenurile în pantă se înregistrează o diferențiere a gradului de maturare a lemnului coardelor: cel 

mai bine se maturează lemnul coardelor la butucii de pe porțiunea mediană a versanților, 

caracterizată prin valori mai reduse ale umidității și prin soluri slab fertile; la baza pantei și pe 

firul văii, unde solul este mai fertil, iar umiditatea mai ridicată, maturarea lăstarilor este, de 

regulă, mai slabă. 

- factorii tehnologici: fertilizarea cu doze mari de azot și irigarea excesivă a plantațiilor 

întârzie maturarea lemnului lăstarilor; încărcăturile de rod excesive au drept consecință creșterea 

slabă a lăstarilor și maturarea deficitară a lemnului acestora; tăierile de rodire defectuoase, care 

permit aglomerarea lemnului multianual pe butuc și îndepărtarea de cordon a lemnului anual, 

determină vigoare slabă de creștere și grad redus de maturare a țesuturilor lemnoase; factorii care 

afectează aparatul foliar (bolile criptogamice, grindina, arsurile solare, defolierea prematură, 

cârnitul excesiv) conduc la maturarea slabă a lemnului lăstarilor/coardelor. Coardele cu lemnul 

slab maturat îngheață cu ușurință în timpul iernii și sunt lipsite de rezervele metabolice necesare 

primăvara pentru dezmugurit și creșterea lăstarilor [135]. 

Atît starea de repaus a ochilor, cît gradul de maturare a coardelor sunt factori determinanți 

în rezistența plantei viticole iarna, iar factorul condiționant la vița de vie în timpul gerurilor este 
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nivelul lui de călire [94]. La vița de vie, ca și la alte plante lemnoase procesul de călire trece prin 

două faze: prima, ce decurge în diapazonul temperaturilor de +5…0 oC, exprimându-se mai ales 

în predominarea stabilă a proceselor hidrolitice. A doua fază are loc în diapazonul temperaturilor 

0...- 5oC și se caracterizează cu scăderea cantității totale a apei din țesuturile lăstarilor anuali, 

paralel cu trecerea a unei mari cantități de apă din interiorul celulei în spațiul intercelular. În 

perioada gerurilor la vița de vie, ca și la alte culturi arboricole, în organism concomitent au loc 

procesele de călire și de vătămare, de supraviețuire și restabilire (regenerare). Cu acesta și se 

explică labilitatea înaltă a acestei culturi și arealul ei destul de larg de răspândire [136]. 

Și totuși, vița de vie prompt reacționează la călire, care, spre regret, în condițiile Republicii 

Moldova rar este destul de îndelungată și fără întreruperi. Dezghețurile dese și îndelungate, 

uneori până la +10..+12 oC și mai sus, schimbarea bruscă a temperaturilor periclitează 

decurgerea normală a acestui proces, ca rezultat fiind pierderea de plantă a acestor proprietăți, iar 

la întoarcerea gerurilor la călirea repetată sunt capabile nu toate soiurile. 

Soiurile au o rezistență la ger diferită [30, 108, 170] în funcție de particularitățile genetice 

ale acestora. Sunt soiuri mai sensibile la ger, cum sunt: Cardinal, Afuz Ali, Muscat de Hamburg, 

Italia, Victoria și soiuri mai rezistente la ger, cum ar fi: Chasselas dore, Fetească regală, Pinot 

gris, Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Burgund, etc.  

Pe lângă factorii interni, ce depind de ereditatea și condițiile de vegetație a butucilor, există 

factori externi ce determină reacția la înghețuri și geruri: relieful, orientarea versanților, 

altitudinea; poziția plantațiilor pe versant, umiditatea aerului, umiditatea solului, prezența sau 

absența norilor, a vântului, înălțimea tulpinii, gradul de suficiență a îngrășămintelor folosite, 

prezența și grosimea stratului de zăpadă etc. [78]. 

Din factorii cei mai stabili fac parte relieful [66], orientarea versanților și poziția 

plantațiilor pe versanți. Deoarece decalajul de altitudine a viilor în diferite regiuni a Republicii 

Moldova nu e mai mare de 200-250 m diferența de temperatură între punctul superior și cel 

inferior este aproximativ 3 oC vara și aproape nulă iarna. Poziția pe pantă are o importanță mult 

mai mare. S-a menționat, că temperatura în partea de sus și cea medie a pantei este cu 2-5 grade 

mai înaltă decât în cea de jos, ce provoacă pierirea excesivă a ochilor în partea de jos a plantației 

După Grighel Gh., Dadu C. [36] cantitatea și calitatea îngrășămintelor deasemenea într-un 

mod cert acționează asupra rezistenței plantelor. A fost determinat că dozele optime de 

macroelemente NPK dau posibilitate de maturare normală a organelor butucului, însă dozele 

excesive de azot provoacă apariția a unei cantități mari de copili sau a lăstarilor lacomi, care au o 

rezistență potențială la ger foarte joasă, întârzierea intrării plantei în faza de repaus și, ca rezultat, 

o rezistență slabă la condițiile iernării. Din microelemente cel mai pronunțat efect a fost primit 



37 
 

de la administrarea borului și într-o măsură mai mică a manganului. 

Dobrei A. [30] afirmă că, rezistența viței de vie la temperaturile scăzute din timpul iernii, 

poate fi influențată pozitiv prin unele măsuri agrofitotehnice, cum sunt: tăierile, operațiile în 

verde, fertilizarea, recoltarea la timp a strugurilor,etc. Toate aceste măsuri contribuie la o 

maturare mai bună a lemnului lăstarilor și implicit la o rezistență sporită la ger a acestora. La 

tăiere trebuie să se lase încărcături moderate de rod. Încărcăturile prea mari sau prea mici, 

dezechilibrează biologic butucii, sensibilizându-i la ger. Executarea la timp a operațiilor în verde, 

în special a cârnitului, oprește creșterea favorizând maturarea țesuturilor lăstarilor. Lipsa 

cârnitului sau întârzierea acestuia prelungește prea mult creșterea lăstarilor și întârzie maturarea 

lemnului. 

O proprietate foarte prețioasă, ce determină cantitatea de roadă după iernare, este 

capacitatea soiului de a regenera țesuturile coardelor afectate de geruri și de a emite lăstari fertili 

din muguri adventivi și cei dorminzi. Această capacitate este utilă și în cazul înghețurilor târzii 

de primăvară [21, 24]. 

Însă nu numai factorii enumerați mai sus acționează asupra rezistenței viței de vie către 

geruri, mai ales în momentul manifestării lor. Foarte important e și nivelul metabolismului 

plantelor în această perioadă, care diferă mult de la un soi la altul. Datorită pierderilor de muguri 

care apar în cursul iernii și primăvara devreme, atât în viile îngropate cât și în cele neîngropate, 

controlul viabilității mugurilor pe coarde este o lucrare neapărat necesară [78]. Deoarece prin 

lăstarii porniți din ochiul de iarnă se reia, în principal, creșterea an de an, în primăvară, înainte de 

tăiere, este necesar să se cunoască modul în care au iernat ochii. Temperaturile din timpul iernii 

mai joase de -15 0C..- 20 0C (în funcție de limita de toleranță a soiului la temperaturile critice 

minime) pot cauza daune prin afectarea ochilor de iarnă mai cu seamă a mugurelui principal 

care, de obicei, poartă rudimente de inflorescențe. Acestea sunt situate opus primordiilor foliare, 

începând cu nodul 3, 4 sau 5. Până la intrarea în repaus (august – octombrie, în emisfera 

nordică), un mugur principal poate avea formate, în funcție de soi și stadiul de evoluție, 6-15 

noduri, tot atâtea primordii foliare și 1-3 primordii de inflorescențe. mugurii principali ai ochilor 

de iarnă sunt cei mai sensibili la acțiunea factorilor nefavorabili (temperaturi scăzute sau 

asfixiere), de aceea sunt primii distruși; în condiții favorabile de mediu pornesc primii în 

creștere, dând naștere lăstarilor principali de dimensiuni mari, purtători de inflorescențe. 

Pentru ca pierderile de ochi să nu conducă la scăderea producției, în fiecare an înainte de 

aplicarea tăierii în uscat, se verifică starea de viabilitate a acestora, și se stabilesc procentual, 

pierderile, care trebuie compensate, pentru a nu influența negativ producția. Determinarea 

viabilității mugurilor se poate face prin următoarele metode: 
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1) Forțarea ochilor - recoltarea probelor (25-30 de coarde) din plantațiile viticole cu 

lungimea de 15 – 20 ochi, transportarea lor în încăperi încălzite și menținerea în vase cu apă 

până la pornirea ochilor în creștere. Știind numărul total de ochi și numărul ochilor dezmuguriți 

se poate de determinat procentul ochilor pieriți în timpul iernii, și nivelul fertilității embrionare 

pe lungimea corzii. 

2) Secționarea longitudinală a ochilor de iarnă și examinarea vizuală a acestora - este o 

metodă frecventă, simplă și suficient de precisă (cea mai utilizată în practica viticolă) [8, 149]. 

În vederea stabilirii viabilității ochilor, pentru calcularea procentului de ochi pierduți, se 

urmăresc următoarele etapele: 

- se iau probe medii înainte de tăiere, formate din coarde de un an (pe soiuri, parcele); 

- coardele recoltate se leagă a câte 10 bucăți, se etichetează și se transportă în încăperi la 

temperatura de 20-24°C; 

- coardele se pun cu baza în apă, în găleți, pentru o hidratare corespunzătoare, astfel ochii 

de iarnă se vor „umfla” și se vor analiza mai ușor; 

- urmează testarea viabilității ochilor, prin secționarea longitudinală a acestora cu lama 

sau briceagul, executată de la baza coardei către vârf. Starea fiecărui ochi se apreciază după 

culoarea țesuturilor și se notează într-un tabel. 

Se notează categoriile de ochi de iarnă prin diferite semne: “+” – ochi vii; “.” – ochi 

vătămați; “m“ – ochi pieriți (morți). 

Doi ochi de iarnă vătămați sunt echivalați cu un ochi de iarnă sănătos și unul pierit. Dacă s-

a stabilit că procentul ochilor de iarnă vătămați la soiurile de struguri pentru masă este până la 

40%, atunci încărcătura butucului se lasă la nivelul anului precedent (cu condiția că aceasta a 

fost optimă). Dacă procentul ochilor vătămați depășește indicii de mai sus dar nu depășește 80%, 

atunci încărcătura butucilor se mărește cu 40-50 %. Dar dacă procentul ochilor vătămați este 

peste 80% se utilizează tăieri speciale în funcție de gradul afectării butucilor [50]. 

În iernile geroase cu temperaturi sub limita de toleranță a soiurilor pot fi înregistrate 

afectări grave atât a mugurilor, cât și a coardelor anuale. De aceea concomitent cu determinarea 

viabilității ochilor la aceleași coarde se determină gradul de afectare a țesuturilor liberului și 

lemnului. Astfel de verificare se efectuiază când ochii pieriți constituie mai mult de 50 % [137]. 

Însă e necesar de a face deosebire între afectarea țesuturilor provocate de ger și vătămarea de 

necroza cu pete. După afectarea țesuturilor de ger pe liberul coardelor apar pete în formă de fîșii 

lungi de culoare brună-închisă ori brună-cafenie. În cazul vătămării de necroză sectoarele 

afectate sunt rotunde ori ovale, cu hotare pronunțate de culoare neagră sau neagră-cafenie. 

Pentru determinarea stării generale a țesuturilor la vița de vie care au fost afectate de 
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geruri, pe lungimea coardei în câteva locuri, cu cuțitul sau cu lama se fac tăieturi longitudinale 

mai întîi a liberului, apoi a lemnului. 

Gradul de afectare a viței de vie către înghețuri se apreciază după sistemul de 5 puncte: 

• afectare slabă – este afectată slab floiema, iar xilema nu este afectată, țesuturile sunt 

afectate până la 10 – 15 % 

• afectare medie – sunt afectate țesuturile de liber, prezența țesuturilor de culoare brună 

este de până la 25 – 30 % 

• afectare puternică – până la 50 % din țesuturi sunt afectate 

• afectare completă a țesuturilor 

• distrugerea complexă a butucilor. 

Starea țesuturilor (liberului și lemnului) ale organelor multianuale ale butucului (brațelor, 

tulpinilor) se apreciază la fel după aceeași scară, colectînd cel puțin puțin 10 brațe ori tulpini la 

care se fac tăieturi de jur împrejur în diferite locuri [24, 83]. 

Ca măsură de bază pentru îmbunătățirea iernării plantațiilor viticole în primul rând este 

alegerea terenurilor și amplasarea corectă a soiurilor cu o rezistență genetică corespunzătoare la 

ger și iernare, agrotehnica înaltă, ce contribuie la sporirea rezistenței plantelor (dezvoltarea 

lăstarilor normali și bine maturați), îmbunătățirea sistemului de conducere a butucilor, protecția 

plantelor, recoltarea la timp în termeni ampelografici optimi. Vița de vie fiind o plantă plastică, 

are capacitatea de regenerare și restabilire a țesuturilor. În acest caz în perioada de primăvară-

vară numărul de ochi, care își revin ajunge până la 25 % și mai mult, din care se dezvoltă lăstari 

fertili. Procesul de regenerare se petrece din contul restabilirii ochilor afectați, precum și din 

contul dezvoltării lăstarilor din ochii unghiulari și dorminzi. 

Кострикин И. A. и др. [107] afirmă că, un rol important în stabilizarea viticulturii îi 

revine introducerii în cultură a soiurilor noi care posedă rezistență complexă. Însă odată cu 

răspândirea în cultură a acestor soiuri trebuie elaborată și agrotehnica diferențiată în funcție de 

soi, care ar permite la maxim evidențierea celor mai prețioase calități biologice și tehnologice ale 

acestora. 

Astfel, pentru dezvoltarea durabilă și sporirea eficacității viticulturii este necesară 

rezolvarea a trei probleme principale: - evidențierea și studierea potențialului ecologic al 

localității; - alegerea și amplasarea corectă a sortimentului pe teren în funcție de rezistența la 

factorii biotici și abiotici; - cultivarea noului sortiment adaptat condițiilor climatice create în 

zona viticolă de cultivare [99]. 
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Iar după ce s-a luat în calcul toate cele sus numite propunem o schemă tehnologică după 

care ar trebui să se conducă fiecare gospodărie. 

 

 

Fig. 1.2. Schema tehnologică de stabilire a încărcăturii butucilor viței de vie. 

 

 Considerăm că, numai efectuarea corectă și într-o succesiune bine aleasă a procedeelor 

tehnologice permite obținerea recoltelor constante cu menținerea echilibrului biologic.  

 

 

 

Determinarea parametrilor optimali a coardelor normal dezvoltate 

Determinarea viabilităţii ochilor de iarnă, % 

Determinarea fertilităţii embrionare 

Stabilirea lungimii de tăiere a coardelor, ochi 

Determinarea numărului de verigi de rod 

Stabilirea încărcăturii optimale a butucilor, ochi 

 

 

Tăierea în uscat 

 

Reglarea sarcinii reale (normarea lăstarilor, inflorescenţelor) 

 

Determinarea vigorii de creştere a butucilor 
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1.5 Concluzii la capitolul 1. 

1. În urma studiului bibliografic se poate constata că eficacitatea ramurii viticole este 

profund influențată de utilizarea metodelor agrotehnice aplicate în funcție de soi, evoluția 

condițiilor climatice ale anului și de regiunea de cultivare a viței de vie. 

2. Printre măsurile agrotehnice aplicate în viticultură, o mare importanță revine sistemului 

de tăiere, care cuprinde aprecierea și determinarea încărcăturii butucilor, stabilirea lungimii de 

tăiere a coardelor, o însemnătate apreciabilă o au operațiile în verde și întreținerea plantațiilor, 

toate aceste lucrări influențează procesele de formare a recoltei și a calității strugurilor ș.a. 

3. În sursele bibliografice se accentuează că, tăierea corectă a butucilor poate fi efectuată 

numai pe baza cunoașterii particularitățile agrobiologice ale soiului, ținându-se cont de condițiile 

climatice din perioada de vegetație a anului precedent, care exercită o influență deosebită asupra 

proceselor de diferențiere a mugurilor în ochii de iarnă, a țesuturilor lemnoase și acumulării 

substanțelor de rezervă. 

4. Majoritatea autorilor au ajuns la concluzia că scopul de bază, care este urmărit la tăierea 

în uscat, constă în atribuirea unei încărcături optime butucilor (inițiale și finale), care va asigura 

menținerea productivității și longevității plantațiilor, obținerea unor recolte constante și de 

calitate. 

5. Rezistența viței de vie la temperaturile scăzute din timpul iernii, poate fi influențată 

pozitiv prin unele măsuri agrofitotehnice, cum sunt: tăierile, operațiile în verde, fertilizarea, 

recoltarea la timp a strugurilor, etc. Toate aceste măsuri contribuie la o maturare mai bună a 

lemnului coardelor și implicit la o rezistență sporită la ger a acestora. 

6. La majoritatea soiurilor de struguri pentru masă, zona cu cel mai mare grad de fertilitate 

se află în partea de mijloc a coardelor.  Din aceste considerente, înainte de începerea lucrărilor de 

tăiere în uscat a butucilor trebuie să fie determinată atât fertilitatea embrionară a ochilor, cât și 

controlul viabilității ochilor după iernare. 

7. Cunoașterea repartizării ochilor fertili pe lungimea coardei de rod și a viabilității 

mugurilor după iernare permit de a lua decizii corecte privind stabilirea încărcărurii butucilor și 

lungimii de tăiere a coardelor (numărul de ochi pe butuc, hectar). Pentru planificarea și stabilirea 

corectă a raportului între cantitatea și calitatea recoltei se vor lua în considerație și vigoarea de 

creștere a soiului, vârsta plantației, condițiile de mediu și însușirile genetice ale soiurilor. 

8. Documentarea bibliografică a evidențiat necesitatea studierii influenței elementelor 

agrotehnice asupra soiurilor de struguri pentru masă, în scopul obținerii unor recolte stabile și de 

calitate înaltă. 
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2 OBIECTE, METODE ȘI CONDIȚII DE CERCETARE 

2.1 Obiecte de cercetare 

Fedorciucova S. [32] susține, că soiurile și formele autohtone de struguri de masă, 

selecționate de către savanții din Republica Moldova, după proprietățile lor alimentare dietetice, 

aspectul exterior calitățile gustative nu cedează altor soiuri străine de introducție, iar după unii 

indici le depășesc, posedând rezistență complexă și având un aspect exclusiv atractiv și calități 

gustative deosebite. Condițiile climatice de stres din ultimii ani au condus la necesitatea de a 

atrage o atenție sporită soiurilor autohtone, care sunt adaptate la condițiile locale și asigură 

obținerea recoltelor de calitate, ceea ce a și servit ca un imbold ca în cercetare să fie luate anume 

soiuri autohtone. 

Obiectele de cercetare sunt soiurile de struguri pentru masă cu diferită epocă de maturare, 

Codreanca - timpuriu, Guzun- semitardiv, Moldova- tardiv. 

 

Tabelul 2.1. Caracteristica succintă a soiului Codreanca. 

 
 

Fig. 2.1. Soiul Codreanca 

Indicii  

Nr. de zile (dezmugurire - maturare) 

- Σtºa 

119-124 

2100-2250 

Epoca de maturare  timpuriu 

Vigoarea de creștere   medie-mare 

Capacitatea de regenerare slabă 

Rezistența la ger, 0C -19-20 

Rezistența la boli, puncte 3,0-3,5 

Greutatea strugurelui, g 400-600 

Greutatea rahisului, g 6,2 

Dimensiunile strugurilor:  

lungime (cm) 

lățime (cm) 

 

18,6 

12,8 

Compacitatea strugurilor laxă 

Greutatea medie a boabei, g 5,2 

Dimensiunile boabelor: 

lungime (cm) 

lățime (cm) 

 

3,2 

2,2 

Forma boabelor ovală 

Culoarea  neagră 

Aroma  - 

Pielița  dură 

Pulpa  densă 

Transportabilitate  bună 

 

Soi creat la IȘPHTA (ex- INVV), prin încrucișarea soiurilor Moldova x Marșalskii. Acest 

soi posedă rezistență sporită la mană, făinare, antracnoză și putregaiul cenușiu [10, 107, 108].                              
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Principalele avantaje ale soiului Codreanca sunt productivitatea înaltă, constantă, abundentă și 

maturarea timpurie, este unul dintre cele mai timpurii soiuri cu bobul negru. Pe lângă toate 

avantajele acest soi are și unele aspecte negative ca: fertilitate înaltă, bobițe neuniforme după 

mărime (mierea, mărgeluirea) și colorare [141, 142]. Acest soi este receptiv la aplicarea 

substanțelor biostimulatoare (acidul giberelic), în urma căreia - se reduce numărul de boabe 

meiate, colorarea este uniformă și eficacitatea economică sporește [49, 151]. 

 

Tabelul 2.2. Caracteristica succintă a soiului Guzun. 

 
 

Fig. 2.2 Soiul Guzun 

Indicii  

Nr. de zile (dezmugurire - maturare) 

- Σtºa 

155-160 

2850-3050 

Epoca de maturare  semitardiv 

Vigoarea de creștere  medie 

Capacitatea de regenerare medie 

Rezistența la ger, 0C -20-23 

Rezistența la boli, puncte 2,5-3,0 

Greutatea strugurelui, g 300-400 

Greutatea rahisului, g 7,1 

Dimensiunile strugurilor:  

lungime (cm) 

lățime (cm) 

 

23 

10,6 

Compactitatea strugurilor laxă 

Greutatea medie a boabei, g 4,2 

Dimensiunile boabelor: 

lungime (cm) 

lățime (cm) 

 

2,9 

2,1 

Forma boabelor ovală 

Culoarea  albă 

Aroma  muscat 

Pielița  trainică 

Pulpa  suculentă 

Transportabilitate  înaltă 

 

Soi creat la IȘPHTA (ex- INVV), prin încrucișarea soiurilor Muscat de Sen-Vallie x 

Muscat Derbentskii. Acesta este unul dintre soiurile omologate în ultima perioadă (anul 2006) 

[9]. Soiul Guzun este foarte productiv, cu calități organoleptice excelente și poate fi utilizat în 

stare proaspătă atît pe piața internă cît și la export, posedă de asemenea capacități înalte de 

transportare și păstrare  în condiții de frigider pe parcursul a 3-4 luni.  

Acest soi este lider după calități la diferite concursuri.  
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Tabelul 2.3. Caracteristica succintă a soiului Moldova. 

 
 

Fig. 2.3 Soiul Moldova 

Indicii  

Nr. de zile (dezmugurire - maturare) 

- Σtºa 

155-170 

2850-3050 

Epoca de maturare  tardiv 

Vigoarea de creștere  mare 

Capacitatea de regenerare ridicată 

Rezistența la ger, 0C -22 

Rezistența la boli, puncte 2,5-3,0 

Greutatea strugurelui, g 200-320 

Greutatea rahisului, g 7,5 

Dimensiunile strugurilor:  

lungime (cm) 

lățime (cm) 

 

17,3 

12,3 

Compactitatea strugurilor mediu-laxă 

Greutatea medie a boabei, g 3,4 

Dimensiunile boabelor: 

lungime (cm) 

lățime (cm) 

 

2,5 

1,9 

Forma boabelor ovală 

Culoarea  neagră 

Aroma  - 

Pielița  groasă, dură 

Pulpa  crocantă, densă 

Transportabilitate  sporită 

 

Soiul a fost creat la IȘPHTA (ex- INVV), prin încrucișarea soiurilor Gusal cara x Villard 

blanc (Seyve Villard 12-375). Este transportabil și se păstrează bine în condiții de frigider pe o 

perioadă de 100-120 zile. În prezent este cel mai răspândit soi de struguri pentru masă din țară 

(50 % din suprafața totală ocupată de soiurile de struguri pentru masă) [50] și este destul de 

răspândit și în alte țări [7, 17]. Suprafețe mari ocupate cu soiul Moldova sunt de asemenea în 

Ucraina și Rusia [10].  

 Analiza mecanică a strugurilor (media anilor 2007-2012) a fost efectuată în colaborare cu 

laboratorul ,,Ameliorare și genofond”.  

2.2 Metode de cercetare. 

Pentru aprecierea eficacității elementelor tehnologice asupra obiectelor studiate s-au 

efectuat următoarele observații și determinări: 

Caracteristica agrobiologică: 

a. Observații fenologice după Лазаревский М. А. [111]. Momentul declanșării 

principalelor fenofaze a fost urmărit prin deplasări în plantație, stadiile fenologice s-au notat 
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pentru fiecare soi (în ambele regiuni). În baza acestor date s-a calculat durata perioadei de 

vegetație pentru fiecare soi și regiune. 

b. Aprecierea stării ochilor, se execută în luna martie înainte de tăiatul în uscat. Pentru 

aceasta s-au recoltat probe a câte 10 coarde bine maturate din fiecare variantă. Apoi fiecare ochi 

de iarnă se secționează longitudinal cu o lamă și se examinează vizual, determinându-se starea 

lor [8, 24, 50]. S-a analizat: 

- procentul de ochi viabili; 

- procentul de ochi afectați; 

- procentul de ochi morți (pieriți). 

În baza acestor date s-a determinat viabilitatea ochilor pe lungimea coardelor. 

c. Evidența elementelor de fertilitate [83, 112], pentru care s-au luat în considerație: 

- numărul de ochi lăsați pe butuc după tăierea în uscat; 

- numărul de lăstari totali;  

- numărul de lăstari fertili; 

- numărul de inflorescențe.  

Aceste date au fost utilizate la determinarea procentului de ochi porniți în creștere, 

coeficienților de fertilitate relativ și absolut (CFR, CFA). 

d. Studiul elementelor de productivitate după Макаров С. Н. [112]. 

- determinarea greutății medii a unui strugure (g); 

- rezistența boabelor la crăpare (fisurare) s-a determinat în condiții de laborator cu Fruit 

Texture Analyzer (FTA), g; 

- masa a 100 boabe (g); 

- recolta la butuc (kg), hectar (t/ha); 

- calitatea recoltei a fost determinată prin sortarea strugurilor și exprimată în % producție 

marfă, conform cerințelor - Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare 

pentru fructe şi legume proaspete” [37]. 

- studiul structurii fizico-mecanice a strugurilor, s-au făcut determinări pe 10 struguri 

pentru fiecare soi [192]. 

- aprecierea generală a strugurilor s-a realizat folosind scara de notare de la 0-10 puncte 

după Лазаревский М. А. [111]. 

e. Măsurile biometrice: 

- numărul de lăstari normal dezvoltați; 

- lungimea medie a unui lăstar, cm; 

- maturare a coardelor %, prin metoda lineară, după Мельник С.А. [83,112] 
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f. Determinarea suprafeței foliare a butucilor m2/butuc, metoda ampelometrică după 

Мельник С.А., Щигловская В.И [121]. 

g. Estimarea gradului de maturare a coardelor s-a efectuat histochimic, cu aprecierea 

nivelului de diferențiere a țesuturilor și a cantității fasciculelor liberului tare, precum și a 

determinării fiziologice a cantității de apă totală și a amidonului. Proba medie a coardelor 

maturate și normal dezvoltate a constituit 10 bucăți, luate câte unul de pe butuc în formă de 

coardă întreagă, tăiată de la bază, a câte 3 - 5 bucăți de la fiecare repetiție. Conținutul de amidon 

a fost determinat, folosindu-se scara de conversie a punctelor cantitative în procente, după 

Черноморец М.В. [136]. 

h. Aprecierea fertilității embrionare la ochii de iarnă - studierea la microscop. Prelevarea 

probelor pentru analize se efectuează până la înghețuri, se iau 10 coarde care se analizează la 

microscop [83]. 

Caracteristica tehnologică: 

- determinarea conținutului de zahăr în struguri (g/dm3) cu refractometrul, conform 

standardului SM 84:2015 [73]. 

- determinarea acidității titrabile (g/dm3), conform standardului SM GOST R 51621:2008 

[74]. 

- determinarea indicelui glucoacidimetric. 

• Pentru analiza condițiilor meteorologice au fost utilizate datele serviciului de Hidro 

meteorologice și de statistică (www.statistica.md, www.rp5.ru) [193,194].  

Aceste date au servit la calcularea diferitor indici: 

- suma temperaturilor active; 

- suma precipitațiilor totale; 

- coeficientul hidrotermic  

• Aprecierea eficienței economice după Cеменова В. М. [129]. 

• Analiza statistică a datelor obținute cu folosirea  tehnicii de calcul, utilizînd pachetele de 

programe MS Excel.  

• La evidențierea semnificației diferențelor de producție prin metoda analizei dispersiei s-

a determinat diferența limită (DL), după Доспехов Б.А. [98]. 

•  A fost determinată corelaţia între variante, prin metodta de corelație și regresie cu 

calcularea coeficientului de corelaţie (r), după Доспехов Б.А. [98]. 

2.3 Organizarea și amplasarea experiențelor 

Partea experimentală la tema tezei de doctorat s-a efectuat pe parcursul anilor 2010 – 2012 

http://www.statistica.md/
http://www.rp5.ru/
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în plantațiile STE ,,Codru” (regiunea Centru, Ialoveni) și SRL ''Terra –Vitis'' (regiunea de Sud, 

satul Burlacu, Cahul). În Centru s-au studiat soiurile Guzun și Moldova, cu schema de plantare 

2,8 x 1,5 m, altoite pe portaltoiul R x R 101-14. Plantațiile în regiunea Centru se află în hârtopul 

Ialoveni, pe pantă cu o înclinație de 1-5o, orientare S-V, și altitudine de 190 m deasupra nivelului 

mării. La Sud s-au studiat soiurile Codreanca, Guzun și Moldova cu schema de plantare de 3,0 x 

1,5 m. Terenul experimental este amplasat pe o pantă cu o înclinare de 5-8°, cu expoziția vestică. 

Înălțimea reprezintă 190 – 225 m de-asupra nivelului mării. Apele freatice sunt amplasate la o 

adâncime de 2,5-3 m și în regimul hidric al plantelor practic nu participă.  

Plantele studiate au fost conduse după forma neprotejată – cordon orizontal bilateral cu 

tulpină de 0,8 m, în ambele regiuni. S-au studiat diferite lungimi de tăiere și nivele ale sarcinii de 

ochi și inflorescențe. Experiența e alcătuită din mai multe variante. Fiecare variantă a câte 3 

repetiții, în fiecare repetiție - 20 butuci, în variantă 60 butuci. Schema experiențelor (anii de 

cercetare 2010 – 2012) s-a alcătuit după principiul polifactorial, modul sistemic cu amplasarea 

variantelor consecutive într-un singur rând. 

Tabelul 2.4. Schema experienței la soiurile studiate, perioada anilor 2010-2012. 

Soiul Variantele experienței 
Lungimea de tăiere 

(cep+coardă), ochi 

Încărcătura 

butucilor, ochi 

Regiunea Sud, SRL ,,Terra- Vitis”, Cahul 

 

Codreanca 

V1 2+2 24 

V2 2+3-4 34 

V3 2+5-6 44 

Martor Metoda biologică 

Guzun V1 2+2 24 

V2 2+3-4 34 

Martor Metoda biologică 

 

Moldova  

V1 2+2 24 

V2 2+3-4 34 

V3 2+5-6 44 

Martor Metoda biologică 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

 

Guzun  

V1 2+2 24 

V2 2+3-4 34 

V3 2+5-6 44 

Martor Metoda biologică 

 

Moldova  

V1 2+2 24 

V2 2+3-4 34 

V3 2+5-6 44 

Martor Metoda biologică 

 

La finisarea cercetărilor privind stabilirea sarcinilor optime și lungimii de tăiere s-a 

considerat necesar determinarea raportului optim dintre numărul de lăstari și inflorescențe pentru 
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soiurile Codreanca și Guzun (principiul raționalității și optimizării). Luând în considerație 

importanța operațiilor în verde, care sunt pe larg descrise în literatura de specialitate [1,  6, 16, 

60, 75, 155, 169] unul din obiectivele tezei l-a constituit și studiul privind comportarea soiurilor 

de struguri pentru masă (Codreanca și Guzun) la aplicarea unor operații fitotehnice cu organele 

verzi ale butucului în funție de soi și condițiile climatice ale anului.  

În anul 2011 s-au obținut date inițiale la soiurile Codreanca și Guzun la variante similare 

celor studiate, când datorită condițiilor favorabile ale anului s-a dezvoltat un număr mare de 

inflorescențe. În anii 2013, 2014 după stabilirea celei mai optime lungimi de tăiere și sarcină la 

aceste soiuri s-a efectuat plivitului lăstarilor și rărirea inflorescențelor în scopul stabilirii 

echilibrului vegeto-productiv dintre numărul de struguri (inflorescențe) în raport cu numărul de 

lăstari la butuc (s-a efectuat atât cercetare cât și implementare în producere). Scopul acestui 

studiu fiind accelerarea maturării și sporirea calității recoltei. Astfel plivitul lăstarilor sterili s-a 

efectuat după apariția inflorescențelor pe lăstari, când lăstarii sterili puteau fi deosebiți de cei 

fertili, și aceștia se aflau în stare erbacee (fără a produce răni mari) [23].  

Schema experiențelor (anii de cercetare 2013 – 2014) s-a alcătuit după principiul 

raționalității și optimizării, modul sistemic cu amplasarea variantelor consecutive într-un singur 

rând. Lucrul statistico-analitic s-a petrecut în laboratoarele IȘPHTA și UASM. Deci, ca urmare 

s-au alcătuit următoarele scheme ale experienței: 

Tabelul 2.5. Schema experienței la soiurile studiate, perioada anilor 2013-2014. 

Soiul 
Variantele experienței 

( raportul dintre nr. de infl : nr. lăstari) 

Lungimea de tăiere 

(cep+coardă), 

ochi 

Încărcătura 

butucilor, 

ochi 

Regiunea Sud, SRL ,,Terra- Vitis”, Cahul 

 

Codreanca 

V1:2  

2+3-4 

 

34 V1:1,5 

Martor (fără normare) 

Regiunea Centru, STE ,,Codru- viticol”, Ialoveni 

 

Guzun  

V1:2  

2+3-4 

 

 

34 

 
V1:1,5 

Martor (fără normare) 

 

Măsurile agrotehnice în plantațiile viticole STE ,,Codru” (regiunea Centru) și SRL „Terra - 

Vitis” (regiunea Sud), unde s-au efectuat investigațiile științifice, s-au realizat în conformitate cu 

fișele tehnologice întocmite. Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor s-a efectuat conform 

investigațiilor efectuate în plantație de către specialiștii în protecția plantelor. 
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2.4 Condiții de efectuare a cercetărilor 

Condițiile climatice și pedologice în complex formează condițiile de mediu, în care crește 

vița de vie. Influența acestor condiții asupra viței de vie determină, în general, raportul viței de 

vie față de acești factori, reacția ei la acțiunea unui complex de factori în unul și același moment 

de creștere și dezvoltare. 

Caracteristica solului pe sectorul experimental. Vița de vie este o cultură cu plasticitate 

satisfăcătoare, care poate fi cultivată pe un spectru larg de soluri, inclusiv și pe slab fertile, pe 

care alte culturi sunt puțin rentabile. 

Caracteristica condițiilor agroecopedologice ale sectoarelor experimentale (regiunea 

Centru și Sud) este redată în baza materialelor  proiectului de organizare și înființare a plantației 

viticole. În regiunea Centru învelișul de sol este alcătuit din cernoziom cambic mediu și slab 

erodat, compoziția chimică, granulometrică și învelișurile hidro-fizice corespund condițiilor de 

creștere a viței de vie. În stratul de 0-20 cm conținutul de humus constituie 2,7 % cu adâncimea 

acesta scade considerabil. Fertilitatea naturală a solului este mijlocie cu rezervele de humus în 

stratul de 0-100 cm 140-290 t/ha. Cernoziomurile cambice s-au format în condiții de vegetație și 

climă active, care au favorizat intensificarea și adâncirea proceselor de transformare a materiei 

minerale. Cernoziomul cambic are conținut moderat de humus de bună calitate, reacție neutră 

sau slab acidă și o buna aprovizionare cu elemente nutritive asimilabile. Structura granulometrică 

a solului este luto –argilos pe lut argilos. Grosimea stratului (A și B) variază de la 67-78 cm, 

dintre care orizontul A ocupă 30-39 cm. Complexul absorbativ al soiurilor este saturat cu cationi 

de calciu și magniu. 

Tabelul 2.6. Compoziția agrochimică și mecanică a solului, sectorul STE ,,Codru" 

Indicatorii și unitățile de măsură 
Stratul de sol, cm 

0-20 40-50 67-78 90-100 

Humus, % 2,7 2,7 1,8 0,8-1,0 

Fosfor mobil, mg /100 g/sol 2,6 2,6 - - 

Potasiu mobil, mg /100 g/sol 27,0 24,2 - - 

Calciu, mg/ 100 g/sol 24,7 24,1 - - 

Magneziu, mg/ 100 g/sol 6,5 7,7 - - 

 pH  6,7 6,8 6,9 - 

Suma fracțiilor cu diametrul mai mic de 0,01 

mm (argilă fizică), % din solul uscat 

58 - 50 55 

Suma fracțiilor cu diametrul mai mare de 

0,01 mm (nisip fizic), % din solul uscat 

42 - 50 45 

 

În regiunea de Sud solul loturilor experimentale este parțial de tipul cernoziomului 

obișnuit și în marea parte carbonatic (levigat), care este răspândit pe întreg teritoriul Republicii 
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Moldova. În stratul de sol 0–40 cm conținutul de humus constituie circa 2,3 – 3,29 %, fiind 

optim pentru creșterea și fructificarea echilibrată a viței de vie. Cu adâncimea în sol scade 

conținutul de humus și se micșorează cantitatea de azot total.  

Tabelul 2.7. Compoziția agrochimică și mecanică a solului, sectorul SRL "Terra – Vitis"  

Indicatorii și unitățile de măsură 
Stratul de sol, cm 

30-40 50-60 70-80 90-100 

Humus, % 2,3 1,2 0,9 0,6 

Fosfor mobil, mg /100 g/sol 2,0 - - - 

Potasiu mobil, mg /100 g/sol 24,8 - - - 

Calciu, mg/ 100 g/sol 30,0 - - - 

Magneziu, mg/ 100 g/sol 4,1 - - - 

 pH  7,2 7,8 7,8 7,7 

Suma fracțiilor cu diametrul mai mic de 

0,01 mm (argilă fizică), % din solul uscat 

52 52 57 61 

Suma fracțiilor cu diametrul mai mare de 

0,01 mm (nisip fizic), % din solul uscat 

48 48 43 39 

 

Rezerva de humus în grosimea solului de 1 m este egală cu 150 – 360 t/ha. Structura 

granulometrică a solului variază de la lutos pînă la puternic lutos, ce conține 52-61% „argilă 

fizică” și cu porozitate mare. Carbonații se află la adâncime, efervescența (reacția cu HCl de 

10%) se observă la adâncimea de 80–90 cm. Grosimea stratului de sol (orizonturile A și B) 

variază în limitele 64-78 cm, dintre care orizontul A constituie 20–31 cm. Reacția soluției solului 

în partea superficială este neutră, iar mai adânc pe profil se modifică în alcalină. 

În general, solul terenurilor experimentale se caracterizează printr-o fertilitate naturală 

înaltă, fără carbonați în stratul fertil, reacția solului este neutră. Condițiile enumerate permit 

cultivarea soiurilor de struguri pentru masă. 

Condițiile meteorologice în anii de cercetare. Pentru creșterea și fructificarea normală a 

viței de vie este nevoie de anumite condiții: căldură, lumină, umiditate, soluri corespunzătoare, 

prezența bioxidului de carbon și a oxigenului. Totalitatea acestor condiții alcătuiesc resursele 

naturale ale terenului plantației viței de vie, care pot influența atît separat cît și în complex 

Creșterea, dezvoltarea și fructificarea viței de vie depinde de complexul factorilor ecologici. Din 

punct de vedere culturii viței de vie, temperatura este un element climatic ce prezintă  interes 

deosebit, în special valorile temperaturii minime și maxime.  

Cunoștințele privind impactul modificărilor climatice [167, 187] asupra viței de vie sunt 

relative puține, comparativ cu cele referitoare la plantele anuale de cultură. 

Fillip I. ș.a. [33] consideră că, în contextul încălzirii globale a climei, se impune, pe viitor, 

o adaptare a măsurilor agrofitotehnice la condițiile climatice specifice anului de cultură. 
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Tabelul 2.8. Principalele date climatice pe anii 2010-2012. 

Elemente meteorologice 
Anii de studiu 

2010 2011 2012 

Regiunea Centru 

Temperatura medie anuală, °C 10,6 10,5 11,2 

Temperatura minimă absolută, °C -21,8 -16,0 -22,2 

Temperatura maximă absolută, °C 36,6 33,6 39,2 

Suma temperaturilor active – Σ tºa 3966 3354 4030 

Cantitatea anuală de precipitații, (Σp) mm 734 428 522 

Numărul zilelor cu precipitații 0,1 mm și mai mult 134 96 114 

Umiditatea relativă a aerului, % 74 69 66 

Coeficientul hidrotermic (CH) 1,1 1,0 0,7 

Viteza medie anuală a vântului, m/s 3,1 2,9 3,1 

Durata luminii solare, ore 2226 2466 2430 

Regiunea Sud 

Temperatura medie anuală, °C 11,2 10,6 11,7 

Temperatura minimă absolută, °C -21,2 -15,1 -21,1 

Temperatura maximă absolută, °C 36,8 34,8 39,3 

Suma temperaturilor active – Σ tºa 4012 3462 4148 

Cantitatea anuală de precipitații, (Σp) mm 698 371 594 

Numărul zilelor cu precipitații 0,1 mm și mai mult 140 93 103 

Umiditatea relativă a aerului, % 73 68 67 

Coeficientul hidrotermic (CH) 1,1 0,9 0,7 

Viteza medie anuală a vântului, m/s 3,4 3,1 3,3 

Durata luminii solare, ore 2207 2354 2526 

 

Analizând tabelul 2.8 și anexa 1 se constată că, condițiile climatice din perioada anilor 

2010-2012 au avut o evoluție diferită față de media multianuală. Acestea au determinat o serie de 

particularități în creșterea și dezvoltarea viței de vie. O analiză generală a perioadei de referință, 

evidențiază prezența unor ierni aspre (2009 – 2010 și 2011 – 2012) în care temperatura minimă 

absolută a înregistrat valori scăzute, ce au produs pagube viilor – afectarea atît aochilor de iarnă 

cât și a coardelor anuale. valorile temperaturii maxime absolute indică cu prisosință creșterea 

temperaturii globale pe un fundal de secetă excesivă în unele luni din perioada de vegetație. Cele 

mai înalte temperaturi s-au înregistrat în anul 2012 (39,2°C Centru și 39,3°C Sud). În vara 

acestui an a avut loc o secetă foarte puternică atât a solului, cât și atmosferică, arșița s-a stabilit 

de pe 01.06 până pe 08.08. Cantitatea de precipitații în perioada lunilor 06 - 08 a constituit 70-

145 l/m2 (35 -77% față de normă), care se observă odată în 5 –15 ani. Coeficientul hidrotermic 

pe perioada de vegetație a constituit 0,7 pentru ambele regiuni, variind de la 0,3-1,1 la Centru și 

0,5-1,3 la Sud. În anii 2010 și 2011 deasemenea acest indice pe perioada de vegetație a avut 

valori cu decalaje mari oscilând de la 0,7-1,38 la Centru și 0,3-2,0 la Sud (anul 2010) și de la 0,1 

luna septembrie -2,4 luna iunie în Centru și 0,1- 1,7 la Sud (anul 2011). Condițiile climatice din 
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anii de studiu se caracterizează cu temperaturi înalte și precipitații neuniforme. 

Pentru a aprecia resursele hidrice s-a folosit indicele hidrotermic, care exprimă disponibilul 

de resurse hidrice al arealelor viticole, care integrează acțiunea binară dintre precipitații și 

bilanțul termic active, după Seleaninov G. Se calculează folosind relația: 

𝐂𝐇 =  
𝚺𝐩

𝚺𝐭𝐚
𝐱 𝟏𝟎 

Valorile coeficientul hidrotermic [56, p. 141]  pot fi: 

CH = 1,0 -1,1 – umiditate optimală; CH = 0,8 -1,0 – umiditate suficientă; CH = 0,6 - 0,8 – 

umiditate insuficientă; CH = 0,5- 0,6 – umiditate nestabilă; CH = 0,4 – 0,5 – umiditate deficitară; 

CH = 0,3 – climă uscată, de pustiu. 

2.5 Concluzii la capitolul 2 

1. În viticultură soiul a avut totdeauna o importanță primordială, de aceea la alegerea 

obiectelor de studiu s-a optat pentru soiurile autohtone (Codreanca, Guzun și Moldova), cu 

diferită epocă de maturare și cu diferit nivel de răspândire în republică. 

2. Partea experimentală s-a efectuat în perioada anilor 2010 – 2012, iar pentru realizarea 

unor obiective a fost continuată în anii 2013 -2014. Experiențele s-au efectuate în plantațiile STE 

,,Codru'' (regiunea Centru, Ialoveni) și SRL ,,Terra –Vitis'' (regiunea de Sud, Burlacu, Cahul).  

3. Alcătuirea schemei experienței, amplasarea variantelor, observațiile și determinările (în 

ambele regiuni) s-a executat conform metodicii acceptate în viticultură. 

4. Loturile experimentale prezintă diferit grad de înclinare, expoziție și tip de sol, dar 

ambele regiuni sunt favorabile pentru creșterea și dezvoltarea soiurilor de struguri pentru masă. 

5. Solul terenurilor experimentale se caracterizează printr-o fertilitate naturală înaltă, 

practic cu lipsă de carbonați, cu reacție neutră, condiții satisfăcătoare care permit cultivarea 

strugurilor pentru masă. 

6. Condițiile climatice din perioada anilor de studiu au fost foarte dificile, minima absolută 

în anul 2010 fiind de - 21,8 0C în Centru și -21,2 0C la Sud, iar în anul 2012 de – 22,2 0C la 

Centru și -21,1 la Sud. Iar maxima absolută (record) fiind în anul 2012 de 39,2 0C la Centru și 

39,3 0C la Sud pe un fon de secetă puternic, care a aceelerat maturarea soiului Codreanca și 

acumulări ridicate ale conținutului zahărului în boabe la soiul Guzun și Moldova. 

7. Cunoașterea condițiilor ecoclimatice și influența lor asupra creșterii și rodirii viței de-

vie, determină zonarea acestei culturi, respectiv o maturare corespunzătoare a strugurilor și a 

coardelor, o acumulare optimă de zaharuri și aciditate, precum și o colorație bună a strugurilor și 

a boabelor, însușiri care determină calitatea strugurilor pentru masă.  
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3 OPTIMIZAREA UNOR PROCEDEE TEHNOLOGICE ÎN SCOPUL SPORIRII 

PRODUCTIVITĂȚII ȘI CALITĂȚII SOIURILOR DE STRUGURI PENTRU MASĂ 

Obiectele de studiu prezentate în această lucrare au fost supuse unui studiu complex în 

cadrul regiunilor de Sud și Centru. Aceste studii contribuie la cunoașterea soiurilor privind 

rezistența la diferiți factori (ger, secetă) cunoașterea perioadei de vegetație corelate cu factorii 

climatici cât și a fertilității și productivității soiurilor.  

3.1 Influența elementelor tehnologice și a condițiilor climatice ale anului asupra soiului 

Codreanca 

3.1.1 Viabilitatea mugurilor și capacitatea de iernare 

Rezistența la ger a viței de vie este influențată de mai mulți factori - abiotici, biotici și 

antropogen, dar și de vârsta plantațiilor [115].  

Factorii care influențează maturarea lăstarilor sunt de natură biologică (soiul), ecologică și 

tehnologică [137]. Acțiunea factorilor tehnologici este definită de încărcătura mare de lăstari pe 

butuc și producțiile exagerate de struguri care influențează negativ maturarea lemnului coardelor. 

După părerea multor autori [24, 96] elementele agrotehnice au o influență considerabilă la 

rezistența ochilor în timpul iernii.  

Pentru a determina gradul de rezistență a soiului Codreanca la evoluția factorilor climatici din 

perioada anilor de cercetare s-a efectuat analiza stării ochilor pe variante.  

Tabelul. 3.1. Starea ochilor (%) la soiul Codreanca în funcție de lungimea de tăiere, încărcătura 

butucilor și condițiile anului. Regiunea Sud, SRL ,,Terra-vitis”, (perioada anilor 2010 – 2012). 

Starea ochilor 
Variantele 

V1 V2 V3 Martor 

2010 

viabili 10 18 17 15 

afectați 43 53 42 43 

pieriți 47 29 41 42 

2011 

viabili 93 94 82 80  

afectați 4 5 7 15 

pieriți 3 1 11 5 

2012 

viabili 2 2 2 1 

afectați 37 41 37 30 

pieriți 61 57 61 69 

  

Datorită condițiilor climatice diferite, datele înregistrate la soiul Codreanca au fost cu 

decalaje mari, de aceea rezultatele se prezintă pe ani separat. Din analiza datelor (tab. 3.1) se 
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poate constata că viabilitatea mugurilor (în anii de studiu 2010-2012) a înregistrat valori diferite 

în funcție de condițiile anului și variantele de studiu, în medie cea mai mică viabilitate a ochilor 

înregistrându-se în varianta martor (1 % în anul 2012, 15 % în 2010 și de 80 % în 2011). 

Analizând starea ochilor după iernare conchidem că, în afară de limita de toleranță biologică a 

soiurilor la ger, care este un factor determinat genetic rezistența la iernare poate fi influențată și 

de alți factori cum ar fi lungimea de tăiere a coardelor și încărcătura butucului. Astfel în 

variantele (V1 și V2) în cadrul fiecărui an procentul de ochi pieriți a fost semnificativ mai mic.  

Pierderi semnificative de ochi s-au înregistrat în iarna anilor 2010 și 2012. În anul 2010 

viabilitatea ochilor a fost în limita 10-18 %, ochi pieriți – în limitele 29-47 %, iar cei afectați în 

limitele 42-53 %. În anul 2011 viabilitatea mugurilor a fost înaltă variind de la 80 % la martor 

pînă la 94% în varianta (V2). Condițiile acestui an au fost favorabile pentru creșterea și 

dezvoltarea viței de vie. Anul 2012 a fost un an dificil pentru cultura viței de vie, semnalându-se 

pagube semnificative (pierirea ochilor pe lungimea coardei de rod) provocate de acțiunea 

gerurilor aspre din perioada de iarnă. Viabilitatea mugurilor în acest an fiind minimă, constituind 

1-2 %. În toate variantele ochi pieriți au fost în limitele 57-69 %. Pe parcursul iernii au fost 

vătămați atât ochii de iarnă, cât și lemnul anual fiind notat cu 2-3 puncte pentru toate variantele. 

Evoluția acestor temperaturi minime în aer și la sol au afectat însușirile fiziologice ale plantei, 

care a influențat negativ asupra pornirii în vegetație și a producției de struguri.  

3.1.2 Evoluția fazelor de dezvoltare și perioada de vegetație 

Perioada de vegetație reprezintă secvența din ciclul biologic anual în care procesele 

fiziologice se manifestă cu intensitate sporită și produc modificări anatomo-morfologice vizibile.  

În timpul perioadei de vegetație, vița de vie parcurge mai multe fenofaze/faze de vegetație, 

care marchează procesele de creștere, dezvoltare și reproducere [38, 111].  

Keatley M. [168] susține că, interesul pentru fenologie este unul dintre cele mai vechi, 

având în vedere că, în trecut, posibilitățile de supraviețuire ale omului și, în mod special, 

activitățile din agricultură, erau legate în mod direct de înțelegerea relațiilor dintre mediu și 

dezvoltarea florei și faunei.  

Durata parcurgerii etapelor de dezvoltare a viței de vie este o mărime variabilă și este în 

funcție soi, regiunea de cultivare, condițiile anului, elementele agrotehnice, iar desfășurarea ei 

fiind mai mult influențată de condițiile climatice [82, 103, 168].  

Desfășurarea fenofazelor - mișcarea de primăvară a sevei (plânsul) și dezmuguritul la soiul 

Codreanca în perioada anilor de cercetare a înregistrat diferențe de câteva zile (tab. 3.2). Cea mai 

mare diferență se atestă în anul 2012 la fenofazele de înflorit, pârgă și maturarea strugurilor 
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comparativ cu anii 2010 și 2011, care au fost mai timpurii cu 12-14 zile. Aceasta se datorează 

temperaturilor extreme înregistrate în anul 2012 (tab. A.1.2) 

Tabelul 3.2. Desfășurarea fenofazelor de vegetație la soiul Codreanca. Regiunea Sud, 

SRL,,Terra-vitis”, (perioada anilor 2010 – 2012). 

Anul Plânsul Dezmuguritul Înfloritul 
Pârga 

strugurilor 

Maturarea 

strugurilor 

Căderea 

frunzelor 

2010 26.03-15.04 28.04-05.05 10-14.06 18.07-11.08 13-20.08 28.10-04.11 

2011 29.03-20.04 29.04-07.05 10-16.06 20.07-14.08 16-20.08 27.10-15.11 

2012 23.03-05.04 27-30.04 29.05-02.06 29.06-23.07 30.07-05.08 25.10-29.11 

 

Rezultatele observațiilor fenologice efectuate conform programului de cercetări denotă că 

nu există nici o legătură între lungimea de tăiere și încărcătura butucilor în raport cu declanșarea 

mișcării sevei, data și durata parcurgeri înfloritului și căderii frunzelor, faze care au fost 

influențate în deosebi de condițiile climatice ale anului de cercetare. Astfel începutul mișcării 

sevei a fost semnalat concomitent la toate variantele, intensitatea „plânsului” fiind relativ mai 

puternică în variantele (V1 și V2). Situație analogică a fost înregistrată în anii de studiu 2010 – 

2012 (reieșind din datele obținute pe variante). 

Din analiza observațiilor efectuate constatăm că, „pârga” este influențată de încărcătura 

butucilor evidențiindu-se la soiurile cu bobul negru (Codreanca și Moldova). Astfel, la soiul 

Codreanca în variantele V1 și V2 s-a constat o declanșare mai timpurie a acestei faze, ce a 

contribuit la o maturare mai timpurie a strugurilor.  

Se constată că, încărcătura atribuită butucilor poate influența declanșarea și parcurgerea 

fazei de pârgă și maturare la soiurile cu bobul negru - Codreanca și Moldova, înaintând și ipoteză 

precum că, la o încărcătură a butucilor mai mică substanțele nutritive sunt distribuite unui număr 

mai mic de struguri, iar aceștia, fiind mai bine asigurați cu substanțe nutritive se dezvoltă 

uniform și intră mai repede în pârgă și ulterior maturare, având un conținut de zahăr mai înalt.  

Analizând datele înregistrate la maturarea strugurilor se constată că, în funcție de condițiile 

anului cel mai timpuriu s-au maturat strugurii în anul 2012 începând cu 30.07, urmat de anul 

2010 când a avut loc pe data de 13. 08, iar cel mai târziu în anul 2011 pe data de 16.08. Vegetația 

s-a sfârșit în urma căderii frunzelor parțial natural și forțat cu devieri de câteva zile în funcție de 

condițiile anului (28.10.2010, 27.10.2011 și 25.10.2012).  

Reeșind din datele prezentate în fig. 3.1 se constată că, soiul studiat a înregistrat un număr 

de zile diferit în funcție de an. Perioada de la dezmugurit până la maturarea strugurilor a însumat 

106 zile în anul 2010, 110 în anul 2011 și 94 zile în anul 2012. Datele obținute fiind cu mult mai 

mici de cât cele indicate în caracteristica soiului (119-124 zile) [56]. 
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Fig. 3.1. Durata perioadei de vegetație la soiul Codreanca. Regiunea Sud, SRL,,Terra-vitis”,  

anii 2010 – 2012. 

 

Datorită numărului mic de zile înregistrat de la dezmugurit până la maturarea strugurilor, 

soiul Codreanca poate fi clasat în categoria soiurilor extratimpurii (110 - 120 zile) [56]. Numărul 

de zile cu perioada activă de vegetație în dependență de condițiile anului de cercetare a fost de 

214 zile în anul 2011 și 217 în anii 2010 și 2012. 

Astfel s-a constatat că numărul de zile necesare de la dezmugurit pînă la maturarea 

strugurilor a fost mai mic comparativ cu cel indicat în caracteristica agrobiologică a soiului. Cel 

mai mic număr de zile până la maturarea strugurilor s-a înregistrat în anul 2012, fapt care s-a 

datorat temperaturilor ridicate și secetei în anul de referință. 

3.1.3 Elementele de fertilitate 

Martin T. [42] accentuiază, că soiul de viță de vie își manifestă utilitatea economică prin 

însușiri proprii de fertilitate și productivitate, prin cantitatea și calitatea recoltei de struguri. 

Fertilitatea și productivitatea butucilor înregistrează valori caracteristice soiurilor cu o ușoară 

variație în plus sau minus. 

Rezultatele cercetării au demonstrat, că lungimile de tăiere a coardelor și gradarea 

încărcăturii butucilor influențează diferit pornirea în vegetație, numărul de lăstari fertili și 

inflorescențe care în cele din urmă stabilesc viitoarea recoltă. 

În urma cercetărilor s-a constatat că numărul de ochi viabili la soiul Codreanca, care a 

asigurat pornirea în vegetație a lăstarilor, a facilitat emiterea (degajarea) unui număr diferit de 

lăstari și inflorescențe, mărimea cărora a fost în funcție de condițiile climatice și elementele 

agrotehnice studiate.  
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Tabelul 3.3. Elementele de rod la soiul Codreanca, în funcție de lungimea de tăiere a coardelor, 

încărcătura butucilor și condițiile anului. Regiunea Sud, SRL,,Terra –Vitis”, 

 (perioada anilor 2010 – 2012). 

Varianta Anul 
Lăstari totali la butuc 

Lăstari inclusiv 

fertili Infl. CFR CFA 

nr. % nr. % 

 

V1 

2010 20,5 85 10,5 51 12,0 0,6 1,1 

2011 22,1 92 17,0 77 29,0 1,3 1,7 

2012 12,0 50 2,0 17 2,0 0,2 1,0 

 

V2 

2010 26,2 77 12,5 48 13,4 0,5 1,1 

2011 30,3 89 24,2 80 39,5 1,3 1,6 

2012 16,0 47 3,0 19 3,0 0,2 1,0 

 

V3 

2010 29,5 67 15,5 53 16,5 0,6 1,1 

2011 38,2 87 27,4 72 39,0 1,0 1,4 

2012 17,2 39 3,0 17 3,1 0,2 1,0 

 

Martor  

2010 28,2 67 14,3 51 17,0 0,6 1,2 

2011 39,5 81 29,2 74 42,3 1,1 1,4 

2012 16,6 37 2,9 17 2,9 0,2 1,0 

DL 0,05   3,46  3,11 1,35   

          DL –media pe variante. 

          Din tababelul 3.3 se constată că cel mai înalt procent al emiterii în creștere a lăstarilor s-a 

obținut la variantele V1 și V2 în cadrul fiecărui an, la polul opus fiind varianta V3 și martor. 

Rezultatele denotă că, cu majorarea încărcăturii butucilor se mărește și numărul de ochi care nu 

s-au pornit în vegetație, fără ca valoarea acestora să însoțească riguros proporția amplificării. 

Autorii Martin T., Tăloi N. [41] susțin, că prin dublarea încărcăturii butucilor numărul 

mugurilor porniți în vegetație și a lăstarilor totali, se reduce.  

  

Fig. 3.2. Influența lungimii de tăiere a coardelor și încărcăturii butucilor asupra emiterii în 

creștere a lăstarilor la soiul Codreanca. Regiunea Sud, SRL,,Terra-vitis”,  

perioada anilor 2010 – 2012. 
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Din analiza datelor obținute se constată că cele mai bune rezultate privind procentul de 

lăstari dezvoltați pe butuc s-au obținut în anul 2011 care a fost în limite de 81-92 %. Cele mai 

scăzute rezultate în acest sens au fost obținute în anul 2012, fiind de la 37 până la 50 % (fig. 3.2), 

când din cauza temperaturilor critice minime au fost afectați un număr mare de ochi centrali. În 

urma observațiilor efectuate în anul 2012 s-a constatat că regenerarea butucilor este determinată 

de lungimea elementelor de rod și încărcătura butucilor. Astfel, o regenerare mai bună se 

constată în variantele cu un număr mai redusă de ochi la o lungime scurtă a elementelor de rod 

(V1 și V2). În felul acesta vegetația se reface aproape integral, iar producția de struguri se 

recuperează parțial. Rezultatele obținute în medie, cât și în cadrul fiecărui an demontrează că 

varianta martor înregistrează cele mai scăzute valori. 

Fertilitatea exprimată prin procentul de lăstari purtători de rod/fertili este în funcție de 

natura biologică a soiurilor. Procentul lăstarilor fertili fiind influențat în mare măsură de 

condițiile anului de studiu având valorile cele mai înalte în anul 2011 (72 – 80 %) și cele mai 

căzute în 2012 (17 – 19 %), deci volumul viitoarei producții de struguri este direct determinat de 

numărul lăstarilor fertili. 

Numărul de inflorescențe dezvoltate pe butuc deasemenia au fost influențate de condițiile 

anului, cât și de lungimea de tăiere a coardelor și încărcătura butucilor luată în evidență la 

variantele studiate. Cu amplificarea încărcăturii numărul inflorescențelor crește ajungînd în anul 

2011 la 42,3 bucăți la martor. Cel mai mic număr de inflorescențe s-au dezvoltat în anul 2012 

fiind de 2-3 bucăți la butuc. Rezultatele obținute fiind cu decalaje mari în funcție de condițiile 

climatice ale anului. 

Coeficienții de fertilitate au atins valori corespunzătoare potențialului biologic al soiului 

numai în condițiile anului de cercetare 2011, fiind în limitele de la 1,0-1,3 (CFR) și 1,4-1,7 

(CFA). În anii 2010 și 2012 aceștia au atins valori mult mai inferioare celor caracteristice 

potențialul biologic al soiului (caracteristic soiului Codreanca 1,4 CFR și 1,6 CFA fiind 

considerat cu fertilitate sporită) [156]. În general, diminuarea sarcinii reale față de încărcătura 

inițială este în strânsă legătură cu parametrii ecosistemului, fapt care influențează nivelul 

încărcăturii finale și apoi nivelul producției. 

3.1.4 Indicii de productivitate și calitate 

Productivitatea este o însușire fundamentală a culturii viței de vie și se apreciază după 

ponderea economică a producției de struguri realizate la unitate de suprafață, care este și cel mai 

important indicator, deoarece reflectă atât potențialul biologic al soiului cât și capacitatea 

viticultorului de a managera eficient exploatația viticolă an de an [63]. Studiile relațiilor dintre 
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plantă, mediu natural și elementele tennologice de bază, a constituit și constituie obiectul unor 

preocupări de o deosebită importanță pentru asigurarea unei evoluții dinamice și economice a 

producției viticole [158, 165]. Principalul indice, după care putem judeca despre reacția adaptivă 

a plantelor viței de vie la elementele agrotehnice aplicate asupra ei, este formarea recoltei și 

calității acesteia [13]. 

În complexul agrotehnic aplicat soiurilor de struguri pentru masă, una din principalele 

verigi pentru obținerea recoltelor calitative, este stabilirea încărcăturii optimale de ochi, lăstari și 

inflorescențe. În legătură cu aceasta, mulți savanți - viticultori [84, 89, 90, 91, 93, 105, 114, 166] 

acordă o atenție deosebită stabilirii unui număr optime de ochi la butuc. 

Datele privind recolta calculată la butuc și la hectar, cu gradul de semnificație a 

diferențelor dintre variante, sunt prezentate în tabelul 3.4. 

Tabelul 3.4. Productivitatea soiului Codreanca în funcție de lungimea de tăiere a coardelor, 

încărcătura butucilor și condițiile anului. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, (2010 – 2012). 

Variantele Anul 
Greutatea medie a: Roada la: 

strugurelui, g 100 boabe, g 1 but, kg 1 ha, t 

 

V1 

 

2010 559 582 6,7 14,7 

2011 460 536 13,3 29,2 

2012 220 381 0,4 0,9 

 

V2 

2010 550 576 7,3 16,0 

2011 450 570 17,7 38,9 

2012 277 385 0,8 1,7 

 

V3 

2010 521 566 8,6 18,9 

2011 420 524 16,4 36,0 

2012 213 329 0,7 1,5 

 

Martor  

2010 485 527 8,2 18,0 

2011 425 515 17,9 39,4 

2012 210 317 0,6 1,3 

DL 0,05  22,37    

  

 Dacă pentru îmbunătățirea solului sunt resurse- îngrășăminte, atunci pentru tăiere și 

încărcătură incorectă a butucilor resurse nu sunt [56]. 

Soiul Codreanca pe perioada anilor de cercetare a realizat producții cu decalaje mari din 

punct de vedere cantitativ. Aceasta se datorează condițiilor deosebite ale iernilor din anii 2010 și 

2012, când s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din ultimii ani. După cum se știe 

productivitatea soiului depinde de numărul de struguri la butuc și de greutatea acestora, care sunt 

influențate de condițiile de mediu și agrotehnica aplicată.  

Greutatea medie a strugurilor este un caracter foarte important care constituie atât un element de 

productivitate cât și un element de calitate la vița de vie, fiind unul din factorii determinanți în 



60 
 

realizarea producției de struguri pe butuc și implicit a producției de struguri la unitatea de 

suprafață. În cazul studiului efectuat asupra greutății medii a strugurilor în cadrul variatelor s-a 

constatat că, cele mai înalte valori s-au înregistrat la variantele V1 și V2, iar cele mai joase în 

varianta martor (fig. A. 8.2). Cele mai înalte sporuri ale greutății strugurilor față de varianta 

martor s-au înregistrat în anul 2010, fiind de 74 g la varianta V1, 65 g la varianta V2 și de 36 g la 

variantaV3. Putem deci concluziona că odată cu mărirea încărcăturii butucilor crește numărul de 

struguri la butuc, dar scade greutatea acestora și a 100 boabe, fapt confirmat și de alți autori [87]. 

Diferențe nesemnificative față de varianta martor s-au înregistrat în anul 2011 și 2012. În medie 

cea mai înaltă greutate a strugurilor s-a înregistrat la varianta V2 fiind de 426 g, iar la varianta 

martor de 373 g. Acest indice, la soiul Codreanca, pe parcursul experienței a fost influențată de 

mai mulți factori, printre care principalii sunt: condițiile climatice ale anului, încărcătura 

butucilor și lungimea de tăiere a coardelor. Schimbarea greutății medii a strugurilor a influențat, 

nemijlocit, calitatea și cantitatea recoltei obținute [174, 175].  

          A fost determinat coeficientul de corelaţie dintre greutatea media a strugurilor şi 

încărcătura butucilor, fiind prezentată prin r=-0,96±0,28 (anul 2010, 2011) și r=-0,1+-0,99 (anul 

2012). În anii 2010 și 2011 se demonstrează o legătura negativă puternică (r>0,7), iar în anul 

2012 o legătură negativă slabă (r<0,3) între aceşti indici. Coeficientul de determinaţie dyx=0,92  

(anii 2010, 2011), demonstrează, că greutatea medie a strugurilor a fost influenţată la nivel de 92 

% de către încărcătura butucilor, cealaltă parte este determinată de alţi factori în mărime de 8 %. 

În anul 2012 coeficientul de determinaţie dyx=0,01 ne arată că numai 1 % este influenţat de 

încărcătura butucilor. Analiza  regresiei liniare calculate, arată că la amplificarea încărcăturii cu 

1 ochi/butuc, se micșorează greutatea strugurilor cu 14,9 g în anul 2010,  12,2 g în anul 2011 și 

de 6,5 g în anul 2012 (fig. A.11.1).  

Uniformitatea mărimii boabelor asigură un aspect plăcut, atrăgător al strugurilor [36], iar 

prezența boabelor neuniforme ca mărime și a celor meiate și mărgeluite, strică aspectul 

strugurilor și reclamă un cizelat mai puternic.  

Greutatea medie a 100 boabe este deasemenea un indicator asupra căruia elementele 

studiate au avut influență, datele înregistrate variind în funcție de variantă și de condițiile anului 

de studiu. Generalizând datele obținute, se constată, că greutatea medie a strugurilor cât și a 100 

boabe de la un an la altul a fost cu diferențe foarte mari, cele mai înalte valori înregistrându-se în 

anul 2010 (582 g la varianta V1 și 527 g varianta martor) și cele mai mici în 2012 (385g V2 și 317 

g varianta martor) asemenea ca și rezultatele înregistrate de greutatea strugurilor. În medie cel 

mai înalt rezultat privind greutatea medie a 100 boabe s-a înregistrat la V2 fiind de 510 g și cel 

mai scăzut la varianta martor de 453 g (tab. 3.4). Principalele avantaje ale soiului Codreanca 
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reprezintă productivitatea înaltă, constantă, abundentă și maturarea timpurie. Producția de 

struguri reprezintă un parametru foarte important de manifestare a factorilor studiați, gradul de 

manifestare a variabilității fiind foarte ridicat. 

Pe perioada anilor de cercetare în cadrul fiecărei variante s-au înregistrat cantități de 

recolte la butuc și respectiv la ha cu decalaje mari. Recoltele obținute în anii 2010 și 2012 sunt 

cu mult mai mici decât potențialul biologic al soiului, numai în anul 2011 acest soi a avut 

condiții favorabile pentru creștere și dezvoltare. Cele mai bune rezultate a cantității de struguri la 

butuc s-au obținut în anul 2011 fiind în limita de la 13,3 -17,9 kg cele mai mici în anul 2012 find 

de la 0,4 – 0,8 kg. Analizând rezultatele obținute ajungem la concluzia că odată cu amplificarea 

încărcăturii butucilor, producția de struguri pe butuc și respectiv la ha crește, dar în defavoarea 

calității. Interacțiunea dintre factorii luați în studiu a determinat o serie de modificări ale 

creșterilor vegetative și ale producției și calității acesteia. În anul 2011 s-au obținut cele mai 

înalte recolte, ceea ce demonstrează că condițiile anului influențează semnificativ fertilitatea și 

productivitatea înaltă a soiului Codrenca. La astfel de concluzii au ajuns și alți cercetători 

studiind acest soi în diferite condiții [85, 116].  

Tabelul 3.5. Calitatea recoltei la soiul Codreanca în funcție de lungimea de tăiere, încărcătura 

butucilor și condițiile anului. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, (2010 – 2012). 

 

Variantele  

Anul  Conținutul mustului IGA IPR, 

g 

IPA, 

g 

Producția 

standard, 

% zahăr 

g/dm3 

aciditate 

g/dm3 

 

V1 

2010 152 5,6 27 335 615 85 

2011 151 5,4 28 598 782 65 

2012 162 6,0 27 44 220 80 

 

V2 

2010 150 5,5 27 275 605 89 

2011 145 6,1 24 585 720 58 

2012 153 6,3 24 55 277 80 

 

V3 

2010 141 5,0 28 313 573 70 

2011 131 6,3 21 421 589 55 

2012 153 6,6 23 43 213 75 

 

Martor  

2010 152 5,8 26 291 582 70 

2011 120 6,3 19 468 595 50 

2012 151 6,0 25 42 210 75 

DL 0,05  6,72     8,44 

 

După datele înregistrate se constată că atît IPA cât și IPR au înregistrat cele mai înalte 

valori în anul 2011. În cadrul variantelor IPR a variat de la 598 g (V1) până la 468 g varianta 

martor, iar IPA de la 782 g (V1) până la 595 g varianta martor. Cele mai mici date ale IPR s-au 

atestat în condițiile anului 2012, fiind de la 55 g (V2) până la 42 g varianta martor, iar IPA de la 
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277 g până la 210 g la aceleași variante (tab. 3.5.). Acești indici au variat în cadrul variantelor, 

cât și în funcție de condițiile anului de cercetare.  

Un indicator al calității strugurilor de masă îl constituie producția marfă [152], care se 

bazează pe mărimea strugurilor și uniformitatea boabelor, colorația acestora, mai ales la strugurii 

de culoare neagră, lipsa sau prezența atacului bolilor criptogamice și a dăunătorilor.  

Datele prezentate denotă că în variantele cu un număr mai mic de ochi la butuc (V1 și V2) 

cantitatea medie de producție marfă a fost mult mai superioară celei înregistrate în varianta V3, 

iar cele mai mici valori ale acestui indice înregistrându-se în medie la varianta martor (65 %). 

Din analiza datelor obținute (tab. 3.5) rezultă că condițiile meteorologice anuale constituie unul 

din factorii de influență esențială asupra producției marfă. Astfel s-a constat că temperaturile 

negative din timpul iernii și deficitul hidric influențează negativ cantitatea și calitatea producției 

marfă, chiar dacă suma gradelor de temperatură utilă și a orelor de strălucire a soarelui se 

încadrează în limitele normei. Dacă în anii 2010 și 2012 cantitatea și calitatea producției a suferit 

datorită afectării unui număr mare de muguri centrali, atunci în anul 2011 calitatea producției 

(fiind de la 50 până la 65 %) a scăzut din cauza dezvoltării unui număr prea mare de 

inflorescențe și struguri pe butuc. Dezvoltarea unui număr foarte mare de struguri pe butuc este 

unul din aspectele negative ale soiului Codreanca, deoarece aceasta conduce la obținerea 

fenomenului nedorit de dezvoltare și maturare neuniformă a boabelor pe strugure, defect care 

afectează valoarea comercială și economică a producției de struguri. 

Analizând datele experimentale prezentate în tabelul 3.5, putem afirma, că producția marfă 

este în strânsă dependență de încărcătura butucilor și lungimea de tăiere. În varianta V1 în medie 

producția marfă a atins valori de 80 %, în varianta V2 fiind nesemnificativ mai inferioară 79 %, 

iar în varianta V3 acest indice scade simțitor până la 70 % și cele mai mici valori se înregistrează 

la varianta martor 65 %. 

Din toate substanțele organice care intră în compoziția chimică a boabelor, cea mai mare 

importanță pentru constituirea calităților gustative și nutritive o au zaharurile și acizii organici. 

Fiecare soi se caracterizează printr-un potențial specific de acumulare a zaharurilor în boabe la 

maturitatea deplină [27]. În urma cercetărilor efectuate s-a constat că, cele mai mari acumulări de 

zaharuri la maturitatea strugurilor în medie s-a înregistrat în varianta V1 (155 g/dm3), acesta fiind 

urmat de varianta V2 (149 g/dm3). Cele mai reduse acumulări de zaharuri s-au constatat la 

variantele V3 și în varianta martor (141 şi 142 g/dm3). Aceasta situație poate fi explicată prin 

faptul că butucii supraîncărcați cu rod n-au asigurat suficient strugurii în număr excesiv de mare 

cu substanțe nutritive, iar supraîncărcarea cu lăstari a condus la umbrirea butucilor, afectând 

procesul de fotosinteză și iluminare, care a diminuat ulterior acumularea de zaharuri în boabe. 
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Din analiza datelor se constată că, acumularea de zaharuri în struguri este în funcție de 

particularitățile biologice ale soiurilor, factorii climatici, și în special de graduările de 

încărcătură. Cele mai mici acumulări de zahăr s-au înregistrat în anul 2011 când pe butuc s-au 

dezvoltat un număr mare de struguri, variind de la 120 pînă la 151 g/dm3. Recoltarea variantelor 

cu 44 ochi și martor s-a realizat mai târziu, datorită colorării și maturării neuniforme.  

Tipurile de tăiere și încărcăturile de ochi au influențat diferit acumularea zahărului și 

acidității titrabile. Analizând datele cu privire la nivelul acidității totale a strugurilor ajungem la 

concluzia că, acest indice variază nu numai de la un soi la altul, dar și sub influența condițiilor 

climatice. În anii cu temperaturi înalte și odată cu mărirea orelor de insolație și a 

temperaturilor medii zilnice se înregistrează o scădere semnificativă a acidității totale. Datele din 

tabelul 3.5 demonstrează că aciditatea medie titrabilă a variat nesemnificativ în toate variantele 

luate în studiu de la 5,7 pînă la 6,0 g/dm3 și a fost mult sub valoarea indicelui caracteristic pentru 

soiul Codreanca care este de (6 -7 g/dm3). Această situație s-a datorat influenței temperaturilor 

ridicate din perioada de maturare a strugurilor, care au accelerat maturarea strugurilor reducând 

esențial aciditatea acestora în anii de cercetare. 

Întrucât calitățile gustative ale strugurilor pentru consum în stare proaspătă sunt redate de 

un raport echilibrat între conținutul în zaharuri și aciditatea mustului [143], s-au determinat 

valorile indicelui glucoacidimetric. În medie s-a constat că cele mai echilibrate raporturi între 

zaharurile acumulate și aciditatea titrabilă a mustului s-au obținut la variantele V1 și V2 (25, 27), 

fiind urmate de varianta V3 (24) și martor (23). 

3.1.5 Creșterea vegetativă 

Soiurile de viță de vie prezintă un potențial de creștere propriu determinat genetic, care se 

exprimă independent de influența factorilor ecologici și tehnologici. Acesta condiționează 

volumul creșterilor anuale, mărimea și calitatea producțiilor de struguri [38]. Potențialul 

vegetativ poate fi caracterizat în funcție de vigoarea de creștere a coardelor și echilibrul biologic. 

Cunoașterea relațiilor care se stabilesc între creșterea și fructificarea viței de vie prezintă un 

interes științific și practic deosebit. În acest sens, este util de a se cunoaște lungimea lăstarilor și 

gradul de maturare a acestora [61].  

Sub acțiunea diferitor lungimi de tăiere și încărcătură a butucilor se schimbă lungimea 

medie a lăstarilor anuali și gradul lor de maturare. Micșorarea puterii de creștere a lăstarilor la 

tăierea lungă este condiționată de scăderea asigurării cu umiditate din cauza curentului ascendent 

anevoios de la sistemul radicular și căile lungi spre multiplele puncte de creștere [115, 137]. 

Rezultatele cercetării privind influența lungimii de tăiere a coardelor și încărcăturii 
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butucilor asupra vigorii de creștere a butucilor este prezentată în tabelul 3.6 și tabelul A.5.1. 

Tabelul 3.6. Creșterea vegetativă la soiul Codreanca în funcție de lungimea de tăiere a coardelor 

și încărcăturii butucilor. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta 
Lăstari total, 

buc. 

Coarde normal 

dezvoltate 
Lungimea medie a 

unei coarde, (cm) 

% maturare din 

lungimea totală  
nr. % 

V1 18,2 14,1 77 177 89 

V2 24,2 19,9 82 165 88 

V3 28,3 21,6 76 156 84 

Martor 28,1 21,1 75 155 82 

DL 0,05   4,37 12,33  

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 5 (tab. A.5.1). 

           Din analiza datelor prezentate în tabelul 3.6 se constată, că numărul coardelor normal 

dezvoltate și lungimea medie a unui lăstar la soiul Codreanca variază în dependență de condițiile 

anului și de încărcătura atribuită butucului conform variantelor luate în studiu. 

 

Fig. 3.3. Influența lungimii de tăiere a coardelor și încărcăturii butucilor asupra coardelor normal 

dezvoltate la soiul Codreanca. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, (perioada anilor 2010-2012). 

Din analiza datelor (fig. 3.3) se observă, că cel mai înalt procent de coarde normal 

dezvoltate în medie pe butuc (cât și în fiecare an 79, 81, 85 % (tab. A.5.1) s-a înregistrat în 

varianta V2, care a atins limita de 82 %. În varianta cu lungimea de tăiere a coardelor 2+2 ochi și 

încărcătura de 24 ochi/butuc (V1), datorită apariției lăstarilor lacomi, acest procent a fost mult 

mai inferior și a constituit 77 %. Reiese, deci, că tăierile scurte nu asigură întotdeauna un număr 

suficient de ochi/m², adesea producându-se o dezvoltare viguroasă a coardelor crescute din cepii 

situați către extremitățile cordoanelor, fapt adeverit și de Oșlobeanu M. ș.a. [55].  

Cele mai mici valori ale coardelor normal dezvoltate s-a înregistrat în varianta V3 și 

varianta martor, fiind de 75 și 76 %. Evaluarea creșterilor vegetative ale butucilor a fost efectuată 
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prin prisma determinării lungimii medii a unei coarde pe butuc. Rezultatele cercetărilor au 

demonstrat că lungimea medie a unei coarde a variat semnificativ de la un an la altul (în 

dependență de condițiile anului), cât și în funcție de variantele luate în studiu. Astfel, cea mai 

intensă creștere s-a observat la varianta cu lungimea de tăiere 2+2 ochi și încărcătura 24 

ochi/butuc (V1). În medie lungimea unei coarde a atins 177 cm și nivelul de maturare 89 %, fiind 

observate coarde lacome cu alungiri ale internodurilor. Varianta cu lungimea de tăiere 2+3-4 

ochi și încărcătura 34 ochi/butuc (V2) a atins valori de 165 cm și gradul de maturare 88 %, 

înregistrând și cel mai înalt procent de coarde normal dezvoltate. Odată cu majorarea încărcăturii 

la 44 ochi/butuc (V3) lungimea medie a unei coarde și gradul de maturare a scăzut considerabil 

(156 cm și 84%), iar cele mai mici valori s-au înregistrat în varianta martor (155 cm, și 82 %). 

Putem deci constata că, atât lungimea coardelor cât și nivelul lor de maturare sunt influențate 

semnificativ de încărcătura butucilor, cu efecte pozitive în cazul efectuării tăierilor medii 

(varianta cu sarcina 34 ochi/butuc și lungimea de tăiere 2+3-4 ochi, V2). După părerea noastra 

acest fapt se datorează formării unui număr optim de lăstari pe butuc, care la o bună repartizare a 

lor în spațiu crează condiții de microclimat favorabile calității producției.  

Coeficientul de corelaţie dintre lungimea medie a unei coarde şi încărcătura butucilor, a 

constituit r=-0,98±0,2 în anul 2010,  r=-1±0 în anul 2011 și r=-0,98+-0,2 în anul 2012, se 

demonstrează o legătura negativă puternică (r>0,7) între aceşti indici. Coeficientul de 

determinaţie demonstrează, că lungimea medie a unei coarde a fost influenţată la nivel de 96 % 

în anul 2010, 100 % în anul 2011 și 96 % în anul 2012 de către încărcătura butucilor, cealaltă 

parte este determinată de alţi factori. Din analiza regresiei liniare calculate, reiese că la majorarea 

încărcăturii cu 1 ochi/butuc, se înregistrează o micșorare a lungimii medii  cu 4,7 cm în anul 

2010, 4,9 cm în anul 2011 și de 3,9 cm în anul 2012 (fig. A.12.1). 

Аникина К.Е. [85]  denotă, că cele mai bune rezultate privind creșterile vegetative se obțin 

în cazul atribuirii butucilor a unor încărcături de rod moderate.  

3.1.6 Starea fiziologică a coardelor 

Maturarea lemnului începe de la baza lăstarului și este observată la exterior prin 

schimbarea culorii scoarței, care din verde devine cafenie mai deschis sau mai închis în funcție 

de soi. În țesuturi se acumulează substanțe de rezervă, în special amidon în razele medulare și în 

parenchimul lemnos, iar conținutul în apă scade (de la 80-90 % pînă la 45-50 %). Are loc şi 

diferențierea scoarței, lăstarul devine mai dur și se impregnează cu lignină, celuloză, 

hemiceluloză. Maturarea lăstarilor continuă și după maturarea strugurilor, când frunzele sunt 

încă active, la sfârșitul fenofazei lăstarul se transformă în coardă de un an [38, 136, 137, 183]. 
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În funcție de lungimea de tăiere a coardelor și sarcina butucilor s-a determinat starea 

fiziologică a coardelor, rezultatele cărora sunt prezentate în tabelul 3.7 și tabelul A.6.1. 

Tabelul 3.7. Gradul de maturare a coardelor la soiul Codreanca, în funcție de lungimea de tăiere 

și încărcătura butucilor. Regiunea Sud, SRL ,,Terra- Vitis”, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta Umiditatea, % Amidon, % FLT,  

buc 

DȚ, 

puncte media media diapazon 

V1 50,5 8,5 7-10 2-3 2-4 

V2 50,4 8,7 7-10 2-2 2-3 

V3 50,4 7,9 6-9 2-2 2-3 

Martor 49,8 8,0 6-9 2-2 2-4 

Norma  48-52  8-10  2-4  3-5  

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 6 (tab. A.6.1). 

Din analiza datelor obținute (tab. 3.7) cu privire la nivelul umidității coardelor la soiul 

Codreanca s-a constat că acesta în medie are valori în limitele normei la toate variantele luate în 

cercetare, fiind de la 49,8 % la varianta martor până la 50,5 % la V1. Odată cu reducerea 

procentului de zaharuri din boabe (sarcini excesive) se remarcă și o scădere a depunerilor de 

amidon în părțile lemnoase ale butucului. Fenomenul devine mai evident în cazul soiurilor cu 

struguri mari și în cazurile în care butucilor li se atribuie încărcături mult mai mari.  

Amidonul este cea mai importantă substanță de rezervă din coarde, iar în funcție de 

procentul în care se găsește în coarde, la sfârșitul perioadei de vegetație, influențează rezistența 

plantei în condițiile temperaturilor scăzute din timpul iernii. De asemenea, cantitatea de amidon 

din coarde este influențată de perioada de maturare a lăstarilor. Cu cât maturarea se face mai 

bine, cu atât rezervele de substanțe acumulate sunt mai mari. Concentrația amidonului la 

variantele V1 și V2 a fost în limita normei. Cel mai înalt nivel al concentrației de amidon în 

medie (8,7 %) a fost înregistrat în varianta cu lungimea coardelor 2+3-4 ochi și încărcătura 34 

ochi/butuc (V2). În funcție de condițiile anului, cea mai înaltă cantitate de amidon (9,5 %) s-a 

acumulat în anul 2010, când s-au creat cele mai bune condiții pentru dezvoltarea viței de vie. 

Odată cu mărirea sarcinii de rod în varianta cu 44 ochi (V3) și varianta martor acest procent 

scade, fiind la limita inferioară a normei înregistrând valori de 7,9 -8,0 %. Cercetări similare au 

fost efectuate de Furculiță Gh. [34], care consideră că această situație poate fi determinată de 

două cauze diametral opuse – pregătirea nesatisfăcătoare către iernare a butucilor sau începutul 

timpuriu a proceselor de scindare a rezervelor de amidon până la zaharide native, fapt care poate 

micșora cantitatea lui inițial înregistrată. Cele mai scăzute valori ale acumulării cantității de 

amidon (sub limită normei) s-au înregistrat în anul 2011, fiind de la 7,4 pînă la 7,9 %, când pe 

butuci s-au dezvoltat un număr mare de struguri (tab.A.6.1). În acest an soiul Codreanca s-a 

manifestat ca slab pregătit pentru iernă. Cantitatea fasciculelor liberului tare și diferențierea 



67 
 

țesuturilor lăstarului în medie au fost sub limita normei în toate variantele studiate. Numai în 

anului 2010 la variantele cu lungimea de tăiere 2+2 și 2+3-4 ochi și încărcătura de 24 și 34 ochi 

(V1 și V2) aceste caractere (hidratarea țesuturilor coardelor și conținutul de amidon) au fost în 

limitele normei. Diferențierea țesuturilor și formarea fasciculelor liberului tare la momentul 

luării probelor a fost sub limitele normei, însă datorită faptului că evoluția acestor procese a 

continuat și după luarea probelor acestea au atins limite apropiate de normă. 

3.1.7 Fertilitatea embrionară 

Primele previziuni ale viitoarei recolte pot fi făcute pornind de la fertilitatea potențială a 

mugurilor de iarnă, determinată la sfârșitul iernii. Pe lângă condițiile climatice, asupra viitoarei 

recolte influențează mult și calitatea mugurilor, în sensul capacității lor de rodire care nu este 

aceeași pe toată lungimea lăstarului ceea ce prezintă un interes atât teoretic cât și practic [71]. 

Mulți autori [99, 104, 117] care au studiat fertilitatea mugurilor la vița de vie au stabilit, că 

mugurii, amplasați în zona de mijloc a lăstarului, au mai multe inflorescențe și ele sunt mai bine 

dezvoltate. În fiecare an, sub acțiunea condițiilor meteorologice și în funcție de agrotehnica 

aplicată, în perioada de vegetație se observă schimbări esențiale sau neînsemnate la formarea 

primordiilor de inflorescențe în ochii de iarnă. 

Cunoașterea zonei de amplasare a ochilor fertili pe lungimea coardei de rod și gradului lor 

de fertilitate permit să se ia decizii corecte privind atribuirea atăt a sarcinii optime de rod cât și 

stabilirea corectă a lungimii de tăiere a coardelor de rod și cepilor de înlocuire [125]. 

Rezultatele determinării fertilității potențiale la soiul Codreanca sunt redate în tabelul 3.8, 

tabelul A.7.1 și fig. A.9.1. 

Tabelul 3.8. Fertilitatea embrionară a ochilor de iarnă la soiul Codreanca în funcție de lungimea 

de tăiere și încărcătura butucilor. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, media pe anii 2010 – 2012. 

Varianta 
Muguri 

fertil, % 

Nr. infl. pe lungimea 

coardei 
CFR CFA 

Nr. de muguri 

centrali, % 
Zona maximă a 

depunerilor 

infl. 
I II III cu 1 

infl 

cu 2-3 

infl. 1-3 4-6 7-9 

V1 83 1,4 1,6 1,1 1,3 1,5 42 58 3-7 

V2 85 1,2 1,5 1,2 1,3 1,5 46 54 3-7 

V3 80 1,1 1,4 1,3 1,2 1,5 47 53 3-7 

Martor  77 1,1 1,4 1,0 1,1 1,4 56 44 3-7 

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 7 (tab. 7.1). 

Analizând datele privind fertilitatea potrențială a soiului Codreanca s-a stabilit că procentul 

mugurilor fertili a variat în limite mari în funcție de încărcătura atribuită butucilor - de la 85 % la 

varianta (V2) până la 77 % în varianta martor. În urma studiilor efectuate privind amplasarea 
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ochilor fertili pe lungimea coardei de rod (tab. 3.8.) obsevăm, că cel mai înalt grad de fertilitate 

potențială revine ochilor amplasați în zona II, ochii 4-6. În funcție de sarcina de rod atribuită, în 

variantele cercetate coeficienții de fertilitate au atins valori diferite și au variat de la 1,1-1,3 CFR 

până la 1,4-1,5 CFA. S-a constat că numărul de muguri centrali cu 2-3 inflorescențe s-a 

manifestat cu o pondere mai mare în variantele cu încărcătura de 24, 34, 44 ochi (V1, V2, V3), 

fiind de la 53 până la 58 %. Pe măsura amplificării sarcinii la varianta martor procentul de 

muguri cu 2-3 inflorescențe scade fiind de 44 %, în schimb se mărește procentul (ponderea) de 

ochi cu o singură inflorescență 56 %. Zona maximală a depunerilor inflorescențelor fiind 

amplasată între ochii 3-7. 

În urma rezultatelor căpătate putem concluziona, că soiul Codreanca posedă o fertilitate 

potențială înaltă și este predispus suprasarcinilor de rod, fapt care trebuie luat în considerație la 

lucrările de tăiere și atribuirea unei încărcături optime cu lăstari și inflorescențe (reglarea în 

perioada de vegetație, prin lichidarea lăstarilor de prisos și  rărirea inflorescențelor). 

3.2 Influența elementelor tehnologice, condițiilor climatice ale anului și regiunii de 

cultivare asupra soiului Guzun 

3.2.1 Viabilitatea mugurilor și capacitatea de iernare 

Viabilitatea mugurilor pe coardă este unul din semnele după care se poate de apreciat 

starea plantațiilor [95]. De obicei cu cât sunt mai mulți ochi viabili, cu atât mai mare va fi 

numărul de lăstari totali, lăstari fertili și inflorescențe, care nemijlocit contribuie la majorarea 

productivității. 

Viabilitatea medie a mugurilor la soiului Guzun a variat în funcție de regiunea de cultivare, 

cât și în cadrul variantelor studiate. Cele trei nivele ale lungimii de tăiere și încărcătura (24, 34 și 

44 ochi/butuc) au influențat semnificativ viabilitatea mugurilor principali (tab. 3.9). Cea mai 

înaltă viabilitate a mugurilor centrali a fost înregistrată la variantele cu încărcătura 24 și respectiv 

34 ochi/butuc (V1 și V2), pe când în variantele cu încărcătura 44 ochi/butuc (V3) și varianta 

martor s-a înregistrat o viabilitate a ochilor comparativ mai joasă, cea mai mică fiind înregistrată 

în varianta martor. În cazul cercetărilor efectuate asupra soiului Guzun în regiunea de Centru 

media la starea ochilor înregistrată în variantele V1 și V2 nu s-a deosebit semnificativ fiind de 50 

% ochi viabili, 30 % afectați și 20 % ochi pieriți. 

Rezultatele analizei stării ochilor în regiunile de Sud și Centru, în funcție de lungimea de 

tăiere și încărcătura butucilor sunt prezentate în tabelul 3.9 și tabelul A.2.1. 
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Tabelul 3.9. Starea ochilor  la soiul Guzun în funcție de lungimea de tăiere, încărcătura butucilor 

și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta 
Starea ochilor, % 

viabili afectați pieriți 

Regiunea Sud, SRL,,Terra-Vitis” Cahul 

V1 52 26 22 

V2 47 28 25 

Martor  42 29 29 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 50 30 20 

V2 50 30 20 

V3 44 31 25 

Martor  43 33 24 

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 2 (tab. A.2.1 și A.2.2).  

În experiențele efectuate în regiunea de Sud viabilitatea ochilor la varianta cu lungimea de 

tăiere 2+2 și încărcătura 24 ochi/butuc (V1) a fost comparativ mai superioară față de cea 

înregistrată în varianta cu lungimea de tăiere 2+3-4 cu încărcătura 34 ochi/butuc (V2) înregistrînd 

47 - 52 % ochi viabili și 22 - 25 % ochi pieriți. Cea mai scăzută viabilitate a mugurilor centrali în 

medie pe anii de cercetare s-a înregistrat la varianta martor, fapt demonstrat în cercetările 

efectuate în ambele regiuni viticole 42 % regiunea Sud și 43 % regiunea Centru. Cercetările 

efectuate au demonstrat că viabilitatea medie a mugurilor a fost influențată în deosebi de 

temperaturile scăzute înregistrate în luna ianuarie (- 21,8 °C la Centru și - 21,2 °C la Sud ), care 

în anul 2010 au fost sub limita biologică de rezistență a soiurilor de struguri pentru masă luate în 

cercetare. Anul 2011 s-a remarcat prin valori ridicate ale viabilității mugurilor de 90-92 % la 

Centru și 82-93 % la Sud, se poate, deci, concluziona că pentru soiurile de struguri pentru masă 

în acest an s-au creat condiții optime pentru iernare (tab. A.1.3). Acest an s-a dovedit a fi cu 

condiții favorabile pentru creșterea și dezvoltarea viței de vie în perioada de vegetație [25]. 

Condițiile climatice înregistrate în iarna anului 2012 (minima absolută -22,2 °C la Centru 

și -21,1°C la Sud), când s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi din ultima perioadă, au 

constituit un serios examen de rezistență a soiurilor de viță de vie la ger. Pierderile de ochi în 

anul 2012 au fost semnificative variind de la 32-35 % ochi pieriți în regiunea Centru până la 42-

49 % la Sud (tab. A.2.1). Astfel datorită condițiilor deosebite create în anul 2012, în baza 

rezultatelor obținute se pot trage concluzii certe asupra rezistenței soiului Guzun la ger. S-a 

stabilit că acțiunea distructivă a temperaturilor minime critice este neuniformă, fiind influențată 

de fluctuațiile de temperatură din timpul iernii, de curenții de aer rece și de gradul de călire și 

pregătire a butucilor către iernare [21]. 

În urma cercetărilor efectuate s-a demonstrat că pierderile provocate de ger au fost mai 
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accentuate în cazul afectării mugurilor și nule în cazul cercetării acțiunii temperaturilor critice 

minime asupra lemnul anual și multianual. În cazul cercetării acțiunii gerului asupra soiului 

Guzun s-a depistat că cel mai mare % mediu de ochi pieriți s-a înregistrat în condițiile regiunii de 

Sud, fapt eșit din comun, care poate fi explicat nu numai prin acțiunea negativă a temperaturilor 

minime critice, dar și influenței păgubitoare a fluctuațiilor de temperatură din timpul iernii, 

curenților de aer rece, care scad considerabil rezistența viței de vie la condițiile de iernare. În 

cursul perioadei de vegetație, butucii afectați de ger la soiul Guzun, au manifestat o mare 

plasticitate, individuală privind regenerarea și restabilirea funcțiilor fiziologice și a potențialului 

de creștere și rodire. Capacitatea viței de vie de a rezista la condițiile de iernare este o proprietate 

a plantelor influențată de un complex de factori în perioada de iarnă, în primul rând de ger și 

seceta de iarnă [108]. 

3.2.2 Evoluția fazelor de dezvoltare și perioada de vegetație 

În prezent în contextul schimbărilor climatice, datorită posibilităților de monitorizare, 

bazate pe sensibilitatea speciilor de plante de a înregistra și de a răspunde condițiilor de mediu, 

fenologia cunoaște un reviriment [186].  

Observațiile efectuate asupra desfășurării fazelor fenologice a soiului Guzun în cele două 

regiuni Centru și Sud, iar rezultatele sunt prezentate în tabelul 3.10. 

Tabelul 3.10. Desfășurarea fenofazelor de vegetație la soiul Guzun, perioada anilor 2010 – 2012. 

Anul Plânsul Dezmuguritul Înfloritul 
Pârga 

strugurilor 

Maturarea 

strugurilor 

Căderea 

frunzelor 

Regiunea Sud, SRL,,Terra-vitis”, Cahul 

2010 27.03-10.04 22-29.04 11-14.06 10-15.08 15-25.09 27.10-02.11 

2011 01-12.04 30.04-05.05 07-10.06 25.08-05.09 17-31.09 27.10-15.11 

2012 25.03-05.04 21-29.04 26-31.05 15-30.08 05-20.09 25.10-29.11 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

2010 30.03-12.04 23-28.04 13-19.06 15-25.08 20 -30.09 22-27.10 

2011 04 -12.04 02-09.05 17-29.06 29.08 -19.09 22 -30.09 24.10-04.11 

2012 29.03-10.04 25-30.04 31.05-04.06 25.08-02.09 08-25.09 20.10-01.11 

     

           Rezultatele obținute (tab.3.10.) denotă, că în cadrul aceluiași soi se înregistrează diferențe 

semnificative între termenele desfășurării fazelor fenologice, care la rândul său sunt în funcție de 

condițiile anului de cercetare și regiunea de cultivare (Sud, Centru). Astfel în zona viticolă de 

Sud procesele de declanșare a fenofazelor încep cu 3-5 zile mai devreme, iar durata parcurgerii 

fiind diferită de la un an la altul. În urma analizei datelor obținute la soiul Guzun pe perioada 

anilor de studiu s-a observat că lungimea de tăiere a coardelor și încărcătura influențează 

evoluția fazelor de dezmugurit, începutul fenofazei de maturare (pârga) și maturarea strugurilor, 
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care este mai accelerată în variantele (V1 și V2).  

           În condițiile climatice ale regiunii de Sud maturarea strugurilor s-a desfășurat în funcție 

de condițiile climatice ale anului, cel mai timpuriu fiind în anul 2012 la data de 05. 09, iar în anul 

2010 pe data de 15.09 și în anul 2011 pe 17.09. În regiunea de Centru maturarea strugurilor a 

avut loc în perioada 08 – 22.10. Comparativ între ani cel mai timpuriu acest soi a pornit în 

vegetație în anul 2012 (datorită temperaturilor înalte înregistrate), iar cel mai târziu în anul 2011. 

 

Fig. 3.4. Durata perioadei de vegetație la soiul Guzun. Regiunea Sud, SRL,,Terra-vitis”,  

anii 2010 – 2012. 

 

Numărul necesar de zile până la maturarea strugurilor variind de la 136 până la 146 zile în 

regiunea Sud și 136 până la 150 zile în regiunea Centru de la (fig. 3.4 și 3.5). 

 

Fig. 3.5. Durata perioadei de vegetație la soiul Guzun. Regiunea Centru, STE ,,Codru”,  

anii 2010 – 2012. 

În anul 2012 în ambele regiuni s-au înregistrat acelașii număr de zile necesare până la 

maturarea strugurilor de 136 zile, aceasta se datorează condițiilor climatice similare create în 

acea perioadă. Soiul Guzun se clasifică în grupa cu maturarea semitardivă cu 155-160 zile 

necesare de la dezmugurit până la maturarea de consum, dar datorită condițiilor climatice 
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(temperaturilor înalte înregistrate) strugurii sau maturat mai timpuriu. Perioada de vegetație în 

funcți de regiune și de an înregistrează un număr diferit de zile, regiunea Sud  211-215 zile, iar în 

regiunea Centru  204-208 zile.  

3.2.3 Elementele de fertilitate 

Рашидов Н. Д. [128] consideră că, la vița de vie fertilitatea trebuie înțeleasă ca o însușire 

fundamentală prin care se formează an de an organe de fructificare, ca bază inițială în obținerea 

recoltei de struguri.  

În scopul de a valorifica potențialul agrobiologic al soiului Guzun s-a urmărit comportarea 

elementelor de rod în funcție de lungimea de tăiere, încărcătura butucilor și regiunea de 

cultivare, rezultatele sunt prezentate în tabelul 3.11 și tabelul A. 3.1, A.3.2.  

 

Tabelul 3.11. Comportarea elementelor de rod la soiul Guzun în funcție de lungimea de tăiere, 

încărcătura butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta 
Nr. de ochi la 

butuc, buc. 

Lăstari totali Lăstari fertili Inflores-

cențe, buc. 
CFR CFA 

nr. % nr. % 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul  

V1 24 18,6 78 12,2 66 16,9 0,9 1,3 

V2 34 25,6 75 15,4 60 20,3 0,8 1,3 

Martor 40 25,8 65 17,2 66 21,0 0,8 1,2 

DL 0,05   3,69  3,77 0,17   

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni  

V1 24 22,0 92 13,0 59 15,9 0,7 1,2 

V2 34 29,0 85 17,3 59 20,9 0,7 1,2 

V3 44 32,9 75 20,2 61 25,8 0,8 1,3 

Martor 45 32,7 73 21,2 65 26,9 0,8 1,3 

DL 0,05   3,51  1,27 0,42   

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 3  (tab. A.3.1 și A.3.2). 

Elementele de rod la soiul Guzun au variat în funcție de condițiile anului de cecetare, 

lungimea de tăiere a coardelor și încărcătura atribuită butucilor.  

Se știe că, cu cîți mai mulți lăstari se formează pe butuc, cu atât mai mult se cheltuiesc 

substanțe nutritive la formarea lor, iar neajunsul substanțelor nutritive minerale, mai cu seamă, în 

timpul primăverii duce la diferențierea slabă a germenilor inflorescențelor, ori la deformarea 

completă a acestora. Deci numai o încărcătură optimă determină o corelație favorabilă între 

procesele de creștere și fructificare. 
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Fig. 3.6. Influența lungimii de tăiere a coardelor, încărcăturii butucilor și condițiilor 

climatice asupra emiterii în creștere a lăstarilor la soiul Guzun. Regiunea Sud, SRL ,,Terra- 

Vitis”, (perioada anilor 2010 – 2012). 

Din analiza fig. 3.6 și 3.7 se constată că, cel mai mare procent de lăstari porniți în creștere 

în medie la soiul Guzun a fost înregistrat în variantele cu lungimea de tăiere la 2+2 ochi cu 

încărcătura 24 ochi (V1), fiind de 78 % la Sud și 92 % la Centru și 2+3-4 ochi cu încărcîtura 34 

ochi (V2) de 75 % la Sud și 85 % la Centru. Cea mai slabă pornire în creștere s-a înregistrat la 

varianta martor 65 % regiunea de Sud și 73 % regiunea Centru. 

 

 

Fig. 3.7. Influența lungimii de tăiere a coardelor, încărcăturii butucilor și condițiilor climatice 

asupra emiterii în creștere a lăstarilor la soiul Guzun. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, 

(perioada anilor 2010 – 2012). 

 S-a constatat că odată cu micșorarea încărcăturii butucilor și aplicarea tăierii scurte s-a 

micșorat și numărul de lăstari fertili. În variantele cu lungimea de tăiere 2+5-6 ochi cu 
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încărcătura 44 ochi (V3) și în varianta martor procentul de lăstari fertili a fost mai mare 

comparativ cu cel obținut în celelalte variante constituind respectiv 61-65 % la Centru și 66 % 

martor la Sud. 

Din analiza datelor (tab. 3.11) în variantele V1 și V2 cei mai înalți indici de fertilitate (cea 

mai mare capacitate vitală) s-au înregistrat la ochii situați în partea de jos și de mijloc a coardei 

de rod. Fenomen care poate fi explicat prin ipoteză înaintată mai înainte că, în cazul atribuirii 

butucului unor încărcături medii, substanțele nutritive depozitate în lemnul butucului la 

dezmugurire sunt distribuite unui număr mai mic de ochi și aceștia, fiind mai bine asigurați cu 

nutriție, determină o dezvoltare mai bună și o pornire a lor mai rapidă în creștere. 

Numărul de inflorescențe care s-au format pe butuc a fost determinat de particularitățile 

biologice ale soiului și a avariat în funcție de lungimea de tăiere și încărcătura butucilor variind 

de la 16,9 până la 21,0 bucăți regiunea Sud și de la 15,9 până la 26,9 bucăți regiunea Centru. Prin 

urmare încărcătura atribuită butucului influențează direct, indicii productivității acestuia, 

înregistrând efecte pozitive numai în cazul în care pe butuc se lasă un număr optim de elemente 

de producție (lăstari și inflorescențe). În funcție de condițiile climatice ale anului numărul de 

inflorescențe a fost diferit, cele mai multe înregistrându-se în anul 2011 fiind de la 23,0 până la 

29,5 bucăți în regiunea Sud și de la 22,4 până la 36,2 în regiunea Centru. Cele mai scăzute 

rezultate observându-se în anul 2012 variind în funcție de variantă de la 9,4 până la 10,3 la 

regiunea Sud și de la 10,2 până la 20,4 la regiunea Centru (tab. A.3.2). 

Valoarea agrobiologică și tehnologică a soiului Guzun a fost apreciată prin determinarea 

coeficienților de fertilitate și productivitate, care corelează între ei și influențează direct 

producția de struguri. 

Conform datelor Alexandru C., Damian D. [2] fertilitatea soiurilor se schimbă considerabil 

în funcție de factorii climatici și ecologici. Gradul de fertilitate este o însușire care oferă indicații 

prețioase cu privire la valoarea soiului și agrotehnica care trebuie să i se aplice. 

Din analiza datelor obținute (media pe regiunile de cultivare Sud, Centru, tab. 3.11.) s-a 

constat că coeficienții de fertilitate relativ și absolut au atins în medie indici de 0,8-0,9 (CFR) și 

1,2 -1,3 (CFA) în regiunea Sud și cu scăderea acestora în regiunea Centru - 0,7-0,8 (CFR) și 1,2-

1,3 (CFA). S-a constatat că încărcătura butucilor și lungimea de tăiere a coardelor luate în 

evidență în variantele cercetate n-au influențat semnificativ coeficienții de fertilitate a soiurilor 

luate în studiu. Nu s-a stabilit nici o legitate între lungimea de tăiere, sarcina de rod a butucului și 

valorile coeficienților de fertilitate. Coeficienții de fertilitate au variat doar în funcție de 

condițiile anului și de caracteristicile ereditare ale fiecărui soi luat în studiu, conform 

programului de cercetare. Cei mai înalți indici ai fertilității au fost înregistrați în anul 2011, iar 
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cei mai inferiori în anul 2012 la toate soiurile luate în studiu. Putem totuși constata că, indicii 

fertilității înregistrați la soiul Guzun (media în diferiți ani de cercetare), au fost în limtele normei, 

cu toate că au înregistrat o mică scădere a CFR comparativ cu valorile indicilor fertilității 

caracteristice particularităților biologice ale soiului (1,1 CFR.-1,2 CFA). 

3.2.4 Indicii de productivitate și calitate 

Productivitatea –este o însușire complexă determinată pe de o parte de baza ereditară, iar pe de altă parte 

de condițiile de mediu și condițiile de cultură [42 ].  

Datele privind producția calculată la butuc și la hectar, cu gradul de semnificație a 

diferențelor dintre variante, sunt prezentate în tabelul 3.12 și tabelul A.4.1, A.4.2. 

Tabelul 3.12. Cantitatea recoltei la soiul Guzun în funcție de lungimea de tăiere, încărcătura 

butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta 
Greutatea medie a: Roada la: 

strugurelui, g 100 boabe, g 1 but, kg 1 ha, t 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 392 435 6,6 14,5 

V2 403 441 8,1 17,8 

Martor 358 414 7,5 16,5 

DL 0,05 7,01    

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 315 393 5,0 10,0 

V2 351 403 7,3 14,6 

V3 297 329 7,7 15,4 

Martor  305 333 8,2 16,4 

DL 0,05 11,61    

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 4  (tab. A.4.1 și A.4.2). 

În urma cercetărilor efectuate ajungem la concluzia că, greutatea medie a strugurilor la 

soiul Guzun a variat de la un an la altul, dar și în dependență de regiune în cadrul variantelor 

luate în evidență conform programului de cercetare. Cele mai bune rezultate în acest sens s-au 

obținut în regiunea de Sud în toți anii de studiu. În medie pe perioada ciclului experimental 

greutatea medie a strugurilor a fost în limitele de la 297 pînă la  351 g în regiunea de Centru și de 

la 358 pînă la 403 g la Sud. Cel mai bun rezultat s-a obținut la varianta cu lungimea de tăiere de 

2+3-4 ochi și 34 ochi/butuc (V2) în ambele regiuni, fiind de 403 g la Sud și 351 g la Centru (fig. 

A.8.1). Din analiza datelor (regiunea Centru) se constată o diferență față de martor semnificativă 

la greutatea medie a strugurilor (DL 0,05 = 11,61) între variantele V1, V2 și martor, iar între 

varianta V3 o diferență semnificativ negativă.  

Analiza influenței gradării încărcăturii butucilor asupra greutății medii a strugurilor la soiul 

Guzun (regiunea Centru) a stabilit o corelație negativă. Coeficientul de corelaţie dintre greutatea 
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medie a strugurilor şi încărcătura butucilor, a constituit r=-1±0 în anul 2010, ce demonstrează o 

legătura negativă puternică (r>0,7). În anul 2011 avînd valori de r=-0,19+-0,98 și în anul 2012 

r=-0,09+-1 ce determină o legătură negativă slabă (r<0,3) între aceşti indici. Din analiza regresiei 

liniare calculate, reiese că la amplificarea încărcăturii cu 1 ochi/butuc, se înregistrează o 

micșorare a greutății strugurilor cu 8,5 g în anul 2010,  9,3 g în anul 2011 și de 8,6 g în anul 

2012 (fig. A.11.2). 

Conform programului de cercetare a fost determinată greutatea medie a 100 boabe și a unei 

bobe, care sunt indicatori importanți ai calității strugurilor pentru masă. Din analiza datelor 

obținute (tab.3.12) rezultă că, odată cu mărirea încărcăturii a crescut numărul de struguri la 

butuc, iar greutatea lor medie și greutatea medie a 100 boabe a scăzut considerabil în comparație 

cu indicii greutății înregistrați în variantele unde butucilor li s-a atribuit o încărcătură mai mică la 

tăiere. Această situație a fost caracteristică pentru condițiile din ambele regiuni, unde greutatea 

medie a 100 boabe a avut valori cuprinse între 329 – 403 g regiunea Centru și 414 – 441 g 

regiunea Sud. Ca și în cazul greutății strugurilor cele mai înalte valori s-au obținut la varianta V2, 

fiind de 403 g regiunea Centru și de 441 g regiunea Sud (tab. 3.12.). 

Urmărind datele privind cantitatea medie a producției de struguri ajungem la concluzia că, 

asupra acestui indice o influență deosebit de mare o exercită condițiile climatice ale anilor de 

cercetare. Astfel la soiul Guzun recolta medie pe butuc (în medie pe 3 ani) a variat semnificativ, 

valorile fiind cuprinse între 5,0-8,2 kg /butuc în regiunea Centru și 6,6-8,1 kg/butuc în regiunea 

viticolă Sud. Cel mai înalt nivel al producției a fost obținut în anul 2011 (de la 7,2 pînă la 12,1 

kg/butuc în regiunea Centru și 7,3-10,5 kg/butuc în regiunea viticolă Sud), iar cel mai scăzut în 

anul 2012 (de la 3,0 pînă la 6,7 kg în zona de Centru și 4,0-4,8 kg cea de Sud). Nivelul mai înalt 

al încărcăturii de rod a influențat în mod semnificativ recolta de struguri pe butuc și hectar, care 

a fost semnificativ mai mare în varianta cu 44 ochi/ butuc (V3) și varianta martor. 

Creșterea numărului de ochi lăsați la tăierea în uscat pe butuc a dus la creșterea 

semnificativă a producției medii de struguri pe butuc, acesta însă s-a răsfrâns cu efecte negative 

asupra calității strugurilor. S-a constat că, majorarea cantității producție, care depășește nivelul 

optim, conduce la reducerea calității acesteia. 

La soiul Guzun cultivat în regiunea Sud, datele obținute privind indicele de productivitate 

relativ constituie valori între 286-352 g, iar indicele de productivitate absolute între 430-524 g, în 

regiunea Centru indicele de productivitate relative a variat de la 221 până la 245 g și indicele de 

productivitate absolute de la 378 până la 421g. Analizând datele se constată că, rezultatele cele 

mai înalte s-au obținut în regiunea de Sud. Cele mai bune rezultate ale IPA fiind înregistrate la 

varianta (V2) în ambele regiuni (tab. 3.13). 



77 
 

La soiurile pentru masă, unul din cele mai importante criterii în apreciere a calității îl 

constituie aspectul comercial [26, 156]. De aspectul strugurilor depinde și cota parte (procentul) 

producției marfă, un indicator important, care determină în final profitul și rentabilitatea 

producerii strugurilor pentru masă. Din datele obținute (tab.3.13) se constată că cel mai înalt 

procent de producție marfă s-a obținut la varianta V2, care a atins nivelul de 87 % în ambele 

regiuni viticole (Centru și Sud). Odată cu mărirea încărcăturii butucilor și lungimii de tăiere 

aceasta scade considerabil până la 75 – 78 % la martor. Asupra procentului de producție marfă 

influențează foarte mult condițiile climatice ale anului, fapt demonstrat de datele obținute. Astfel 

cel mai înalt procent de producție marfă s-a obținut în anul 2012 când în urma calamităților din 

timpul iernii au pierit un număr mare de ochi și respectiv pe butuc s-au dezvoltat un număr mai 

mic de struguri, datele obținute variind de la 80 până la 90 % regiunea Centru și de la 80 până la 

95 % în regiunea Sud. Cel mai mic procent de producție marfă s-a obținut în anul 2011 când viile 

nu au suferit de înghețuri și pe butuc s-au dezvoltat un număr mult mai mare de struguri (68 -80 

% regiunea Centru și 75 – 80 % regiunea Sud).  

Schimbările climatice ce au loc la nivel mondial se resimt și în Republica Moldova prin 

creșterea numărului de accidente climatice (geruri și prin perioade lungi secetoase). Aceste 

schimbări afectează producția de struguri, dar și calitatea acesteia [82]. 

Evidențele efectuate și datele obținute în urma cercetărilor denotă că cantitatea producției 

la soiul Guzun a fost influențată semnificativ de temperaturile critice din iernile geroase a anilor 

de studiu, însă calitatea producției (procentul de producția marfă) a fost afectată în mare măsură 

și de seceta și arșița din vara anilor 2011 și 2012, mai cu seamă în perioada de pârgă și maturării 

de consum a strugurilor. Pagubele produse s-au manifestat prin apariția arsurilor pe boabe, care 

au condus la micșorarea considerabilă a cotei (procentului) de producție marfă. Arsurile solare a 

strugurelui prezintă un accident climatic, o fiziopatie care determină întreruperea proceselor de 

maturare normală a strugurilor, antrenând pierderi de randament și calitate considerabile [76]. 

Наумова Л.Г. [123] consideră, că crearea (obținerea) soiurilor timpurii într-o oarecare 

măsură rezolvă și problema rezistenței la secetă, deoarece, aceste soiuri, la unul și același nivel 

de asigurare cu umiditate, mai productiv utilizând-o, reușesc să finalizeze principalele faze de 

vegetație până la sosirea secetelor, și permit obținerea unor recolte stabile. 

La soiurile de masă la fel ca și la cele de vin, conținutul în zahăr (alături de aciditate) 

reprezintă unul dintre cele mai importante elemente de calitate la vița de vie [ 160, 161].  

Factorii agrofitotehnici influențează acumularea zaharurilor în boabe, în mod indirect, 

exercitându-și influența mai întâi asupra microclimatului, însușirilor fizico-chimice ale solului, 

vigorii butucului, dezvoltarea peretelui vegetal, gradului de iluminare a suprafeței foliare etc. 
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Tabelul 3.13. Calitatea recoltei la soiul Guzun în funcție de lungimea de tăiere, 

încărcătura butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010 – 2012). 

Variantele 

Conținutul mustului în: 

IGA IPA, g IPR, g 
Producția marfă, 

% zahăr, g/dm3 
aciditate titrabilă, 

g/dm3 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 189 6,6 29 510 353 87 

V2 187 6,2 30 524 322 87 

Martor 183 6,7 27 430 286 78 

DL 0,05 14,18     7,99 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 193 6,4 30 378 221 85 

V2 188 6,2 30 421 245 87 

V3 174 6,3 28 386 238 78 

Martor  171 6,6 26 397 244 75 

DL 0,05 4,44     4,97 

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 4  (tab. A.4.1 și A.4.2). 

Urmărind influența încărcăturii butucilor și lungimii de tăiere asupra acumulării de zahăr în 

strugure, au fost semnalate diferențe semnificative atât între variantele cercetate, cât și în funcție 

de condițiile climatice a regiunii (Sud și Centru). Datele obținute privind comportarea soiului 

Guzun în diferite condiții, sarcini de rod și lungimi de tăiere demonstrează că, cele mai bune 

valori în privința conținutului de zahăr în boabe s-au înregistrat la variantele V1 și V2, fiind de 

187 – 189 g/dm3 în regiunea Sud și de 188 – 193 g/dm3 în regiunea Centru. În cazul variantei 

martor s-a înregistrat o scădere semnificativă a conținutului de zaharuri în boabe 183 g/dm3 în 

regiunea Sud și 171 g/dm3 în regiunea viticolă Centru (tab. 3.13). 

Astfel cantitatea de zahăr din boabe înregistrată în anii de cercetare a fost în limitele 

normei, caracteristice pentru soiul Guzun, cu excepția anului 2012, când, datorită secetei 

îndelungate și temperaturilor ridicate pe parcursul perioadei de vegetație s-au înregistrat valori 

mai mari ale conținutului de zaharuri în boabe (188 – 210 g/dm3). 

Din analiza datelor experimentale (tab. 3.13) se constată, că lungimea de tăiere și 

încărcătura butucilor exercită o influență semnificativă asupra acidității și acumulării de zahăr în 

boabe: pe măsura creșterii sarcinii de rod conținutul în zaharuri înregistrează o diminuare, iar 

aciditatea o ușoară creștere. Un comportament diferit în acest sens a demonstrat soiul Guzun 

unde atribuirea diferitor încărcături a butucilor n-au influențat semnificativ asupra nivelului 

acidității totale a mustului, indicele fiind influențat doar de condițiile climatice ale anului de 

cercetare. Astfel nivelului acidității totale a mustului soiului Guzun în medie pe anii de cercetare 

a înregistrat valori mult mai joase de 6,2-6,6 g/dm3 în zona viticolă Centru și 6,2-6,7 g/dm3 în 

zona Sud, comparativ cu aciditatea caracteristica soiului (7-8 g/dm3). Acest fapt după părerea 
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noastră, se datorează temperaturilor ridicate și secetei din perioada maturării strugurilor, care au 

contribuit la acumulări excesive de zahăr și micșorarea semnificativă a acidității totale. 

Valorile indicelui glucoacidimetric au variat în funcție de încărcătura de rod care scade 

odată cu amplificarea acesteia. Cele mai mari valori în medie ale indicelui glucoacidimetric au 

fost înregistrate la variantele V2, fiind de 30 în ambele regiuni. Nivel mult mai jos al indicelui 

glucoacidimetric a fost înregistrat în varianta martor, unde acesta a atins valori de numai 26 în 

regiunea Centru și 27 în regiunea Sud. În general soiul Guzun se caracterizează prin gust plăcut 

și armonios cu aromă de muscat (aroma este determinată de substanțele aromate din pieliță). 

Datorită calităților gustative pe care le posedă soiul Guzun a fost menționat cu diplome și 

medalii la diferite concursuri și expoziții naționale și internaționale. 

3.2.5 Creșterea vegetativă 

În condițiile climatice ale țării noastre, vița-de-vie nu-și maturează bine lemnul pe toată 

lungimea creșterilor anuale, către vârf mai multe internoduri rămân în stare erbacee. Gradul de 

maturare a coardelor are o deosebită însemnătate practică, deoarece de nivelul acestuia depinde 

rezistența lăstarilor și mugurilor la ger [24].  

Rezultatele privind starea creșterilor vegetative la soiul Guzun, în funcție de lungimea de 

tăiere a coardelor și încărcătura butucilor sunt prezentate în tabelul 3.14 și tabelul A.5.1, A.5.2. 

Tabelul 3.14. Creșterea vegetativă la soiul Guzun în funcție de lungimea de tăiere și încărcătura 

butucilor şi regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta 
Lăstari total, 

buc. 

Coarde  normal dezvoltate Lungimea medie 

a unei coarde, 

(cm) 

% 

maturare din 

lungimea totală 
nr. % 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 18,6 16,1 87 130 82 

V2 25,6 21,0 82 124 82 

Martor 25,8 20,5 79 116 80 

DL 0,05   8,66 6,14  

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 22,0 15,9 72 127 80 

V2 29,0 21,5 74 117 81 

V3 32,9 22,2 67 108 76 

Martor  32,7 21,2 65 107 76 

DL 0,05   1,26 4,81  

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 5  (tab. A.5.1 și A.5.2). 

 

În regiunea viticolă Centru procentul de lăstari normal dezvoltați a atins valori cuprinse 

între 65 – 74 %, cel mai înalt procent fiind înregistrat la varianta cu lungimea de tăiere 2+3-4 

ochi și încărcătura 34 ochi/butuc (V2). 
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Fig. 3.8. Creșterea vegetativă la soiul Guzun în funcție de de lungimea de tăiere a 

coardelor, încărcătura butucilor și regiunea de cultivare. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, 

media pe anii 2010-2012 

În regiunea Sud aceste valori fiind mai înalte și sunt cuprinse între 79 - 87 %. Varianta  24 

ochi/butuc și lungimea de tăiere 2+2 ochi (V1) a înregistrat cel mai înalt nivel (87 %), dar la 

această variantă procentul de coarde normal dezvoltate este influențat negativ de apariția 

coardelor lacome. Coardele supradimensionate (lacome) nu sunt indicate pentru formarea 

elementelor de rodire, deoarece au o fertilitate redusă [29].  

 

Fig. 3.9. Creșterea vegetativă la soiul Guzun în funcție de de lungimea de tăiere a 

coardelor, încărcătura butucilor și regiunea de cultivare. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, 

Ialoveni, media pe anii 2010-2012 

Creșterea anuală vegetativă a butucilor a fost evaluată prin prisma determinării lungimii 

medii (în cm) a unei coarde pe butuc. Lungimea medie de creștere a coardelor la soiul Guzun pe 

durata ciclului experimental a fost cuprinsă între 107 - 127 cm în regiunea Centru și 116 - 130 
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cm la Sud, având tendința de micșorare în varianta V3, iar cele mai mici date s-au înregistrat la 

varianta martor (tab. 3.14 și fig.3.8, 3.9).  

         În urma determinării coeficientul de corelaţie dintre lungimea medie a unei coarde şi 

încărcătura butucilor, s-a demonstrat o legătura negativă puternică (r>0,7) între aceşti indici. 

Coeficientul de determinaţie demonstrează, că lungimea medie a unei coarde a fost influenţată la 

nivel de 100 % în anul 2010, 98 % în anul 2011 și 92 % în anul 2012 de către încărcătura 

butucilor, cealaltă parte este determinată de alţi factori. Din analiza regresiei liniare calculate, 

reiese că la majorarea încărcăturii cu 1 ochi/butuc, se înregistrează o micșorare a lungimii medii  

cu 2,7 cm în anul 2010, 4,4 cm în anul 2011 și de 2,3 cm în anul 2012 (fig. A.12.2). 

Sub influența sarcinii lăsate la tăiere se modifică și gradul de maturare a coardelor, odată 

cu creșterea sarcinii de rod aceasta are tendința de scădere. În regiunea viticolă Centru s-au 

înregistrat valori de maturare a coardelor cuprinse între 76 – 81 %, iar în cea de Sud 78 - 82 % 

din lungimea totală a coardelor. Numeroase cercetări au demonstrat că încărcătura lăsată la tăiere 

influențează modul de creștere și comportare a butucilor. 

3.2.6  Suprafața foliară 

Frunzele viței-de-vie, cu multiplele lor funcții fiziologice, au o contribuție esențială la 

realizarea producției și a calității acesteia. Mărimea suprafeței foliare [127, 147] influențează 

creșterile vegetative, producția de struguri, acumularea zaharurilor în boabe, precum și a altor 

produși „nobili” (antociani, arome, etc.). 

Potențialul biologic al butucilor la vița de vie se apreciază prin mărimea aparatului foliar. 

Teoretic, cu cât acesta are o suprafață mai mare, cu atât cantitatea de substanțe organice rezultată 

în urma fotosintezei este mai ridicată. Rezultatele a numeroase cercetări arată că această corelație 

este pozitivă doar dacă aparatul foliar este expus integral la radiație solară.  

Tabelul 3.15. Suprafața foliară la soiul Guzun în funcție de lungimea de tăiere și încărcătura 

butucilor. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, anul 2012. 

Indicatori 
Varianta 

V1 V2 V3 Martor 

Nr. de frunze pe lăstarii de bază, buc. 332 415 520 553 

Nr. de frunze pe copileți, buc. 517 555 544 523 

Suprafața unei frunze de pe lăstarii de bază, cm2 109,2 101,3 89,1 86,4 

Suprafața unei frunze de pe copileț, cm2 81,4 68,5 66,3 66,0 

Suprafața foliară de pe lăstarii de bază, m2/butuc 3,6 4,2 4,6 4,8 

Suprafața foliară de pe copileți, m2/butuc 4,2 3,8 3,6 3,5 

Suprafața foliară totală, m2/butuc 7,8 8,0 8,2 8,3 

Suprafața foliară m2 /kg la butuc 2,6 1,5 1,3 1,2 

Din analiza datelor obținute (tab. 3.15) se poate observa că lungimea de tăiere a coardelor 
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și încărcătura butucilor influențează semnificativ numărul, lungimea, diametrul și gradul de 

maturare a lăstarilor cât și suprafața totală a frunzelor. Pe măsura creșterii lungimii de tăiere, 

suprafața foliară ce revine la o unitate de recoltă scade, prin urmare scade calitatea recoltei 

strugurilor. Se știe că o suprafață foliară optimă influențează pozitiv producția și calitatea ei. 

Suprafața foliară a soiului Guzun determinată în dependență de lungimea de tăiere și 

încărcătura atribuită butucilor, care, conform datelor obținute diferă atât după numărul total de 

frunze dezvoltate cât și în funcție de suprafața lor totală (variind de la 332 bucăți și 109,2 cm2 în 

varianta cu sarcina de 24 ochi și lungimea de tăiere 2+2 ochi (V1) la 520 bucăți și 89,1 cm2 în 

varianta cu 44 ochi și lungimea de tăiere 2+5-6 ochi (V3). 

S-a constat că odată cu amplificarea sarcinii de rod crește și numărul de frunze pe butuc, 

dar în defavoarea suprafeței medii a acestora. La formarea suprafeței foliare a plantelor participă 

atât frunzele lăstarilor de bază, cât și frunzele lăstarilor copili. La varianta cu încărcătura 24 ochi 

și lungimea de tăiere 2+2 ochi (V1) suprafața foliară totală este de 7,8 m2/butuc, din care 53 % 

constituie frunzele de pe copileți. În varianta cu încărcătura 34 ochi și lungimea de tăiere 2+3-4 

ochi (V2) suprafața foliară totală este de 8,0 m2/butuc, din care 48 % constituie frunzele de pe 

copileți. La varianta cu încărcătura 44 ochi și lungimea de tăiere 2+5-6 ochi (V3) suprafața 

foliară totală este de 8,2 m2/butuc, din care 43 % o constituie frunzele de pe copileți. 

Din analiza datelor se constată, că suprafața foliară totală a butucilor este constituită în 

măsură de 43 - 53 % din suprafața foliară a frunzelor de pe copili și pe măsura amplificării 

sarcinii de rod acest procent scade. Potențialul biologic al butucilor la vița de vie este determinat 

de mărimea aparatului foliar. Teoretic, cu cât acesta are o suprafață mai mare, cu atât cantitatea 

de substanțe organice rezultată în urma fotosintezei este mai ridicată. Rezultatele a numeroase 

cercetări arată că această corelație este pozitivă doar dacă aparatul foliar este expus integral la 

radiație solară. Atunci când suprafața foliară este mai mare decât spațiul de etalare a vegetației, 

asigurat prin sistemul de conducere, se produce îndesirea și umbrirea covorului vegetal. 

Umbrirea are consecințe fiziologice și fitopatologice importante, cum ar fi scăderea fertilității 

mugurilor și intensificarea atacului agenților patogeni. În ceea ce privește calitatea producției, s-a 

constatat că umbrirea determină diminuarea concentrației în zaharuri și creșterea acidității totale 

a mustului. Asigurarea unui raport optim între încărcătura de struguri a unui butuc și activitatea 

fotosintetică duc la acumularea unei cantități de substanțe de rezervă corespunzătoare pentru 

obținerea unei producții mari de struguri și de calitate[128]. 

În cercetările efectuate de Cтоев К. Д. [130] s-a constatat că 1 kg de struguri trebuie să fie 

asigurat cu circa 1,5 – 2 m2 de suprafață foliară, ceea ce este confirmat și de alți autori. 
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Fig. 3.10. Suprafața foliară m2/kg la butuc a soiului Guzun în funcție de lungimea de tăiere a 

coardelor și încărcătura butucilor. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, anul 2012. 

Din analiza datelor prezentate (fig. 3.10) se constată că, numai variantele cu lungimea de 

tăiere 2+2 și 2+3-4 ochi cu încărcătura de 24 și 34 ochi/butuc (V1 și V2) asigură suprafața foliară 

necesară pentru 1 kg de struguri (2,6 și 1,5 m2 /kg la butuc). Varianta cu lungimea de tăiere 2+5-

6 ochi și încărcătura 44 ochi (V3) și martorul nu sunt asigurate cu suprafața foliară necesară 

valorile obținute fiind de 1,3 – 1,2 m2 /kg la butuc.  

3.2.7 Starea fiziologică a coardelor 

Studiile acestor însușiri au o importanță considerabilă pentru descrierea ampelografică a 

soiurilor, alegerea sistemului de cultură, formarea butucilor, sistemele și tipurile de tăiere, 

stabilirea încărcăturii butucilor. 

Tabelul 3.16. Gradul de maturare a coardelor la soiul Guzun în funcție de lungimea de tăiere, 

încărcătura butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta 
Umiditatea, % Amidon, % FLT, 

buc 

DȚ, 

puncte media media diapazon 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 51 8,7 8-10 2-2 3-4 

V2 51 8,4 7-10 2-2 3-4 

Martor  49 8,2 6-10 1-3 2-4 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 50 8,6 6-10 2-2 2-3 

V2 50 8,9 7-11 2-3 2-3 

V3 49 9,1 8-10 2-2 2-3 

Martor 49 7,8 6-9 2-2 3-3 

Norma  48-52  8-10  2-4  3-5  

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 6 (tab. A.6.1 și A.6.2). 

Hidratarea coardelor în medie la acest soi a înregistrat valori cuprinse între 49-51 % 

regiunea Sud și 49-50 % regiunea Centru fiind în limita normei (48-52 %). Cantitatea 
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fasciculelor liberului tare și diferențierea țesuturilor lăstarilor (la momentul luării probelor) în 

toate variantele cercetate a fost sub limita normei, rezultatele obținute în zona viticolă Sud a 

înregistrat rezultate relativ mai bune. Cele mai mici valori a acumulării cantităților de amidon și 

conținutului de umiditate a coardelor la soiul Guzun s-a înregistrat în anul 2011 în condițiile 

regiunea viticole Centru (tab. A.6.1, A.6.2). Aceasta s-a datorat dezvoltării unui număr mare de 

struguri pe butuc, care a contribuit la înrăutățirea proceselor de pregătire a coardelor către 

iernare. Cantitatea de amidon în majoritatea variantelor a fost sub limita normei, înregistrând 

valori de la 7,3 până la 7,9 %, și doar numai varianta cu lungimea de tăiere 2+5-6 ochi și 

încărcătura 44 ochi (V3) a înregistrat o cantitate de amidon la nivel de 8,6 %. 

În regiunea Sud numai în varianta cu lungimea de tăiere 2+2 ochi și încărcătura 24 ochi 

(V1) cantitatea de amidon a fost sub limita normei, pe când umiditatea coardelor în toate 

variantele cercetate a avut valori în limitele normei. În anii 2010 și 2012 coardele acestui soi au 

fost pregătite comparativ mai bine către iernare, excepție făcând doar varianta martor, unde s-au 

înregistrat cazuri cu conținut de amidon sub limită normelor existente. 

Nivelul maturării țesuturilor lăstarului este unul din cele mai obiective caracteristici de 

pregătire a coardelor către iernare, care a fost determinată prin metode fiziologice și histochimice 

(tab. 3.16, fig. A.10.1). Rezultatele obținute denotă că în medie hidratarea coardelor la acest soi 

studiat în cele două regiuni a fost în limitele normei și cantitatea substanțelor de rezervă 

acumulate în coarde (în luna octombrie) a fost suficientă. 

3.2.8 Fertilitatea embrionară 

Fertilitatea potențială este determinată de baza genetică a fiecărui soi, influențată de 

condițiile de cultură și este exprimată, practic, prin numărul de primordii de inflorescențe normal 

dezvoltate, formate în ochiul de iarnă, în anul anterior fructificării. 

O însemnătate deosebită în practica viticolă alături de fertilitatea embrionară, o are și 

schimbarea fertilității embrionare pe toată lungimea lăstarilor. Fertilitatea mugurelui depinde de 

proveniența soiului și de însușirile biologice ale acestuia [38]. 

Rezultatele determinării fertilității embrionare au demonstrat că aceasta depinde de 

însușirile genetice ale soiului, dar ea poate fi modificată în funcție de: condițiile climatic ale 

anului și agrotehnica aplicată. 

Datele analizei fertilității embrionare la soiul Guzun în funcție de variantele studiate și 

regiunile de cultivare sunt prezentate în tabelul 3.17 și tabelul A.7.1, A.7.2. 
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Tabelul 3.17. Fertilitatea embrionară a ochilor de iarnă la soiul Guzun în funcție de lungimea de 

tăiere, încărcătura butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010 – 2012). 

Varianta 

 

Muguri 

fertil, % 

Nr. infl. pe lungimea 

coardei 
CFR CFA 

Nr. de muguri 

centrali, % 
Zona maximă 

a depunerilor 

infl. 
I II III cu 1 

infl 

cu 2-3 

infl. 1-3 4-6 7-9 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 77 1,0 1,2 1,1 1,0 1,4 58 42 2-6 

V2 82 1,0 1,4 1,2 1,2 1,4 59 41 2-6 

Martor 75 0,9 1,0 1,3 1,0 1,3 65 35 2-6 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 74 1,0 1,3 0,9 1,0 1,4 61 39 2-6 

V2 83 1,1 1,2 1,1 1,1 1,3 65 35 2-6 

V3 75 0,9 1,0 1,1 1,0 1,3 67 33 2-6 

Martor 69 0,8 1,0 1,1 0,9 1,3 66 34 2-6 

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 7 (tab. A.7.1 și A.7.2). 

În funcție de regiunea de cultivare concentrația mugurilor fertili a variat de la 75-82 % în 

regiunea Sud și 69-83 % regiunea Centru. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în anul 2011 în 

ambele regiuni (tab. A.7.1, A.7.2). Varianta (V2) s-a remarcat prin cel mai înalt nivel de 

concentrare a mugurilor fertile care în medie a constituit 82 % regiunea Sud și 83 % regiunea de 

Centru, cât și cel mai înalt nivel al coeficienților de fertilitate. 

Din analiza datelor cu privire la fertilitatea soiului Guzun se constată că, cei mai fertili ochi 

pe lungimea coardei de rod sunt situați între ochii 4-6, fapt înregistrat în toate variantele luate în 

cercetare (tab. 3.17). Coeficienții de fertilitate fiind în limita de la 0,9-1,1 (CFR) și 1,3-1,4 

(CFA) în regiunea de Centru și 1,0-1,2 (CFR) și 1,3-1,4 (CFA) în regiunea de Sud. Cea mai 

înaltă pondere (procent) de muguri cu mai multe inflorescențe (2-3) pe lungimea coardei de rod 

s-a înregistrat în zona ochilor 2-6 (zona maximă a depunerilor de inflorescențe). Fertilitatea 

potențială a acestui soi a fost mai înaltă comparativ cu cea reală în toate variantele luate în 

cercetare. Asfel ajungem la concluzia că soiul Guzun posedă o fertilitate potențială medie. 

Analiza datelor demonstrează că nu există diferențe semnificative între coeficienții de 

fertilitate înregistrați în variantele cu diferite încărcături luate în cercetare în diferite condiții ale 

zonelor de Sud și Centru (înregistrâdu-se o creștere nesemnificativă a fertilității în zona viticolă 

de Sud). Evidențele efectuate pe parcursul anilor de cercetare asupra fertilității ochilor la diferite 

soiuri de struguri pentru masă au demonstrat faptul că ochii formați pe noduri în subsuoara 

frunzelor pe lungimea coardelor, diferă, ei fiind foarte eterogeni. Eterogenia ochilor e 

determinată, în primul rând, de condițiile de nutriție, umiditate, temperatură în epoca lor de 

formare, cât și de unele însușirii biologice. Fertilitatea redusă a ochilor de la baza corzilor (zona 

I, ochii 1-3) este cauzată de insuficiența de substanțe nutritive necesare la începutul vegetației în 
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perioada inițială de formare a mugurilor în subsuoara frunzelor lăstarilor (ca urmare a lipsei 

condițiilor optime de temperatură pentru realizarea și derularea fotosintezei) [24]. 

Creșterea ulterioară a lăstarilor și formarea ochilor pe ei (zona II, ochii 4-6 ) are loc în 

termene cu condiții de nutriție mai favorabile, de aceea în ochii de iarnă se formează cele mai 

multe inflorescențe embrionare. La sfârșitul perioadei de vegetație condițiile de nutriție se 

înrăutățesc, fertilitatea ochilor în partea superioară fiind mai joasă. Din analiza datelor obținute 

în variantele luate în cercetare în diferite condiții a zonelor viticole Centru și Sud se constată că 

cele mai multe inflorescențe embrionare au fost înregistrate (concentrate) în zona II (ochii 4-6), 

fapt care trebuie luat în considerație la stabilirea lungimii de tăiere a coardelor și sarcinii de rod. 

Comparând fertilitatea potențială a ochilor de iarnă (tab. 3.17) cu fertilitatea reală a lăstarilor 

(tab. 3.11) ajungem la concluzia că fertilitatea embrionară este mai mare (la momentul 

determinării) față de cea reală în toate variantele luate în studiu.  

3.3 Influența elementelor tehnologice, condițiilor climatice ale anului și regiunii de 

cultivare asupra soiului Moldova 

3.3.1 Viabilitatea mugurilor și capacitatea de iernare 

Rezistența viței de vie la ger este diferită în funcție de soi, gradul de maturare a coardelor, 

faza repausului în care survine, modul de instalare a gerului (lent sau brusc). Rezistența la ger 

este mai mare în faza repausului profund și mai scăzută în timpul repausului facultativ. 

Tabelul. 3.18. Starea ochilor la soiul Moldova în funcție de lungimea de tăiere, încărcătura 

butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta 
Starea ochilor, % 

viabili afectați pieriți 

Regiunea Sud, SRL,,Terra-Vitis” Cahul 

V1 51 36 13 

V2 49 30 21 

V3 39 34 27 

Martor  39 28 33 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 51 33 16 

V2 53 29 18 

V3 49 29 22 

Martor  43 32 25 

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 2 (tab. A.2.1 și A.2.2). 

Din analiza datelor obținute (tab. 3.18) se constată că cei mai înalți indici ai viabilității 

ochilor la soiul Moldova s-au înregistrat în regiunea Centru  de la 43 până la 53 %, iar la Sud de 

la 39 până la 51 %  variind în funcție de variante. În iernile blînde și slab geroase (cum a fost în 
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anul 2011, tab. A.2.1 și A.2.2) viabilitatea ochilor la soiul dat a fost destul de înaltă (90-94 % la 

Centru și 84-98 la Sud). În iernile aspre (2010 și 2012) acest indice s-a schimbat considerabil în 

direcția scăderii, fapt condiționat și de gradul de maturare a coardelor toamna, de capacitatea lor 

de adaptare și călire la acțiunea temperaturi joase, influenței negative a variațiilor de temperatură 

din timpul iernii și acțiunii păgubitoare a curenților de aer rece. Cele mai mari pierderi de ochi s-

au înregistrat în februarie 2012, când minima absolută a atins valori de -22,2 °C în regiunea 

Centru și -21,1 la Sud. În aceste situații soiul Moldova s-a comportat respectiv grupei de soiuri 

cu grad mediu de rezistență la iernare. În medie (perioada anilor 2010-2012) soiul Moldova a 

înregistrat pierderi de ochi (pieriți) în proporție de la 13 până la 33 % la Sud și de la 16 până la 

25 % în regiunea Sud. Din analiza rezultatelor medii se constată că diferențele înregistrate între 

regiunile de cultivare nu sunt semnificative, fiind cu mici scăderi în regiunea Sud. Comparativ cu 

rezultatele înregistrate de martor cea mai înaltă viabilitate în medie s-a înregistrat la varianta cu 

lungimea de tăiere 2+2 ochi și încărcătura 24 ochi (V1) în regiunea de Sud fiind de 51 %, urmat 

de varianta cu lungimea de tăiere 2+3-4 ochi și încărcătura 34 ochi (V2), fiind de 49 %. În 

regiunea Centru cele mai bune rezultate privind viabilitatea mugurilor s-a înregistra de varianta 

cu lungimea de tăiere 2+3-4 ochi și încărcătura 34 ochi (V2) înregistrând valori de 53 %, iar 

varianta cu lungimea de tăiere 2+2 ochi și încărcătura 24 ochi (V1) fiind în ușoară scădere -51 %. 

În ambele regiuni varianta cu lungimea de tăiere 2+5-6 ochi și încărcătura 44 ochi (V3) a 

înregistrat cele mai mici diferențe față de martor, sau chiar egale (regiunea Sud). 

Rezistența viței de vie la condițiile de iernare este influențată de maturarea lăstarilor și 

pregătirea lor către iernare (călirea lor), pe de o parte, și de rezistența genetică a soiurilor 

cultivate, pe de altă parte. Aceste particularități biologice ale soiurilor nu trebuie neglijate, 

deoarece există interdependență între ele iar prin interacțiunea lor se condiționează capacitatea 

de iernare a viței de vie. Astfel rezistența condiționată genetic a soiurilor de struguri de masă la 

condițiile nefavorabile de mediu (în primul rând rezistența la ger, fluctuațiile de temperatură din 

timpul iernii) precum și factorii care pot menține sau influența pozitiv manifestarea acestor 

caractere (agrotehnica înaltă, sarcina optimă cu lăstari și rod, pregătirea și călirea satisfăcătoare a 

butucilor la condițiile de iernare) sunt criteriile care stau la baza cultivării eficiente și durabile a 

plantațiilor de viță de vie pe întreaga perioadă de exploatare. 

3.3.2 Evoluția fazelor de dezvoltare și perioada de vegetație 

Referindu-se la termenul “fenologie”, mulți autori consideră că aceasta “este în general 

descrisă ca arta observării fazelor ciclului de viață sau a activității plantelor în apariția lor 

temporală din timpul unui an”, concepțiune pe care o vom găsi și la alți autori [171, 189]. 
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Tabelul 3.19. Desfășurarea fenofazelor de vegetație la soiul Moldova. 

Anul Plânsul Dezmuguritul Înfloritul Pârga 

strugurilor 

Maturarea 

strugurilor 

Căderea 

frunzelor 

Regiunea Sud, SRL,,Terra-vitis”, Cahul 

2010 30.03-11.04 24-30.04 09-13.06 15-20.08 19-30.09 27.10-04.11 

2011 03 -10.04 01-07.05 09-18.06 25.08-10.09 21-30.09 27.10-15.11 

2012 28.03-10.04 28-30.04 26.05-01.06 15-30.08 09-20.09 25.10-29.11 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

2010 02-14.04 26-30.04 13-17.06 20-25.08 24.09-05.10 22-27.10 

2011 07 -14.04 03-12.05 19-27.06 20-30.08 27.09-07.10 24.10-07.11 

2012 29.03-10.04 29.04-03.05 01-07.06 25.08-05.09 11-25.09 20.10-01.11 

 

În anii de evidență mișcarea sevei la soiul Moldova s-a înregistra în perioada 29.03 și 

04.04 în regiunea Sud și 29.03 și 07.04 în regiunea Centru, cel mai timpuriu fiind în anul 2012 și 

cel mai tardiv în anul 2011 (asemeni și dezmuguritul, tab. 3.19). 

Conform observațiilor efectuate fazele de dezmugurit, începutul maturării (pârga) și 

maturarea strugurilor s-au desfășurat mai rapid sau cu o intensitate mai sporită în variantele (V1 

și V2), comparativ cu datele obținute în variantele (V3) și varianta martor.  

Astfel de comportare, poate fi explicată reieșind din faptul că, substanțele nutritive sunt 

distribuite unui număr mai mic de ochi și aceștia, fiind mai bine asigurați cu substanțe nutritive, 

mai repede pornesc în creștere. Prin atribuirea unei anumite încărcături și lungimi de tăiere a 

coardelor de rod se poate influența și regla declanșarea și durata fazelor de vegetație a viței de 

vie, constatare confirmată și de cercetările efectuate de Vițelaru C., Condur M. [81]. 

 

Fig. 3.11. Durata perioadei de vegetație la soiul Moldova. Regiunea Sud, SRL,,Terra-vitis”,  

anii 2010 – 2012. 

În perioada anilor 2010-2011 maturarea soiului Moldova a avut loc în termenii 19-21.09 

în regiunea Sud și 24-29.09 în regiunea Centru, iar în anul 2012 aceasta a fost accelerată și s-a 

înregistrat foarte timpuriu pentru acest soi (09.09 la Sud și 11.09 la Centru). 
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Fig. 3.12. Durata perioadei de vegetație la soiul Moldova. Regiunea Centru, STE ,,Codru”,  

anii 2010 – 2012. 

Numărul de zile necesare pentru maturarea recoltei a fost în funcție de regiunea de 

cultivare și de condițiile climatice înregistrate în fiecare an. Cel mai mare număr de zile s-a 

atestat în anul 2010 fiind de 148 zile la Sud și de 151 zile la Centru, iar cel mai mic în anul 2012 

fiind de 134 zile la Sud și 135 zile la Centru. Durata perioadei de vegetație a fost încadrată între 

208-213 zile regiunea Sud și de 201-206 regiunea Centru (fig. 3.11 și 3.12).  

3.3.3 Indicii de fertilitate 

După cum relatează Кузъмук С. Л. [109] pornirea în vegetație a ochilor este influențată 

foarte puternic de condițiile climatice și se reține semnificativ în anii cu primăverile reci și 

condiții mai vitrege. Lungimea de tăiere și încărcătura butucilor au influențat diferențiat pornirea 

în vegetație, rezultatele căpătate sunt prezentate în tabelul 3.20 și tabelul A.3.1, A.3.2.  

Tabelul 3.20. Comportarea elementelor de rod la soiul Moldova în funcție de lungimea de tăiere, 

încărcătura butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta Nr. de ochi la 

butuc, buc. 

Lăstari totali Lăstari fertili Inflores-

cențe, buc. 

CFR CFA 

nr. % nr. % 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 24 18,7 78 8,8 47 9,4 0,5 1,0 

V2 34 25,2 74 11,9 47 12,7 0,5 1,1 

V3 44 30,3 69 14,9 49 18,2 0,6 1,2 

Martor 42 27,9 67 14,5 52 17,2 0,6 1,2 

DL 0,05   4,51  2,96 1,85   

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 24 19,5 81 9,4 48 10,8 0,6 1,1 

V2 34 26,9 79 13,3 49 14,9 0,6 1,1 

V3 44 30,7 70 15,5 50 17,4 0,6 1,1 

Martor 42 29,9 71 15,3 51 18,5 0,6 1,2 

DL 0,05   4,53  3,06 0,35   

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 3 (tab. A.3.1 și A.3.2). 
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Din analiza datelor obținute (tab. 3.20) se constată că numărul de ochi porniți în 

vegetație, față de numărul de ochi lăsați la tăiere a fost relativ mai mare în variantele cu 

lungimea de tăiere de 2+2 și 2+3-4 ochi/butuc cu sarcina de 24 și 34 ochi (V1 și V2) indiferent de 

regiunea de cultivare. Pornirea în vegetație a fost influențată de însușirile biologice ale soiului 

Moldova precum și de încărcătura de ochi și lungimea de tăiere a coardelor.  

 

Fig. 3.13. Influența lungimii de tăiere a coardelor, încărcătura butucilor și regiunii de 

cultivare asupra emiterii în creștere a lăstarilor la soiul Moldova. Regiunea Sud, SRL,,Terra-

vitis”, perioada anilor 2010 – 2012. 

Din analiza fig. 3.13 și 3.14 se constată, că în varianta cu lungimea de tăiere 2+2 ochi și 

încărcătura 24 ochi/butuc (V1) procentul de lăstari porniți în creștere din numărul total de ochi în 

medie a constituit 78 % în regiunea de Sud și 81 % în cea de Centru, pe când la varianta cu 

lungimea de tăiere 2+3-4 ochi cu încărcătura 34 ochi/butuc (V2) aceasta a constituit 74 % la Sud 

și 79 la Centru.  

 

Fig. 3.14. Influența lungimii de tăiere a coardelor, încărcăturii butucilor și regiunii de cultivare 

asupra emiterii în creștere a lăstarilor la soiul Moldova. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, 

perioada anilor 2010 – 2012. 
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Odată cu mărirea încărcăturii butucilor în variantele cercetate s-a înregistrat o emitere a 

lăstarilor în proporție de 69 % în varianta cu lungimea de tăiere de 2+5-6 ochi încărcătura 44 

ochi (V3) și 67 % în varianta martor, cercetare în condițiile regiunii viticole Sud, și respectiv 70 -

71 % pentru aceleași variante cercetate în condițiile regiunii viticole Centru (tabelul ). În 

variantele V1 și V2 s-a constat că ponderea lăstarilor fertili (procentul de lăstari fertili din 

numărul lor total de pe butuc) este mult mai mic în comparație cu variantele cu sarcini mai mari 

de rod. Valoarea acestor indici în medie a variat de la 47 până la 52 % din numărul total de ochi 

în regiunea de Sud și de la 48 până la 51 % în regiunea de Centru.  

S-a constat că numărul de inflorescențe pe butuc evoluează ascendent odată cu creșterea 

factorilor de influență, corelându-se în general cu gradul de fertilitate a lăstarilor. Pe măsura 

creșterii sarcinii de rod, se remarcă o creștere evidentă a numărului de inflorescențe pe butuc. 

Numărul mediu de inflorescențe pe butuc nu a variat semnificativ în funcție de regiunea de 

cultură, fiind influențate doar de condițiile climatice ale anului de cercetare. 

Astfel în dependență de regiune și de variantele studiate numărul lor a variat în medie în 

limite de 9,4 – 18,2/butuc în regiunea viticolă de Sud și 10,8 – 18,5/butuc în cea de Centru. 

Asupra acestor indici au influențat negativ condițiile anilor 2010 și în deosebi 2012 când s-a 

înregistrat cel mai mare număr de ochi pieriți. În anul 2011 plantele au avut cele mai favorabile 

condiții pentru creștere și dezvoltare și au înregistrat un număr optim de inflorescențe pe butuc 

(tab. A.3.1 și A.3.2). 

Din analiza datelor obținute (tab. 3.20) se constată că coeficientul de fertilitate absolut 

(CFA) este cuprins între 1,0 - 1,2 la Sud și 1,1 – 1,2 la Centru. Coeficientul de fertilitate relativ 

(CFR) calculat în mediu pe anii de cercetare pentru soiul Moldova s-a stabilit în limite de 0,5-0,6 

la Sud și 0,6 la Centru, ceea ce demonstrează, că în perioada anilor de studiu coeficienții de 

fertilitate au fost mult mai inferiori celor caracteristici pentru soiul dat (caracteristic pentru acest 

soi fiind de 0,7-1,0 coeficientul de fertilitate relativ și 1,3-1,7 coeficientul de fertilitate absolut) 

[52]. Astfel variația elementelor de fertilitate și de productivitate în condițiile anilor de cercetare 

2010 – 2012 a fost în funcție de condițiile de mediu și de potențialul genetic al soiului. 

3.3.4 Indicii de productivitate și calitate 

Necesitatea de a obține producții ridicate, de bună calitate și cu profit, ne determină să 

dirijăm creșterea și rodirea viței de vie prin multiple și repetate intervenții tehnice [114, 152].             

Datele obținute au permis să constatăm că, calitatea strugurilor soiului Moldova variază în limite 

foarte largi de la un an la altul și de la o regiune de cultivare la alta și este puternic influențată 

atât de condițiile climatice cât și de elementele agrotehnice aplicate.  
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Tabelul 3.21. Cantitatea recoltei la soiul Moldova în funcție de lungimea de tăiere, încărcătura 

butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

 

Varianta 

Greutatea medie a: Roada la: 

strugurelui, g 100 boabe, g 1 but, kg 1 ha, t 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 382 463 3,6 7,9 

V2 392 458 5,0 11,0 

V3 353 417 6,4 14,1 

Martor  345 410 6,0 13,2 

DL 0,05 8,76    

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 372 437 4,0 8,0 

V2 369 432 5,5 11,0 

V3 335 391 5,8 11,6 

Martor  317 376 6,3 12,6 

DL 0,05 25,48    

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 4  (tab. A.4.1 și A.4.2). 

Din analiza datelor obținute (tab. 3.21 și tab. A.4.1, A.4.2) constatăm că greutatea medie 

a strugurilor (calculată în medie pe perioada ciclului experimental) a atins valori mult mai 

superioare în variantele cu lungimea de tăiere de 2+2 și 2+3-4 ochi cu încărcătura 24 și 34 

ochi/butuc (V1 și V2) unde au fost înregistrați indici medii de 369 - 372 g în regiunea viticolă 

Centru și respectiv 382-392 g în cea de Sud. În varianta 44 ochi/butuc unde lungimea de tăiere a 

cepului și coardelor de rod s-a efectuat după schema 2+5-6 ochi (V3), greutatea medie a 

strugurilor a constituit 335 g în zona viticolă Centru și 353 g la Sud. Cele mai mici valori ale 

greutății medii a strugurelui au fost înregistrate în varianta martor, fiind de 317 g în regiunea 

Centru și 345 g în cea de Sud. Astfel s-a constat că odată cu majorarea încărcăturii și lungimii de 

tăiere, greutatea medie a strugurilor scade, aceasta s-a demonstrat și prin analiza de corelare 

dintre încărcătura butucilor și greutatea medie a strugurilor. În anii 2010 și 2011 se demonstrează 

o legătura negativă puternică (r>0,7), iar în anul 2012 o legătură negativă medie (0,3<r<0,7) între 

aceşti indici. Coeficientul de determinaţie dyx=0,53 în anul 2010, dyx=0,86 în anul 2011 și 

dyx=0,61 în anul 2012 ceea ce demonstrează, că greutatea medie a strugurilor a fost influenţată 

la nivel de 53, 86 și 61 % de către încărcătura butucilor, cealaltă parte fiind determinată de alţi 

factori. Din analiza regresiei liniare calculate, reiese că la amplificarea încărcăturii cu 1 

ochi/butuc (regiunea Sud), se înregistrează o micșorare a greutății strugurilor cu 11,6 g în anul 

2010,  13,1 g în anul 2011 și de 6,3 g în anul 2012 (fig. A.11.3). În regiunea Centru se 

demonstrează o legătura negativă puternică (r>0,7) în toți anii de cercetare. Desemenia cu 

majorarea încărcăturii cu 1 ochi/butuc, se atestă o micșorare a greutății strugurilor cu 12,4 g în 

anul 2010,  12,1 g în anul 2011 și de 5,0 g în anul 2012 (fig. A.11.4). 
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Aceeași tendință se menține și în cazul determinării greutății medii a 100 boabe (care 

deasemenea are valori comparativ mai mici) în varianta martor și varianta cu 44 ochi cu 

lungimea de tăiere la 2+5-6 ochi (V3). Greutatea medie a 100 boabe la soiul Moldova în cadrul 

variantelor a variat în limite de la 376 – 437 g în regiunea viticolă Centru și 410 – 463 g în cea 

de Sud. Cea mai mică greutate medie a strugurilor și a 100 boabe a fost înregistrată în anul 2012 

(tab.A.4.1, A.4.2), unde aceasta a atins valori medii în limite de 167-185 g în regiunea Centru și 

214-240 g în regiunea Sud (cel mai mic indice al greutății medii a unui strugure fiind înregistrat 

în varianta cu sarcina de 24 ochi/butuc). Acest fapt s-a datorat influenței condițiilor climatice 

(acțiunii temperaturilor minime critice, fluctuațiilor de temperatură din timpul iernii), care au 

condus la pieirea ochilor principali, și dezvoltarea strugurilor în mare parte din ochii laterali 

(care de obicei au dimensiuni mai mici). 

Din analiza datelor obținute se constată că producția de struguri este puternic influențată 

de nivelul încărcăturii butucilor, fiind relativ mai înaltă în variantele cu atribuirea unor sarcini de 

rod mai mari pe butuc, unde în medie pe butuc s-a înregistrat 5,8-5,9 kg/butuc în zona viticolă 

Centru și 6,4 kg/butuc în cea de Sud (V3) și 5,8- 6,0 kg/butuc, respectiv pe zone în varianta 

martor. În variantele cu sarcini de rod mai mici cantitatea medie de producție a fost mult mai 

joasă și a constituit în medie 4,0 kg/butuc în zona de Centru și 3,6 kg/butuc în zona de Sud 

(pentru varianta cu 24 ochi/butuc) și respectiv 5,5 -5,0 kg/butuc în cazul variantei cu 34 

ochi/butuc. Astfel constatăm, că încărcătura lăsată la tăiere influențează semnificativ creșterea și 

rodirea soiurilor, deci odată cu creșterea sarcinii de rod crește semnificativ și cantitatea de 

producție pe butuc. Cea mai mare influență pentru diferențele de producție o exercită condițiile 

climatice, particularitățile biologice ale soiului și interacțiunea soi-mediu-agrotehnică. Producția 

obținută în cele două regiuni a fost diferită, deoarece în fiecare zonă de cultură viticolă există 

condiții diferite de climă și sol.  

Din analiza datelor obținute (tab. 32) constatăm, că productivitatea soiului depinde foarte 

mult și de greutatea strugurilor și se află în strânsă corelație cu gradul de fertilitate (indicii de 

productivitate relativ și absolut caracteristic soiului). Astfel indicele de productivitate relativ în 

cadrul variantelor a constituit 191-212 g în regiunea Sud și 188-223 g în regiunea Centru, iar cel 

absolut 382-431 g la Sud și 369-409 g la Centru. 

Prospețimea și starea de sănătate a strugurilor este dată de prezența și grosimea stratului 

de pruină. Grosimea stratului de pruină este un caracter de soi [35]. Comparativ cu celelalte 

soiuri, soiul Moldova se distinge prin prezența pe bob a unui strat gros de pruină. 

Un indicator important al calitatății strugurilor pentru masă este și cota parte (procentul) 

de producție marfă de struguri, obținut după recoltare, care depinde de mai mulți factori. 
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Fig. 3.15. Factorii de influență asupra producției marfă. 

          În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că condițiile meteorologice anuale constituie 

unul din factorii de influență esențială asupra producției marfă de struguri. 

Tabelul 3.22. Calitatea recoltei la soiul Moldova în funcție de lungimea de tăiere, 

încărcăturii butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010 – 2012). 

 

Varianta 

Conținutul mustului IGA IPA, 

g 

IPR, 

g 

Producția marfă, 

% 
zahăr, g/dm3 aciditate, g/dm3 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 199 6,4 31 382 191 85 

V2 197 6,4 31 431 196 89 

V3 182 6,5 27 424 212 82 

Martor  177 6,9 26 414 207 70 

DL 0,05 11,18     1,96 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 171 6,6 26 409 223 85 

V2 169 6,4 26 406 221 87 

V3 167 6,6 25 369 201 82 

Martor  167 6,7 25 376 188 78 

DL 0,05 13,07     5,09 

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 4  (tab. A.4.1 și A.4.2). 

Astfel valori mai superioare ale procentului de producție marfă s-au înregistrat la varianta 

cu lungimea de tăiere 2+3-4 ochi și încărcătura 34 ochi/butuc (V2), fiind de 87 % în regiunea de 

Centru și 89 % în regiunea de Sud, urmat de varianta cu lungimea de tăiere 2+2 ochi și 

încărcătura 24 ochi/butuc (V1) cu valori de 85 % în ambele regiuni. Cele mai scăzute valori s-au 

obținut în varianta martor 78 % în zona viticolă Centru și 70 % în cea de Sud. Deci, odată cu 

mărirea încărcăturii și lungimii de tăiere a coardelor de rod scade considerabil și cota parte 

(cantitatea) producției marfă de struguri (tab.3.22 și tab. A.4.1, A.4.2). Diminuarea cantitativă și 

calitativă a recoltelor de struguri obținute pe parcursul anilor de cercetare 2010-2012 a fost 

influențată negativ și semnificativ atât de temperaturile minime critice cât și de secetele 

pronunțate (deficitul hidric) din perioada de vegetație, care au determinat pierderi importante 

patrimoniului viticol (prin înghețul ochilor și lemnului, ofilirea strugurilor, arsuri pe boabe ș.a.). 

Fiecare soi se caracterizează prin potențialul specific de acumulare a zaharurilor în boabe 

Producția marfă

Condițiile 
biologice Condiții 

tehnologice

Condiții 
ecologice
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la maturarea deplină. Gustul propriu zis este dat de conținutul miezului în zaharuri și aciditate. 

La unele soiuri care au aciditate scăzută, consumul lor poate începe la o concentrație mai redusă 

de zaharuri (120-130 g/dm3), în schimb altele cu aceeași concentrație de zaharuri dar cu o 

aciditatea mai ridicată (caracteristică a soiului Moldova) nu pot fi consumate. Din analiza datelor 

obținute constatăm că acumulările de zahăr la soiul Moldova au fost influențate în mare parte 

atât de condițiile anului, cât și de elementele agrotehnice luate în cercetare. Astfel, conținutul 

mustului în zahăr a variat în dependență de variatele studiate, dar și în dependență de regiune, 

având valori de la 167 - 171 g/dm3 în regiunea viticolă Centru și de 177 - 199 g/dm3 în cea de 

Sud. Cu toate că anii 2010 și 2012 nu au fost ani deosebit de favorabil pentru cultura viței de vie, 

calitatea strugurilor obținută în loturile experimentale a fost satisfăcătoare. În anul 2012 s-au 

înregistrat cele mai înalte concentrații de zaharuri în ambele regiuni variind în cadrul variantelor 

de la 199 până la 234 g/dm3 regiunea de Sud și de la 185 până la 194 g/dm3 regiunea Centru. Pe 

măsura creșterii producției de struguri s-a constatat o tendință de scădere a concentrației de zahăr 

din must și o ușoară creștere a valorii acidității în special la varianta martor. O tehnologie de 

cultură adecvată poate duce la obținerea unor rezultate mulțumitoare, chiar și în condiții 

climatice mai puțin favorabile înregistrate în unii ani.  

Din analiza datelor experimentale, rezultă că factorii climatici anuali sunt cei care 

influențează nivelul acidității din struguri, iar nivelul sarcinii și lungimea coardelor de rod care 

se lasă la tăiere, accentuează nivelul acidității totale. La toate soiurile aciditatea nu se încadrează 

în valorile caracteristice, din literatura de specialitate. Măsurile agrofitotehnice care accentuează 

vigoarea butucilor, conduc la menținerea unei acidități ridicate. Aciditatea totală a mustului a 

variat nesemnificativ între regiuni și ceva mai mult în dependență de variate, variind de la 6,4 la 

6,7 la Centru și 6,4-6,9 la Sud. Datele obținute fiind cu mult mai căzute decât cele indicate în 

caracteristica soiului (9-11 g/dm3). Modificările climatice evidente în perioada (anii 2010 - 

2012), sub raportul resurselor heliotermice ridicate, în condițiile unui deficit de umiditate, mai 

ales în perioada maturării strugurilor, a condus la acumulările sporite de zaharuri și la reducerea 

accentuată a acidității titrabile datorită maturării anticipate a strugurilor. 

Gustul este caracter de soi și este determinat de indicele glucoacidimetric (zaharuri 

/aciditate), care dă indicații și asupra momentului optim de recoltare a strugurilor. În urma 

cercetărilor s-a demonstrat că, valorile indicelui gluco-acidimetric diferă de la o regiune la alta 

(variind de la 25 la 26 la Centru și de la 26 la 31 la Sud). Odată cu mărirea sarcinii de rod în 

variantele cercetate valorile acestuia semnificativ s-au micșorat. Însușirile tehnologice 

completează descrierea soiurilor cu date care atestă valoarea economică a acestora și sunt 

condiționate în principal de particularitățile biologice ale soiurilor [69]. 
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3.3.5 Creșterea vegetativă 

Puterea de creștere, sau capacitatea de producție a butucului este determinată de gradul de 

dezvoltare a sistemului radicular, de volumul lemnului multianual și anual, de vigoarea lor de 

creștere. Lungimea și grosimea coardelor de un an prezintă valori diferite în funcție de factorii 

modificatori, care pot deranja echilibrul fiziologic normal al butucilor [63,79]. Creșterea 

vegetativă a soiului Moldova asemeni celorlalte soiuri cercetate este influențată atât de 

elementele agrotehnice aplicate conform programului de studiu, cât și de condițiile anului de 

cercetare.  

Rezultatele cercetărilor privind starea creșterilor anuale la soiul Moldova în funcție de 

lungimea de tăiere a coardelor și sarcinii de rod sunt prezentate în tabelul 3.23 și A.5.1, A.5.2. 

Tabelul 3.23. Creșterea vegetativă la soiul Moldova în funcție de lungimea de tăiere a coardelor, 

încărcătura butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

 

Varianta 

Lăstari total, 

buc. 

Coarde normal dezvoltate Lungimea medie 

a unei coarde, 

(cm) 

% 

maturare din 

lungimea totală 
nr. % 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 18,7 16,2 87 117 78 

V2 25,2 21,3 85 110 77 

V3 30,3 23,3 77 103 72 

Martor 27,9 21,6 77 98 72 

DL 0,05   6,27 6,28  

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 19,5 16,4 84 108 77 

V2 26,9 22,1 82 101 77 

V3 30,7 22,5 73 95 72 

Martor 29,9 22,7 76 95 72 

DL 0,05   5,06   

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 5  (tab. A.5.1 și A.5.2). 

Astfel valorile procentului de lăstari normal dezvoltați în cadrul variantelor au fost 

cuprinse între 72 - 77 % în zona viticolă Centru și 77 - 87 % în cea de Sud (tab. 3. 23) și prezintă 

valori mult mai inferioare comparativ cu celelalte soiuri de struguri pentru masă luate în studiu, 

fapt care, după părerea noastră este determinat de epocă tardivă de maturare a soiului Moldova. 

Rezultatele obținute în urma cercetărilor efectuate (tab. 3.23) demonstrează că sarcinile de rod 

prea mari atribuite butucilor se răsfrâng negativ asupra coardelor normal dezvoltate, micșorând 

lungimea medie și gradul de maturare a acestora.  
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Fig. 3.16. Creșterea vegetativă la soiul Moldova în funcție de de lungimea de tăiere a coardelor, 

încărcătura butucilor și regiunea de cultivare. Regiunea Sud, media pe anii 2010-2012.  

        Din datele înregistrate (fig. 3.16 și 3.17) constatăm că lungimea medie a unui lăstar în 

regiunea viticolă Centru a atins 95 - 108 cm iar în cea de Sud 98- 117 cm. În regiunea Sud la 

determinarea coeficientul de corelaţie dintre lungimea medie a unei coarde şi încărcătura 

butucilor, s-a demonstrat o legătura negativă puternică (r>0,7) între aceşti indici. Coeficientul de 

determinaţie demonstrează, că lungimea medie a unei coarde a fost influenţată la nivel de 61 % 

în anul 2010, 100 % în anul 2011 și 69 % în anul 2012 de către încărcătura butucilor, cealaltă 

parte este determinată de alţi factori. Din analiza regresiei liniare calculate, reiese că la majorarea 

încărcăturii cu 1 ochi/butuc, se înregistrează o micșorare a lungimii medii  cu 2,9 cm în anul 

2010, 3,3 cm în anul 2011 și de 2,7 cm în anul 2012 (fig. A.12.3). 

 

Fig. 3.17. Creșterea vegetativă la soiul Moldova în funcție de de lungimea de tăiere a coardelor, 

încîrcătura butucilor și regiunea de cultivare. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni,  

media pe anii 2010-2012.  
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Din analiza fig. 3.16 și 3.18 se observă, că gradul de maturare a coardelor este cu 

diferențe nesemnificative în ambele regiuni (72 - 77 % Centru și 72 - 78 % Sud). Cele mai înalte 

valori fiind înregistrate la variantele V1 și V2, fiind practic similare în ambele regiuni (77 – 78 % 

regiunea Sud și de 77 % la ambele variante în regiunea Centru).  

            În urma analizei efectuate în regiunea Centru dintre lungimea medie a unei coarde şi 

încărcătura butucilor, s-a demonstrat o legătura negativă puternică (r>0,7) între aceşti indici. 

Coeficientul de determinaţie demonstrează, că lungimea medie a unei coarde a fost influenţată la 

nivel de 100 % în anul 2010, 88 % în anul 2011 și 98 % în anul 2012 de către încărcătura 

butucilor, cealaltă parte este determinată de alţi factori. Din analiza regresiei liniare calculate, 

reiese că la majorarea încărcăturii cu 1 ochi/butuc, se înregistrează o micșorare a lungimii medii  

cu 2,8 cm în anul 2010, 3,1 cm în anul 2011 și de 2,3 cm în anul 2012 (fig. A.12.4). 

În anul 2012 la soiul Moldova (tab. A.5.1 și A.5.2) s-a înregistrat o creștere atipică a 

lăstarilor și cel mai mic grad de maturare a coardelor, care a variat de la 70 pînă la 75 % în 

ambele regiuni. Această situația fiind cauzată de influența temperaturilor critice minime din 

timpul iernii urmată apoi de seceta de lungă durată din timpul verii. 

3.3.6 Starea fiziologică a coardelor 

Maturarea lăstarilor începe odată cu reducerea proceselor de creștere și variază în funcție 

de particularitățile soiurilor și de conținutul substanțelor de rezervă (amidon, hemiceluloza, 

proteine, lipide, etc). Condițiile pentru desfășurarea fenofazei de maturarea a coardelor sunt: 

temperatura 12 0C, umiditate și lumină suficientă. Perioada de vegetație este necesar să fie cât 

mai lungă, iar după maturare frunzele să cadă în mod natural [11]. 

Tabelul 3.24. Gradul de maturare a coardelor la soiul Moldova în funcție de lungimea de tăiere, 

încărcătura butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010-2012). 

Varianta Umiditatea, % Amidon, % FLT,  

buc 

DȚ, puncte 

media media diapazon 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 50 8,6 7-10 2-3 3-3 

V2 51 8,7 6-9 2-4 3-4 

V3 50 8,7 7-9 2-3 2-4 

Martor 50 8,1 7-9 2-3 2-4 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 50 8,7 7-11 2-3 3-3 

V2 49 8,8 7-10 2-3 3-3 

V3 49 9,2 8-10 2-3 3-4 

Martor  49 8,7 7-10 1-2 2-3 

Norma 48-52  8-10 2-4 3-5 

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 6 (tab. A.6.1 și A.6.2). 
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Soiul Moldova studiat în cele două regiuni poate fi considerat cu acumulări suficiente a 

conținutului de amidon și hidratarea țesuturilor coardelor în limitele normei. Astfel umiditatea 

coardelor a variat în mediu de la 50 până la 51 % în regiunea viticolă Sud și de la 49 până la 50 

% în cea de Centru, acumulările de amidon variind respectiv de la 8,1 până la 8,7 % în zona 

viticolă Sud și de la 8,7 până la 9,2 % în cea de Centru (tab. 3.24). Cele mai mici valori ale 

conținutului de amidon și hidratării țesuturilor coardelor s-au înregistrat în varianta martor în 

condițiile ambelor regiuni viticole. Din analiza rezultatelor obținute în anul 2012 (tab.A.6.1, 

A.6.2) putem constata că, la soiul Moldova (care a înregistrat creșteri atipice a coardelor) 

depozitarea rezervelor necesare pentru iernare au fost în limita normei în unele cazuri ceva mai 

superioare celor din anii 2010 și 2011. Diferențierea țesuturilor și formarea fasciculelor liberului 

în perioada anilor la data luării probelor au fost sub limită, dar acestea pot continua până la 

stabilirea temperaturilor negative. Generalizând datele analizelor obținute pe problema abordată 

în perioada anilor 2010-2012, se poate de menționat că soiurile studiate posedă o maturare bună 

a coardelor, cu acumulări suficiente de amidon. Cu toate că acești parametri depind de 

capacitățile genotipice ale soiului, nivelul lor este strâns legat și de particularitățile fenotipice 

mai cu seamă de condițiile climatice a lunilor septembrie-octombrie, procedeele de creștere, 

protejare și îngrijire a plantelor pe parcursul perioadei de vegetație. De nivelul de maturare a 

coardelor toamna depinde nu numai dezvoltarea elementelor embrionare a soiului, rezistența lui 

în perioada gerurilor și secetei de iarnă, ci și cantitatea recoltei din anul viitor. Analizând datele 

obținute ajungem la concluzia că principalii parametri caracteristici maturării și calității 

coardelor în perioada de repaos sunt cei care determină cantitatea apei și amidonului în țesuturi, 

luând în considerație și faptul că diferențierea țesuturilor și formarea fasciculelor liberului tare în 

iernile blânde pot revoluționa și în continuare. 

3.3.7 Fertilitatea embrionară 

Fertilitatea embrionară a ochilor ne dă posibilitatea de a descoperi unele legități de 

formare a organelor generative, ceea ce permite cunoașterea metodelor contemporane de 

utilizare a procedeelor agrofitotehnice [104]. Cunoașterea fertilității embrionare, permite 

prognozarea viitoarei recolte - una din cele mai importante verigi care asigură cantitatea și 

calitatea soiurilor.  
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Tabelul 3.25. Fertilitatea embrionară la ochii de iarnă la soiul Moldova în funcție de lungimea de 

tăiere a coardelor, încărcătura butucilor și regiunea de cultivare, (media pe anii 2010 – 2012). 

Varianta 

 

Muguri 

fertil, % 

Nr. infl. pe lungimea 

coardei 

CFR CFA 

 

Nr. de muguri 

centrali, % 

Zona maximă a 

depunerilor 

infl. I II III cu 1 

infl. 

cu 2-3 

infl. 1-3 4-6 7-9 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 71 0,9 1,1 0,9 0,9 1,3 70 30 2-6 

V2 74 0,9 1,2 0,9 1,0 1,4 63 37 2-6 

V3 73 0,9 1,2 1,0 1,0 1,4 62 38 2-6 

Martor 66 0,8 1,0 1,0 0,8 1,3 76 24 2-6 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 71 0,9 1,1 0,8 1,0 1,3 71 29 2-6 

V2 77 0,9 1,1 1,0 1,0 1,3 69 31 2-6 

V3 71 0,9 1,0 0,9 0,9 1,3 73 27 2-6 

Martor 67 0,7 0,9 0,9 0,8 1,2 77 23 2-6 

Notă: Datele iniţiale pentru anii de experienţă sunt redate în anexa 7 (tab. A.7.1 și A.7.2). 

          În urma determinărilor efectuate privind amplasarea ochilor fertili pe lungimea coardei de 

rod (tab. 3.25) obsevăm, că cel mai înalt grad de fertilitate potențială revine ochilor amplasați în 

zona II (ochii 4-6). La soiul Moldova în medie mugurii fertili au constituit de la 66 până la 74 % 

în regiunea Sud și de la 67 până la 77 % regiunea Centru, datele înregistrate fiind cu diferențe 

nesemnificative între regiunile de cultivare. În funcție de lungimea de tăiere și încărcătura 

atribuită în variantele cercetate coeficienții de fertilitate au atins valori diferite și au variat de la 

0,8-1,0 CFR până la 1,3-1,4 CFA (regiunea Sud) și 0,8-1,0 CFR și 1,2-1,3 CFA în regiunea de 

Centru. S-a constatat că numărul de muguri centrali cu 2-3 inflorescențe s-a manifestat cu o 

pondere mai mare în variantele V2 și V3 (37 -38 %) în regiunea Sud și la Centru la variantele V1 

și V2 (29 -31 %). 

La aceste variante și coeficienții de fertilitate sunt mai înalți (1,0 CFR și 1,4 CFA) comparativ cu 

varianta cu sarcina de 24 ochi și varianta martor (regiunea Sud). În regiunea Centru cel mai înalt 

nivel al CFR-1,0 și CFA- 1,3 s-a atins la variantele cu sarcina de 24 și 34 ochi, cât și cea mai 

înaltă pondere (procent) de muguri ce 2-3 inflorescențe. Zona maximală a depunerilor 

inflorescențelor la soiul Moldova fiind între ochii 2-6 în ambele regiuni (tab. A.7.1, A.7.2). 

Fertilitatea potențială a acestui soi a fost mai înaltă comparativ cu cea reală în toate variantele 

cercetate în ambele regiuni. Asfel ajungem la concluzia că soiul Moldova posedă o fertilitate 

potențială medie. Analiza datelor demonstrează că se înregistrează o creștere nesemnificativă a 

fertilității în zona viticolă de Sud. Evidențele efectuate pe parcursul anilor de cercetare asupra 

fertilității ochilor la diferite soiuri de struguri pentru masă au scos în evidență faptul că ochii 

formați pe noduri în subsuoara frunzelor pe lungimea lăstarilor, diferă, ei fiind foarte eterogeni. 
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Eterogenia ochilor e determinată, în primul rând, de condițiile de nutriție, umiditate, temperatură 

în epoca lor de formare, cât și de unele însușiri biologice. Fertilitatea redusă a ochilor de la baza 

corzilor (zona I, ochii 1-3) este cauzată de insuficiența de substanțe nutritive necesare la 

începutul vegetației în perioada inițială de formare a mugurilor în subsuoara frunzelor lăstarilor 

(ca urmare a lipsei condițiilor optime de temperatură pentru realizarea și derularea fotosintezei). 

Creșterea ulterioară a lăstarilor și formarea ochilor pe ei (zona II, ochii 4-6 ) are loc în termene 

cu condiții de nutriție mai favorabile, de aceea în ochii de iarnă se formează cele mai multe 

inflorescențe embrionare. La sfârșitul perioadei de vegetație condițiile de nutriție se înrăutățesc, 

fertilitatea ochilor în partea superioară fiind mai joasă.  

Din analiza datelor obținute în variantele luate în cercetare în diferite condiții a zonelor 

viticole Centru și Sud se constată că cele mai multe inflorescențe embrionare au fost înregistrate 

(concentrate) în zona II (ochii 4-6), fapt care trebuie luat în considerație la stabilirea lungimii de 

tăiere a coardelor și sarcinii de rod. Comparând fertilitatea potențială a ochilor de iarnă (tab. 

3.25) cu fertilitatea reală a lăstarilor (tab. 3.20) ajungem la concluzia că fertilitatea embrionară 

este mai mare (la momentul determinării) față de cea reală în toate variantele și la toate soiurile 

luate în studiu. 

3.4 Comportarea soiurilor Codreanca și Guzun la aplicarea unor operații fitotehnice cu 

organele verzi ale butucului. 

          În complexul măsurilor agrofitotehnice la soiurile de struguri pentru masă, un rol deosebit 

de important îl au lucrările și operațiile în verde [1, 6, 75], iar frecvența și necesitatea efectuării 

acestora depinde în mare măsură de proprietățile biologice ale soiurilor și condițiile climaterice 

ale anului [185]. Lucrarea de rărit a strugurilor (ciorchinilor) se execută după creșterea bobului, 

iar prin această lucrare, la fel ca și în cazul răritului inflorescenței, se definitivează încărcătura de 

rod pe fiecare butuc în parte printr-un număr de struguri corespunzător potențialului natural 

specific fiecărui butuc în parte [68, 157, 164, 178, ]. Această lucrare se practică frecvent la 

soiurile de struguri pentru masă însă, mai nou, se practică și la soiurile de struguri pentru vin [12, 

146, 179], deoarece aplicarea lucrării de rărit asupra strugurilor ajută la reglarea producției și 

duce la îmbunătățirea calității strugurilor, în special a aromelor și a antocianilor din pielițele 

strugurilor. Întrucât majoritatea lucrărilor și operațiilor în verde se execută manual, cu consum 

mare de lucru, într-o perioadă scurtă de timp, în ultimii ani s-au încercat diferite modalități de 

executare mecanizată sau folosirea unor substanțe chimice cu același efect [155]. 

Aplicarea acestei lucrări în verde are și o serie de dezavantaje, cele mai mari fiind 

costurile ridicate pe care le implică, de aceea în America și Australia se execută mecanizat [153], 
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însă după cum remarcă Pool R.M. [181] prin executarea mecanizată a răritului strugurilor există 

riscul de a deteriora butucul și strugurii. 

3.4.1 Stabilirea echilibrului vegeto-productiv prin reglarea numărului de inflorescențe în 

raport cu numărul de lăstari la soiul Codreanca, regiunea Sud (SRL ,,Terra-vitis”). 

        Majoritatea lucrărilor și operațiilor în verde influențează mai ales latura calitativă a 

producției, ceea ce face ca ele să fie folosite pe o scară mai largă în cultura soiurilor de struguri 

pentru consum în stare proaspătă. Rezultatele cercetărilor privind reglarea numărului de 

inflorescențe în raport cu numărul de lăstari la soiul Codreanca sunt prezentate în tabelul 3.26. 

 

Tabelul 3.26. Recolta la soiul Codreanca în funcție de reglarea numărului de inflorescențe în 

raport cu numărul de lăstari, (media pe anii 2013- 2014). 

Indicatori Nr. de struguri în raport cu nr. de 

lăstari 

DL 

10 20 15 23 30 31  

V1:2 V1:1,5 Martor 5 % 1 % 0,1 % 

Greutatea medie a strugurilor, g 697 609 449 56,1 86,5 140,2 

Greutatea medie a 100 boabe, g 644 579 442 25,8 39,8 64,5 

Roada la butuc, kg 7,0 9,1 13,4 - - - 

Roada la ha, t 15,4 20,0 29,5 - - - 

  

        Din analiza datelor prezentate (tab. 3.26) constatăm că, greutatea medie a strugurilor în 

variantele cu raportul de 1:2 și 1:1,5 struguri/lăstar, a atins valori medii de 697 g și respectiv 609 

g. În varianta fără normarea strugurilor masa medie a strugurilor a fost mult mai joasă și a 

constituit 449 g (fig. A.8.5).  

 

Fig. 3.18. Greutatea medie a strugurilor la soiul Codreanca, în funcție de numărul de 

inflorescențe în raport cu numărul de lăstari. Regiunea Sud, anii 2013-2014. 
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         Din analiza fig. 3.18 se constată, că în funcție de condițiile anului greutatea medie a 

strugurilor a înregistrat cele mai înalte valori la varianta (V1:2), fiind de 712 g în anul 2013 și de 

624 g în 2014. A fost determinat coeficientul de corelaţie dintre greutatea media a strugurilor şi 

numărul acestora la butuc, care a constituit r=-0,99±0,14 în anul 2013 și r=-1+-0 în anul 2014, ce 

demonstrează o legătura negativă puternică (r>0,7) între aceşti indici. Coeficientul de 

determinaţie dyx=0,98 în anul 2013 și dyx=1 în anul 2014, demonstrează, că greutatea medie a 

strugurilor a fost influenţată la nivel de 98 și 100 % de către numărul strugurilor la butuc, 

cealaltă parte este determinată de alţi factori. Din analiza regresiei liniare calculate, reiese că la 

majorarea numărului cu 1 strugure/butuc, se înregistrează o micșorare a greutății strugurilor cu 

23,9 g în anul 2013  și de 24,4 g în anul 2014 (fig. A.13.2). Pe parcursul cercetării s-a depistat o 

diferență față de martor foarte semnificativă pozitivă în greutatea medie a strugurilor (DL 0,1% = 

140,2) și una semnificativă pozitivă în greutatea medie a 100 bobițe (DL 5% = 64,5) între 

variantele V1:2, V1:1,5 și martor (fig, 3.18). Greutatea medie a 100 boabe la variantele cu normare 

deasemenea a înregistrat sporuri semnificative față de martor, cele mai înalte rezultate în acest 

sens s-au obținut la varianta cu raportul de 1:2 unde diferența a constituit 202 g, iar în varianta cu 

raportul de 1:1,5 diferența fiind mai mică de 137 g. Din analiza datelor prezentate reiese că între 

greutatea medie a strugurilor și a boabelor și numărul de ciorchini pe butuc s-au înregistrat relații 

strânse și inverse (cu cât numărul de struguri pe butuc e mai mare cu atât greutatea strugurilor 

este mai mică). 

  

Fig. 3.19. Influența normării inflorescențelor și lăstarilor asupra uniformității dezvoltării 

strugurilor la soiul Codreanca. Regiunea Sud, anul 2013. 

Recolta la butuc și la 1 ha în variantele cu normare este mai mică constituind 15,6 t la 

varianta V 1:2 și 20,7 t la varianta V1:1,5. Cercetările au demonstrat că majorarea recoltei la butuc 

și ha atrag după sine micșorarea concentrațiilor în zahăr și procentul producției marfă. 
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Conform programului de cercetări au fost studiate particularitățile mecanice ale boabelor 

la soiurile Codreanca și Guzun, caractere extrem de importante pentru soiurile de masă, deoarece 

pot influența semnificativ rezistența soiurilor la dăunători, boli, grindină, capacitatea de păstrare 

și transportabilitate. În evidență a fost luat astfel de caractere precum: rezistența la fisurare. 

Soiurile după criteriul rezistenței la fisurare [56] se divizează în 4 grupe: netrainice – până la 700 

g;  mijlocii – 700 – 1000 g; trainice – 1000 – 1500 g; foarte trainice – mai mult de 1500.  

 În urma analizei datelor (tab.3.27) s-a constat că, boabele soiului Codreanca posedă rezistență 

sporită la fisurare, valorile obținute fiind în limita de la 2924,7 g (V1:2) până la 2643,2 g (martor), 

fapt care demonstrează că între numărul de struguri dezvoltați pe butuc, rezistența la fisurare și 

capacitatea de transportare s-au înregistrat relații strânse și inverse (odată cu mărirea numărului 

de struguri pe butuc scade rezistența la fisurare și capacitatea de transportare a strugurilor). 

Analizând datele obținute ajungem la concluzia că plivitul lăstarilor și reducerea numărului de 

inflorescențe în variantele cercetate în raport de 1:2 și 1:1,5 struguri/lăstar au influențat pozitiv și 

asupra acumulării zaharurilor în boabe. În aceste variante cu aplicarea operațiilor în verde s-a 

înregistrat o cantitate de zaharuri de 153 și 162 g/dm3, pe când în varianta fără aplicarea 

plivitului lăstarilor și reglării numărului de inflorescențe acest indice a atins mărimi de numai 

148 g/dm3. Aceste procedee au efecte benefice și asupra acidității mustului, fiind de 5,8 g/dm3 şi 

5,9 g/dm3 în variantele cu normare și de 6,4 g/dm3 în varianta martor.  

Tabelul 3.27. Calitatea recoltei la soiul Codreanca în funcție de reglarea numărului de 

inflorescențe în raport cu numărul de lăstari, (media pe anii 2013-2014). 

Indicatori Nr. de struguri în raport cu nr. de lăstari 

10 20 15 23 31  30 

V1:2 V1:1,5 Martor 

Conținutul mustului în zahăr, g/dm3 162 153 148 

Conținutul mustului în aciditate, g/dm3 5,8 5,9 6,4 

Indicele glucoacidimetric (IGA) 28 26 23 

Rezistența boabelor la fisurare, g  2924,7 2851,8 2643,2 

 

Producția marfă, % 

extra 36,0 30,6 12,9 

categoria I 47,6 37,3 25,3 

categoria II 10,4 14,1 20,8 

total 94 82 59 

Aprecierea organoleptică, puncte  9,3 8,7 7,7 

 

Efectul mierii cât și a mărgeluirii a fost mult mai redus la variantele unde s-au aplicat 

operațiile în verde, fapt, care a contribuit la majorarea procentului de producție marfă. Astfel în 

variantele în care s-a efectuat normarea strugurilor și a lăstarilor, producția marfă a atins valori 

de 82 - 94 %, pe când în variantele fără reglarea indicelui vegeto-productiv au atins valori mult 
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mai joase de 59 %. În cadrul fiecărei variante producția marfă a fost sortată pe categorii [74], iar 

din analiza datelor prezentate se observă, că cotă parte de struguri categoria extra (36 %) revine 

variantei (V1:2). La varianta (V1:1,5) valorile obținute înregistrează o ușoară scădere (30,6 %), iar 

cele mai mici rezultate s-au obținut la varianta martor (12,9 %). Din analiza datelor obținute în 

variantele cu aplicarea operațiilor în verde s-a constat un efect benefic legat de intrarea mai 

precoce în pârgă și maturare a soiului Codreanca, aproximativ cu 10-14 zile, care asigură un 

profit și o rentabilitate mult mai înaltă față de varianta martor (fără normarea inflorescențelor), 

unde s-au obținut recolte mai mari, dar din cauza calității și reținerii maturării efectul economic 

înregistrat a fost mult mai jos. Nota de degustare obținută în anul 2013 a fost de 9,3 puncte la 

varianta (V1:2), urmat de varianta (V1:1,5) care a înregistrat 8,7 puncte și în cele din urmă varianta 

martor 7,7 puncte. Astfel timpurietatea cât și calitatea obținută în urma aplicării normării 

numărului de lăstari în raport cu numărul de inflorescențe în cazul soiului Codreanca asigură 

profit și o rentabilitate înaltă (tab. 3.31).  

3.4.2 Stabilirea echilibrului vegeto-productiv prin reglarea numărului de inflorescențe în 

raport cu numărul de lăstari la soiul Guzun, regiunea Centru STE ,,Codru”. 

După cum remarcă Petrea T. [59] optimizarea unei tehnologii pentru un soi nou introdus 

în sortiment impune studiul diverselor verigi tehnologice astfel încât, soluția aleasă să fie viabilă 

din punct de vedere calitativ și economic.  

Tabelul 3.28. Recolta la soiul Guzun în funcție de reglarea numărului de inflorescențe în raport 

cu numărul de lăstari, (media pe anii 2013-2014). 

Indicatori Nr. de struguri în raport cu nr. de 

lăstari 

DL 

15 30 20 30 30 30 

V1:2 V1:1,5 Martor 5 % 1 % 0,1 % 

Greutatea medie a strugurilor, g 585 501 366 53,8 83,0 134,5 

Greutatea medie a 100 boabe, g 519 458 431 26,3 40,6 65,9 

Roada la butuc, kg 8,8 10,0 10,9 - - - 

Roada la ha, t 17,6 20,0 21,8 - - - 

 

         Din analiza datelor se constată o diferență față de martor foarte semnificativă pozitivă în 

greutatea medie a strugurilor (DL 0,1% = 134,5) între variantele V1:2, V1:1,5 și martor. Greutatea 

medie a 100 boabe având aceeași tendință, înregistrând sporuri față de martor de 55 g la varianta 

V1:2 și de 16 g la varianta  V1:1,5 (tab. 3.28, fig. A.8.4). 
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Fig. 3.20. Greutatea medie a strugurilor la soiul Guzun, în funcție de numărul de struguri în 

raport cu numărul de lăstari. Regiunea Centru STE ,,Codru”, anii 2013-2014. 

          Din analiza fig. 3.19 se constată, că cele mai înalte rezultate ale greutății medii a 

strugurilor s-au obținut în anul 2014 la variantele la care s-au efectuat operațiile în verde. În 

medie pe anii de cercetare s-au obținut următoarele rezultate, 585 g (V1:2), 501 g (V1:1,5) și cele 

mai mici la varianta martor, fiind de 366 g. A fost determinat coeficientul de corelaţie dintre 

greutatea media a strugurilor şi numărul acestora la butuc, care a constituit r=-0,86±0,51 în anul 

2013 și r=-0,96+-0,28 în anul 2014, ce demonstrează o legătura negativă puternică (r>0,7) între 

aceşti indici. Coeficientul de determinaţie dyx=0,74 în anul 2013 și dyx=0,92 în anul 2014, 

demonstrează, că greutatea medie a strugurilor a fost influenţată la nivel de 74 și 92 % de către 

numărul strugurilor la butuc, cealaltă parte este determinată de alţi factori. Din analiza regresiei 

liniare calculate, reiese că la majorarea numărului cu 1 strugure/butuc, se înregistrează o 

micșorare a greutății strugurilor cu 17,4 g în anul 2013,  și de 22,2 g în anul 2014 (fig. A.13.1). 

Rezistența la fisurare a boabelor soiului Guzun este evident mai sporită în variantele unde 

s-a aplicat reglarea numărului de lăstari și inflorescențe, aceasta fiind de 1861,3 g (V1:2) și de 

1837,0 g (V 1:1,5), cei mai mici indice ai caracterului de rezistență la fisurare fiind înregistrat în 

varianta martor fiind de 1773,6 g. De menționat faptul că aceste valori sunt valabile pentru 

boabele care nu s-au desprins de pedicele, în cazul boabelor desprinse de pedicele forța de 

rezistență a pieliței este de câteva ori mai mică. Rezultatele experimentale prezentate sunt 

valabile în condiții normale sau apropiate de cele normale. După cum remarcă Băisan I. [4], în 

cazul în care condițiile climaterice sunt nefavorabile în perioada maturării (regim pluviometric 

excedentar), toate aceste mărimi scad și se pot situa sub 30 % din valorile normale. Analizând 

datele obținute sub aspectul calității producției de struguri se constată că acumulările în zaharuri 

la soiurile studiate au fost mai ridicate în toate variantele unde s-a aplicat normarea strugurilor. 
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Tabelul 3.29. Calitate recoltei la soiul Guzun în funcție de reglarea numărului de inflorescențe în 

raport cu numărul de lăstari, (media pe anii 2013-2014). 

Indicatori Nr. de struguri în raport cu nr. de lăstari 

15 30 20 30 32  30 

V1:2 V1:1,5 Martor 

Conținutul mustului în zahăr, g/dm3 188 183 174 

Conținutul mustului în aciditate, g/dm3 5,3 5,6 5,6 

Indicele glucoacidimetric (IGA) 35 33 31 

Rezistența boabelor la fisurare, g 1861,3 1837,0 1773,6 

 

Producția marfă, % 

extra 46,5 31,3 26,8 

categoria I 33,2 31,5 23,2 

categoria II 8,3 13,2 18,0 

total 88 76 68 

Aprecierea organoleptică, puncte 9,0 8,6 8,3 

Astfel în variantele cu aplicarea operațiilor în verde și stabilirea echilibrului vegeto-

productiv dintre numărul de inflorescențe și numărul de lăstar la soiul Guzun conținutul mustului 

în zahăr în variantele în care nu s-a aplicat normarea a constituit 188 g/dm3 la varianta cu 

raportul de 1:2 și de 183 g/dm3 la varianta cu raportul de 1:1,5, comparative cele mai mici 

rezultate s-au obținut la varianta martor, constituind 174 g/dm3. La fel ca și în cazul soiului 

Codreanca s-a constat că, acumulările în zahăr sunt în strânsă legătură cu numărul de struguri la 

butuc (pe măsură ce numărul de struguri crește cantitatea de zaharuri în must scade, iar aciditatea 

strugurilor sporește). Valorile indicelui glucoacidimetric, care reflectă aspectul gustativ al 

strugurilor de masă a avut valorile cele mai înalte față de martor la varianta cu raportul de 1:2 

constituind 35, iar varianta cu raportul de 1:1,5 de 33. Interacțiunea dintre soi, încărcătura optimă 

de ochi aplicată la tăiere și normarea inflorescențelor a determinat un echilibru vegetativ și de 

producție, care s-a soldat cu efecte benefice privind calitatea producției și a procentului de 

producție marfă. Astfel, în variantele unde s-au aplicat operațiile în verde cu stabilirea 

echilibrului vegeto-productiv dintre struguri și lăstari procentul de producție marfă a fost mai 

înalt fiind de 76-88 % în comparație cu cel înregistrat în varianta martor, fiind de 68 %. 

Procentul de producție marfă la soiul Guzun în anul 2013 a fost influențat și de condițiile 

climatice din perioada maturării strugurilor (ploi abundente), care au contribuit la micșorarea 

acestuia. Astfel putem constata că soiul Guzun reacționează foarte bine la operațiile în verde, 

cele mai bune rezultate (46,5 % categoria extra) s-au obținut la raportul 1:2 (15 inflorescențe : 30 

lăstari). Aprecierea generală complexă a strugurilor s-a realizat folosind scara de notare de la 0-

10, în care aspectul comercial se notează cu 0,1-2,0 puncte, gustul-aroma cu 1,0-5,0 puncte, 

consistența pieliței cu 0,1-3,0 puncte. Din punctajul menționat se observă că gustul și aroma au 

ponderea cea mai mare în aprecierea soiurilor pentru masă. Nota de degustare a fost mai înaltă la 
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varianta (V1:2) de 9,0 puncte, urmat de varianta (V1:1,5) de 8,6 puncte, iar cea mai mică notă 

înregistrîndu-se la varianta martor de 8,3 puncte (tab.3.29).  

După Кондря С.M. [105] calitatea constituie un obiectiv prioritar în viticultură și deaceea 

aplicarea operațiilor în verde la soiurile pentru masă este extrem de necesară.  

Aportul aplicării operațiilor în verde care se manifestă prin îmbunătățirea calității 

strugurilor, sunt prezentate în tabelul 3.33 cu calculul beneficiului obținut în urma realizării 

producției marfă.  

   

Fig. 3.21. Influența normării inflorescențelor și lăstarilor la uniformitatea dezvoltării strugurilor 

la soiul Guzun. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, anul 2013. 

3.4.3 Restabilirea productivității și echilibrului vegetativ al butucilor (afectați de ger), cu 

aplicarea ciupitului lăstarilor la soiul Codreanca.  

După cum afirmă Macici E. ș.a. [46] prin aplicarea rațională a unor operațiuni în verde 

efectuate asupra lăstarilor, pot fi obținuți copili care pot fi utilizați în calitate de elemente de rod 

în următorul an de vegetație.  

În anul 2012 soiul Codreanca a fost afectat considerabil de temperaturile critice minime 

din timpul iernii și prin urmare s-a recurs la restabilirea productivității și echililibrului vegetativ 

al butucilor (afectați de ger) cu aplicarea ciupitului profund a lăstarilor. Astfel de procedeu a fost 

posibil de aplicat deoarece la soiul Codreanca viabilitatea ochilor (în anul 2012) a fost în limitele 

de la 1-3 % (tab. 3.1). Ciupitul lăstarilor sterili s-a efectuat timpuriu în faza de 4-5 frunze îndată 

după apariția inflorescențelor pe lăstari fertili, prin suprimarea vârfului de creștere cu 2-3 

frunzulițe [6]. Ciupitul s-a efectuat la variante similare celor de bază (V1, V2, V3 și martor) cu 

scopul de a reface butucii, dar și de a analiza care variantă favorizează obținerea celor mai bune 

rezultate de pe copileți. În acest fel, s-a asigurat emiterea timpurie de copili, care în marea lor 

parte au fost purtători de inflorescențe, asigurând astfel obținerea unor producții secundare de 
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struguri. Din analiza datelor obținute constatăm că recolta secundară obținută de pe copileți la 

soiul Codreanca s-a maturat cu 27 zile mai târziu comparativ cu recolta de bază.  

Tabelul 3.30. Cantitatea și calitatea recoltei de pe copileți la soiul Codreanca. Regiunea Sud, 

SRL,,Terra- Vitis”, anul 2012. 

Varianta 

 

 

Nr. de 

infl. la 

butuc, 

buc. 

Greutatea medie 

a: 

Roada la: Conținutul 

mustului 

IGA Producția 

marfă, 

% strugu-

relui, 

g 

100 

boabe,g 

1 but, 

kg 

1 ha, t zahăr 

g/dm3 

aciditate 

g/dm3 

V1 3,2 320 472 1,0 2,2 155 5,4 29 85 

V2 4,4 370 480 1,6 3,5 157 6,1 26 85 

V3 5,0 340 422 1,7 3,7 144 6,6 22 80 

Martor  5,0 355 420 1,8 3,9 147 6,1 24 80 

Greutatea medie a strugurilor a constituit de la 320 la 370 g, fiind mai înaltă decât la 

strugurii din recolta de bază, aceeași tendință se observă și la greutatea medie a 100 boabe. 

Astfel aplicarea ciupitului lăstarilor sterili ne-a permis obținerea unei recolte secundare, care a 

variat de la 1,0 la 1,8 kg la butuc (tab.3.30). Recolta obținută de pe copili (secundară) a fost  mai 

mare în comparație cu cea de bază. Sub aspect calitativ, conținutul mediu în zahăr și acidității 

titrabile a strugurilor obținuți pe copili a fost cu diferențe nesemnificative față de recolta de bază. 

Producția marfă obținută la soiul Codreanca a avut valori cuprinse între 80-85 %, ceea ce 

demonstrează că recolta secundară nu cedează după calitate recoltei de bază (tabelul 3.4).  

Prin folosirea copililor s-au obținut sporuri medii de producție, care din punc de vedere 

calitativ au fost specifice soiului. Provocarea emiterii în creștere a copililor, poate deveni o 

metodă care poate fi folosită cu success în special la soiurile care prezintă o rezistență mai slabă 

la temperaturile scăzute din timpul iernii. Aceasta permite asigurarea butucilor cu suprafața 

foliară necesară și obținerea unei recolte secundare (recuperarea parțială a cheltuelilor). 

 
Fig. 3. 22. Recolta de bază + recolta secundară la soiul Codreanca. Regiunea Sud, SRL,,Terra- 

Vitis”, anul 2012. 
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3.5 Concluzii la capitolul 3. 

1. Rezistența la iernare și viabilitatea ochilor soiurilor Codreanca, Guzun și Moldova, pe 

parcursul anilor de cercetare (2010 – 2012) a variat în funcție de particularitățile 

agrobiologice ale soiului, condițiile climatice ale regiunii de cultivare, lungimea de tăiere 

și sarcina de rod a butucilor; 

2. Cel mai ridicat procent de muguri pieriți au fost înregistrat la soiul Codreanca atât în anul 

2010 (de la 39 până la 52 %) cât și în anul 2012 (de la 57 până la 68 %). Cea mai înaltă 

viabilitate a mugurilor principali pe arcursul anilor de cercetare s-a atestat în varianta cu 

lungimea de tăiere 2+3-4 ochi și sarcina 34 ochi/butuc (V2). Viabilitatea mai scăzută a 

acestui soi este influențată și de rezistența genetică la ger – 19; -20 0C; 

3. Soiurile Guzun și Moldova au demonstrat un grad mediu de rezistență la iernare. În 

variantele cu lungimea de tăiere 2+2 și 2+3-4 ochi, încărcătura 24 și 34 ochi/butuc (V1, 

V2) în regiunea Sud procentul de ochi pieriți a fost semnificativ mai mic 22 - 25 % la 

soiul Guzun și 13 - 21 % la soiul Moldova față de aceleași variante studiate în regiunea 

Centru, 20 % soiul Guzun și 16-18 % soiul Moldova; 

4. În variantele cu lungimea de tăiere 2+2 și 2+3-4 ochi cu încărcătura 24 și 34 ochi (V1, 

V2) la soiurile cercetate în special cele cu bobul negru (Codreanca și Moldova) s-a 

constat o declanșare mai timpurie a fazelor de începutul maturării strugurilor (pârga) și 

maturarea de consum a strugurilor, care s-au început mai devreme cu 4- 6 zile comparativ 

cu varianta martor (mai evident fiind în anul 2011). Aceste observații trebuie luat în 

considerație pentru  reglarea termenului recoltării; 

5. Coeficienții de fertilitate prezintă valori determinate de soi, fiind corelate cu nivelul 

încărcăturii de rod lăsată pe butuc și de modul de repartizare a acesteia. La soiul 

Codreanca coeficienții de fertilitate în medie au înregistrat valori de la 0,6-0,7 CFR și 

1,1-1,3 CFA, la soiul Guzun CFR a fost în limita de la 0,8-0,9 (regiunea Sud) și 0,7-0,8 

(regiunea Centru), iar CFA de la 1,2-1,3 în ambele regiuni. Soiul Moldova a înregistrat 

rezultate comparativ mai mici 0,5-0,6 CFR și 1,0-1,2 CFA (regiunea Sud) și de 0,6 CFR 

și 1,1-1,2 CFA (regiunea Centru); 

6. S-a constat că odată cu majorarea sarcinii de rod și lungimii de tăiere, greutatea medie a 

strugurilor scade la toate soiurile luate în cercetare. Aceeași tendință se menține și în 

cazul determinării greutății medii a 100 boabe. Odată cu mărirea sarcinii de rod și 

obținerea unor sporuri de recoltă s-a înregistrat o scădere considerabilă a indicilor calității 

producției marfă; 

7. S-a constatat că în variantele V1 și V2 (încărcătura 24 și 34 ochi/butuc) producție marfă a 
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fost mult mai superioară celei înregistrate în varianta V3 (încărcătura 44 ochi/butuc), cele 

mai mici valori ale acestui indice înregistrându-se în varianta martor. Astfel la soiul 

Guzun cele mai bune rezultate privind cantitatea medie de producție marfă s-a obținut în 

varianta cu 34 ochi/butuc, care a atins nivelul de 87 % în ambele regiuni viticole. Odată 

cu mărirea sarcinii și lungimii de tăiere aceasta scade considerabil până la 75 – 78 %;  

8. S-a demonstrat că odată cu dezvoltarea pe butuc a unui număr de struguri care depășete 

numărul optim conduce la scăderea considerabilă a calității și obținerea unei cantități 

insuficiente de producție marfă. Acesta sa evidențiat foarte mult la soiul Codreanca în 

deosebi în anul de studii 2011 când la butuc s-a dezvolta un număr mare de struguri (42,3 

varianta martor) și respectiv s-a întîrziat maturarea, acumularea zaharurilor și a fost 

diminuată producția marfă până la 50 %; 

9. S-a stabilit că la soiul Codreanca cele mai mari acumulări de zaharuri s-au înregistrat în 

varianta (V1) cu 24 ochi/butuc și lungimea de tăiere a coardelor de 2+2 ochi (158 g/dm3) 

și varianta (V2) cu 34 ochi/butuc și tăierea la 2+3-4 ochi unde conținutul de zaharuri a 

constituit 149 g/dm3. Cele mai reduse acumulări de zaharuri s-au constatat la variantele 

cu 44 ochi/butuc cu tăierea la 2+5-6 ochi (V3) și în varianta martor (138 și 142 g/dm3);  

10. S-a constat că sarcina de rod exercită o influență semnificativă asupra acidității, 

acumulării de zahăr în boabe și valorilor indicelui gluco-acidometric: pe măsura creșterii 

sarcinii de rod conținutul în zaharuri înregistrează o diminuare, aciditatea o ușoară 

creștere iar indicele glocoacidometric scade odată cu amplificarea sarcinii de rod; 

11. S-a demonstrat că asupra maturării coardelor influențează următorii factori: epoca de 

maturare a strugurilor, condițiile anului și elementele agrotehnice (sarcina de rod și 

lungimea de tăiere a coardelor). Cea mai bună maturare a coardelor pe parcursul anilor de 

cercetare (2010- 2012) s-a înregistrat la soiul Codreanca, care în mare măsură a fost 

influențată de perioada timpurie de maturare a boabelor. La soiurile Guzun și Moldova 

procentul maturării lăstarilor a scăzut semnificativ odată cu creșterea sarcinii de rod, fiind 

influențată semnificativ și de particularitățile biologice ale soiurilor; 

12. S-a constatat că atribuirea unor sarcini de rod mai mari de cât cele oprime la soiurile de 

masă cercetate contribuie la îndesirea coroanei butucilor (înrăutățirea condițiilor de 

iluminare și aerisire), care în final se răsfrâng negativ asupra maturării coardelor. În 

medie soiul Codreanca a înregistrat valori ale maturării coardelor în limite de la 89-82 %, 

soiul Guzun de la 80-82 % (regiunea Sud) și 76-81 % (regiunea Centru), iar cele mai 

scăzute valori fiind atestate la soiul Moldova de la 72-78 % (Sud) și 72-77 % (Centru);  

13. Cel mai mare număr de lăstari normal dezvoltați în medie pe butuc (cât și în fiecare an) s-
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au înregistrat în variantele cu atribuirea sarcinii de 34 ochi/butuc și lungimea de tăiere 

după schema 2+3-4 ochi. Astfel lăstarii normal dezvoltați în regiunea de Sud la soiul 

Codreanca a constituit 19,9 buc., la soiul Guzun 21,0 buc., și Moldova 21,3 buc., pe când 

în varianta cu atribiurea sarcinii de rod de 24 ochi/butuc și lungimea de tăiere 2+2 ochi, 

datorită apariției lăstarilor lacomi, numărul lor a fost mult mai inferior și a consituit 

respectiv – 14,1 - 16,1- 16,2 bucăți; 

14. Lungimea de tăiere 2+2 ochi cu sarcina de 24 ochi/butuc, chiar dacă a favorizat cele mai 

bune emiteri în creștere și acumulări de zahăr, vigoarea mare de creștere și producția de 

struguri scăzută au dus la un dezechilibru biologic al butucilor (nu asigură întotdeauna un 

număr suficient de ochi/m²) în favoarea creșterii și de aceea nu este recomandată pentru 

practica viticolă la aceste soiuri pentru masă; 

15. Cea mai înaltă fertilitate embrionară a înregistrat soiul Codreanca (coeficienții de 

fertilitate au atins valori de 1,1-1,3 CFR și 1,4-1,5 CFA), urmat de soiul Guzun (unde 

coeficienții de fertilitate au atins limite de 1,0-1,2 (CFR) și 1,3-1,4 (CFA) și la soiul 

Moldova (0,8-1,0 CFR și 1,2-1,4 CFA). S-a demonstrat că cel mai înalt grad de fertilitate 

potențială revine ochilor amplasați pe lungimea coardei în zona 3-7 la soiul Codreanca și 

2-6 la soiurile Guzun și Moldova; 

16. În variantele cu aplicarea unor operații în verde cele mai bune rezultate din punct de 

vedere calitativ au fost obținute în variantele cu raportul de 1:2 (10 struguri : 20 lăstari la 

soiul Codreanca) unde strugurii în anul 2013 au atins greutatea medie de 712 g și 

producția marfă a înregistrat un spor de 38 % comparativ cu varianta martor, iar în anul 

2014 greutatea medie a strugurilor a fost de 681 g și producția marfă cu un spor de 33 %; 

17. La soiul Guzun cele mai bune rezultate în urma reglării numărului de inflorescențe și 

lăstari s-a obținut la varianta cu raportul de 15 struguri : 30 lăstari. Greutatea medie a 

strugurilor fiind în anul 2013 de 550 g și producția marfă de 80 % (ploile înregistrate în 

perioada maturării strugurilor au diminuat calitatea), iar în anul 2014 greutatea medie 

fiind de 620 g și producția marfă de 95 %; 

18. Aplicarea ciupitului precoce (în faza de 4-5-frunze) la soiul Codreanca (și analogice) 

permit restabilirea suprafeței foliare a butucilor, stabilirea echilibrului vegetativ și 

obținerea unor producții secundare, care după calitate și cantitate au fost la același nivel 

cu recolta de bază. Recolta secundară obținută s-a maturat cu 27 zile mai târziu 

comparativ cu recolta de bază. Greutatea medie a strugurilor, cât și greutatea medie a 100 

boabe a fost mai înaltă decât la strugurii din recolta de bază, iar recolta secundară a atins 

valori semnificative și  a variat de la 1,0-1,8 kg la butuc. 
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4 EFICIENȚA ECONOMICĂ A SOIURILOR DE STRUGURI PENTRU MASĂ.  

Cultivarea soiurilor de struguri pentru masă, ocupă un loc tot mai important în economia 

națională a Republicii Moldova.  

Pentru determinarea efectului economic se aplică următoarea schemă: 

 

           

          După cum remarcă Georgescu M. [35] prin amplasarea fiecărui soi în cele mai favorabile 

condiții ecologice și prin practicarea unei tehnici viticole moderne (alegerea măsurilor 

agrotehnice optime) de maximă eficiență economică, cantitatea și calitatea producției tinde spre 

realizarea relației. 

 

 

4.1 Eficiența economică a soiurilor de struguri pentru masă în funcție de elementele 

agrotehnice aplicate. 

Tabelul 4.1. Influența lungimii de tăiere și încărcăturii butucilor asupra eficacității economice a 

producerii strugurilor la soiul Codreanca. Regiunea Sud, SRL „Terra-Vitis”. 

           

        Reieșind din analiza rezultatelor (tab. 4.1) constatăm că, cele mai înalte sporuri ale efectului 

economic la soiul Codreanca a fost înregistrat în varianta cu aplicarea lungimii de tăiere 2+3-4 

 

Variantele 

Recolta 

medie,  

t/ha 

Costul de 

prod. total, 

lei 

Valoarea 

producției 

totale, lei 

Media prețului 

de achiziție, lei/t 

Profitul brut, 

lei 

Nivelul 

rentabilității, 

% 

2010 

V1 14,7 40072 94100 6401 54028 135 

V2 16,0 41600 105200 6575 63600 152 

V3 18,7 44772 108100 5780 63328 141 

Martor  18,0 43950 104400 5800 60450 137 

2011 

V1 29,2 57110 134850 4618 77740 136 

V2 38,9 68507 172950 4446 104443 152 

V3 36,0 65100 157500 4375 92400 141 

Martor  39,4 68977 167450 4250 98473 142 

2012 

V1 0,9 23857 5500 6111 -18357 -77 

V2 1,7 24797 10700 6294 -14097 -57 

V3 1,5 24562 8900 5933 -15662 -64 

Martor  1,3 24327 7900 6076 -16427 -68 

Producţia totală (t/ha) = Producţia marfă (t/ha) + Producţia nestandard (t/ha) 

 

 

Producţia totală (t/ha) = Producţia marfă (t/ha) 
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ochi și sarcina 34 ochi/butuc (V2), aceasta fiind în medie cu 10-15 % mai mare decât la varianta 

martor (în dependență de condițiile anului). În anul 2011 s-au înregistrat cele mai înalte venituri 

la toate variantele, iar în anul 2012 la toate variantele cheltuielile au depășit veniturile.  

Tabelul 4.2. Influența lungimii de tăiere și încărcăturii butucilor asupra eficacității 

economice a producerii strugurilor la soiul Guzun, (media pe anii 2010-2012). 

 

Variantele 

Recolta 

medie,  

t/ha 

Costul de 

prod. total, 

lei 

Valoarea 

producției 

totale, lei 

Media prețului 

de achiziție, lei/t 

Profitul 

brut, 

lei 

Nivelul 

rentabilității, % 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 14,5 39838 93900 6476 54062 136 

V2 17,8 43715 115400 6484 71685 164 

Martor  16,5 42188 101100 6127 58912 139 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 10,0 34550 60245 6025 24950 72 

V2 14,6 39955 94600 6479 54645 137 

V3 15,4 40895 94200 6116 53305 130 

Martor  16,4 42070 96400 5878 54330 129 

  

          Cea mai bună rentabilitate la cultivarea soiului Guzun în ambele regiuni viticole (Centru și 

Sud) a fost obținută în varianta cu aplicarea lungimii de tăiere de 2+3-4 ochi și sarcina 34 

ochi/butuc (V2). Nivelul rentabilității în regiunea Sud la varianta respectivă a înregistrat un spor 

față de varianta martor de 25 % și de 8 % în regiunea Centru, iar varianta cu lungimea de tăiere 

2+2 ochi și sarcina de 24 ochi o scădere de 6 % în regiunea Sud și de 57 % în regiunea Centru 

(tab.3.32). De aici reiese că varianta cu lungimea de tăiere 2+2 ochi și sarcina de 24 ochi (V1) nu 

este rentabilă și nu merită a fi practicată pentru acest soi. 

Tabelul 4.3. Influența lungimii de tăiere și încărcăturii butucilor asupra eficacității economice a 

producerii strugurilor la soiul Moldova, (media pe anii 2010-2012). 

 

Variantele 

Recolta 

medie,  

t/ha 

Costul de 

prod. total, 

lei 

Valoarea 

producției 

totale, lei 

Media prețului 

de achiziție, 

lei/t 

Profitul 

brut, 

lei 

Nivelul 

rentabilității, 

% 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

V1 7,9 32082 50500 6392 18418 57 

V2 11,0 35725 72200 6563 36475 102 

V3 14,1 39367 88300 6262 48933 124 

Martor  13,2 38310 76400 5787 38090 99 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

V1 8,0 32200 51200 6400 19000 59 

V2 11,0 35725 71400 6490 35675 100 

V3 11,6 36430 72800 6275 36370 100 

Martor  11,6 36430 70800 6103 34370 94 
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În cazul cultivării soiului Moldova în regiunea viticolă Sud rezultate evidente a 

rentabilității au fost obținute în varianta (V3), fiind de 124 %, pe când la cultivarea în regiunea 

Centru rezultate satisfăcătoare au fost înregistrate atât în varianta (V2) cât și varianta (V3), unde 

indicii rentabilității au atins valori de 100 % (tab. 4.2). Din analiza datelor se constată că odată 

cu optimizarea încărcăturii și lungimii de tăiere a coardelor crește nivelului rentabilității și 

volumul de profit la o unitate de suprafață.  

Tabelul 4.4. Influența raportului dintre numărul de inflorescențe și lăstari asupra eficacității 

economice a producerii strugurilor pentru masă, anul 2013. 

 

Soiul  

Raportul 

infl:lăstari, 

buc 

Recolta 

medie,  

t/ha 

Costul de 

prod. 

total, 

lei 

Valoarea 

producției 

totale,  

lei 

Media 

prețului de 

achiziție, 

lei/t 

Profitul 

brut, 

lei 

Nivelul 

rentabilității, 

% 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

 

Codreanca 

V1:2 15,6 41330 137100 8789 95770 232 

V1:1,5 20,7 47323 143700 6942 96377 204 

Martor 32,3 60753 177000 5480 116247 191 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

 

Guzun 

V1:2 16,6 42505 70790 4264 28285 67 

V1:1,5 16,8 42740 66610 3965 23870 56 

Martor 24,6 56905 77490 3150 20585 36 

       În anul 2013 la soiurile Codreanca și Guzun datorită efectuării operaţiilor în verde au fost 

înregistrate cheltuieli suplimentare. La soiul Codreanca nivelul rentabilității a înregistrat valori 

de 232 % V1:2 și 204 la V1:1,5, fiind cu mult mai înalt față de varianta martor. (tab.4.4). Recoltarea 

strugurilor la soiul Codreanca în cazul variantelor cu aplicarea normării strugurilor s-a efectuat 

mai timpuriu decât varianta martor, deaceea și prețul de realizare a fost mai mare.  

Calitatea soiului Guzun în anul 2013 a fost diminuată de precipitațiilor abundente 

înregistrate în perioada maturării strugurilor. Nivelul rentabilității înregistrat la variantele unde s-

a efectuat reglarea a atins valori de 67 % la V1:2 și de 56 % la V1:1,5, care au fost cu mult mai 

superioare față de varianta martor (36 %).  
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4.2 Concluzii la capitolul 4. 

1. La soiul Codreanca cele mai bune rezultate a eficacității economice s-au înregistrat în 

varianta cu aplicarea lungimii de tăiere 2+3-4 ochi cu încărcătura 34 ochi/butuc (V2) 

aceasta fiind în medie cu 10-15 % mai mare decât la varianta martor anii (2010, 

2011); 

2. În condiţiile climatice (anul 2012) ale regiunii de Sud a Republicii Moldova, la toate 

variantele studiate la soiul Codreanca, au fost înregistrate pierderi economice de la -

57 până la - 77 %; 

3. Cea mai bună rentabilitate (în medie) la soiul Guzun s-a obținut la varianta cu 

lungimea de tăiere 2+3-4 ochi și încărcătura 34 ochi/butuc (V2) în ambele regiuni de 

cultivare (Centru și Sud), fiind de 164 % pentru regiunea Sud şi de 137 % pentru 

regiunea Centru; 

4. La soiul Moldova în regiunea viticolă de Sud cele mai bune rezultate a rentabilității 

au fost obținute la varianta cu aplicarea lungimii de tăiere 2+5-6 ochi încărcătura 44 

ochi/butuc (V3); în regiunea Centru rezultate economice bune au fost înregistrate atât 

în varianta cu lungimea de tăiere 2+3-4 ochi și încărcătura 34 ochi/butuc (V2) cât și 

varianta cu lungimea de tăiere 2+5-6 ochi și  încărcătura 44 ochi/butuc (V3) unde au 

fost obținute valori care n-au înregistrat diferențieri semnificaticve; 

5. Combinarea tăierilor în uscat cu ulterioara normare a strugurilor şi lăstarilor, a 

contribuit la majorarea greutăţii strugurilor în medie faţă de matror cu 248 g şi 

producţia marfă cu 35 % (V1:2), 160 g şi 23 % (V1:1,5) la soiul Codreanca, 219 g şi 20 

% (V1:2), 135 g şi 8 % (V1:1,5) la soiul Guzun; 

6. Alegerea operațiilor în verde în funcție de soi și condițiile climatice ale anului pot 

aduce contribuții importante la rezolvarea problemelor biologice și economice ale 

ramurii: obținerea unor recolte stabile și de calitate și asigurarea unui efect economic 

avantajos pe parcursul întregii perioade de exploatare. 
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Concluzii:  

1. În perioada de studiu, factorii mediului au corespuns unor ani cu condițiile climatice 

deosebite, modificările climatice evidente (temperaturilor excesive în perioada maturării, 

deficitul de umiditate) în anii 2011, 2012 au permis studierea efectului acestora asupra 

soiurilor cercetate. Pe lângă acumulările sporite de zaharuri, s-au constatat și efecte negative 

cum sunt reducerea accentuată a acidității titrabile datorită maturării anticipate a strugurilor 

și arsuri la nivelul boabelor, cu efecte negative asupra calității producției; 

2. Cunoașterea condițiilor de iernare a viței de vie și în special a procentului de ochi vii și pieriți 

după iernare alături de potențialul de rodire al soiurilor ajută la aprecierea corectă prin tăiere 

a numărului optim de elemente și ochi pe butuc pentru obținerea producției planificate [24]; 

3. Studiul biologiei viței-de-vie și a legilor după care crește, se dezvoltă și fructifică această 

plantă permite cunoașterea cerințelor acesteia față de factorii de mediu, în vederea stabilirii 

unor tehnologii de cultură corespunzătoare, pentru amplasarea judicioasă în teritoriu a 

soiurilor. Desfășurarea fenofazelor depinde de însușirile genetice ale soiurilor, dar în mare 

parte și de condițiile climatice; 

4. S-a demonstrat, că odată cu amplificarea sarcinii de rod și obținerea unor sporuri de recoltă s-

a înregistrat o scădere considerabilă a indicilor calității producției marfă, deci în cazul 

cultivării soiurilor pentru masă accentul trebuie să fie pus nu atât pe cantitate cât pe calitatea 

producției de struguri [26]; 

5. Urmărind acumularea de zahăr sub influența elementelor agrotehnice aplicate, se diferențiază 

semnificativ superior variantele cu lungimea de tăiere 2+2 și 2+3-4 cu încărcătura 24, 34 

ochi/butuc (V1, V2), ceea ce confirmă faptul că prin atribuirea unei sarcini optime se 

favorizează acumularea zahărului;  

6. Amplificarea sarcinii atrage după sine micșorarea procentului de lăstari normal dezvoltați, 

lungimea medie a unui lăstar, cât și gradul de maturare a lăstarilor. La toate soiurile cercetate 

cel mai înalt procent de lăstari normal dezvoltați s-a înregistrat la varianta cu lungimea de 

tăiere 2+3-4 ochi și încărcătura 34 ochi/butuc (V2). În medie s-au obținut - soiul Codreanca 

88 %, soiul Guzun regiunea Sud 82 % și regiunea Centru 81 %, iar la soiul Moldova 77 % în 

ambele regiuni; 

7. Soiurile analizate prezintă fertilitate potențială diferită. Printr-o fertilitate potențială mai 

sporită s-a evidențiat soiul Codreanca, urmat de soiul Guzun și în cele din urmă soiul 

Moldova. Zona maximală a depunerii inflorescenţelor fiind amplasată între ochii 3-7 la soiul 

Codreanca şi 2-6 la soiurile Guzun şi Moldova; 
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8. Efectuarea operațiilor în verde în funcție de soi și condițiile climatice ale anului pot aduce 

contribuții importante la rezolvarea problemelor biologice și economice ale ramurii: obținerea 

unor recolte stabile și de calitate și asigurarea unui efect economic avantajos pe parcursul întregii 

perioade de exploatare; 

9. S-a demonstrat că, combinarea rațională a tăierilor în uscat cu ulterioara normare a 

strugurilor şi lăstarilor, a contribuit la majorarea greutăţii strugurilor în medie faţă de matror 

cu 248 g şi producţia marfă cu 35 % (V1:2), 160 g şi 23 % (V1:1,5) la soiul Codreanca, 219 g şi 

20 % (V1:2), 135 g şi 8 % (V1:1,5) la soiul Guzun. 

Recomandări diferențiate pe soiuri: 

 Soiul Codreanca se recomandă a fi cultivat în regiunile de Sud pe formele cu tulpină. Este 

necesară asigurarea unei încărcături de 34 ochi/butuc repartizată pe 6 verigi de rod, cu schema de 

tăiere 2+3-4 ochi. În anii cu condiții favorabile (analogic 2011, 2013, 2014), este necesar de 

efectuat normarea inflorescențelor și plivitul lăstarilor (1:2 raportul între numărul de 

inflorescențe și lăstari 10:20 buc.). Iar în anii cu temperaturi scăzute și oscilații de temperatură 

(analogic 2012), când ochii de iarnă cât și coardele anuale sunt afectate este necesar de efectuat 

ciupitul timpuriu al lăstarilor, pentru a emite în creștere copileții, care reglează echilibrul 

biologic și contribuie la obținerea recoltelor secundare. 

Soiul Guzun se recomandă a fi cultivat în regiunile de Sud și de Centru ale RM pe 

formele cu tulpină. Este necesară asigurarea unei încărcături de 34 ochi/butuc repartizată pe 6 

verigi de rod, cu schema de tăiere 2+3-4 ochi, combinată cu normarea inflorescențelor și plivitul 

lăstarilor (1:2 raportul între numărul de inflorescențe și lăstari 15:30 buc.). Se recomandă 

extinderea (promovarea) în cultură a acestui soi nou nu numai în grădinile particulare pe 

suprafețe mici, ci și la nivel industrial. 

Soiul Moldova se recomandă a fi cultivat în regiunile de Sud și Centru ale RM pe formele 

cu tulpină. Este necesară asigurarea unei încărcături de 44 ochi/butuc repartizată pe 6 verigi de 

rod, cu schema de tăiere 2+5-6 ochi (regiunea Sud) și 34 ochi/butuc cu schema de 2+3-4 ochi 

(regiunea Centru), cu menținerea inflorescențelor în număr de 20 bucăți. 
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Anexa 1. Condițiile climatice în perioada anilor de studii 

 

Tabelul A. 1.1. Temperatura aerului (media lunară și anuală, grade Celsius). 

Lunile de 

observații 

Stația meteorologică și anii de observație 

Chișinău Cahul 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Media lunară 

Ianuarie  -5,2 -1,6 -2,6 -1,9 -1,9 -4,2 -2,2 -2,0 -1,7 -1,0 

Februarie  -0,9 -3,2 -7,6 1,3 -1,2 0,1 -2,9 -7,8 2,1 -0,2 

Martie  4,0 3,9 4,5 2,5 8,1 4,8 4,4 5,0 3,8 8,5 

Aprilie 11,0 10,2 13,3 12,5 11,6 11,6 10,1 13,7 12,9 11,5 

Mai  16,8 16,8 19,1 19,2 16,8 17,2 16,6 18,7 19,3 16,5 

Iunie  21,0 20,1 23,3 21,2 19,5 20,7 20,3 23,3 21,1 19,6 

Iulie  23,3 23,0 26,0 21,7 23,0 23,2 23,4 26,4 21,9 22,7 

August 24,9 21,8 23,4 22,6 23,2 24,9 22,2 24,0 22,9 23,1 

Septembr 16,1 19,2 19,4 14,4 18,6 17,1 19,9 19,7 15,6 18,6 

Octombrie 7,5 9,4 12,8 11,0 9,8 8,6 10,0 13,9 11,4 11,0 

Noiembrie  10,3 2,9 5,9 8,5 3,6 11,1 3,0 7,3 8,8 4,8 

Decembrie  -2,1 2,9 -2,9 0,0 -0,1 -0,7 2,8 -2,0 0,4 0,3 

Med. an. 10,6 10,5 11,2 11,1 10,9 11,2 10,6 11,7 11,5 11,3 

 

 

Tabelul A. 1.2. Temperatura aerului (maxima absolută lunară și anuală, grade Celsius). 

Lunile de 

observații 

Stația meteorologică și anii de observație 

Chișinău Cahul 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Media lunară 

Ianuarie  11,3 9,1 8,8 9,8 13,0 15,4 9,0 8,5 11,3 12,6 

Februarie  13,3 13,4 7,1 8,7 10,7 14,1 8,1 6,9 12,5 11,4 

Martie  20,6 20,4 22,0 20,4 20,2 21,1 21,6 21,6 22,1 21,0 

Aprilie 22,0 22,6 30,9 29,0 23,5 22,5 22,4 30,6 29,4 23,6 

Mai  25,9 29,7 31,8 28,8 30,5 28,9 29,2 32,2 30,1 29,4 

Iunie  34,1 31,4 37,5 32,3 31,6 33,8 32,7 36,6 32,7 30,4 

Iulie  32,8 33,6 37,0 32,5 32,9 32,4 34,8 37,0 33,5 32,5 

August 36,6 31,3 39,2 33,3 36,5 36,8 31,6 39,3 34,1 35,2 

Septembr 26,4 32,3 29,9 25,3 31,4 28,1 33,3 30,9 27,3 30,7 

Octombrie 15,4 26,6 27,0 23,9 25,1 16,4 27,5 29,1 24,3 24,4 

Noiembrie  22,8 12,9 17,7 20,8 16,5 23,0 14,0 19,1 21,5 17,8 

Decembrie  13,0 14,3 10,9 10,0 13,6 16,0 16,7 12,5 12,0 14,9 

Med. an. 36,6 33,6 39,2 33,3 36,5 36,8 34,8 39,3 34,1 35,2 
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Tabelul A.1.3. Temperatura aerului (minima absolută lunară și anuală, grade Celsius). 

Lunile 

Stația meteorologică și anii de observație 

Chișinău Cahul 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Med. lun.                   

Ianuarie  -21,8 -16,0 -15,4 -12,9 -20,9 -21,2 -15,1 -15,5 -13,3 - 19,2 

Februarie  -11,8 -12,1 -22,2 -3,0 -19,5 -10,7 -11,3 -21,1 -4,5 -16,4 

Martie  -8,8 -9,1 -8,7 -10,4 -0,4 -8,7 -10,7 -7,0 -8,2 - 0,9 

Aprilie 2,9 2,1 -1,8 0,8 -0,3 3,4 1,9 -1,0 0,9 1,3 

Mai  9,3 4,3 8,3 9,6 4,3 8,5 4,9 8,0 9,0 3,2 

Iunie  12,7 11,5 13,4 10,9 9,4 10,6 12,1 14,2 11,1 11,7 

Iulie  13,9 10,6 13,4 13,0 14,0 14,5 12,6 15,3 12,7 13,1 

August 11,8 13,2 11,1 12,8 11,3 12,7 11,9 11,6 13,3 11,8 

Septembr 7,8 8,1 8,9 4,8 4,7 8,4 9,4 9,5 5,4 2,0 

Octombrie -2,0 -2,2 2,1 -0,4 -3,6 -2,5 -2,2 3,1 0,7 -3,6 

Noiembrie  -0,9 -4,6 -2,8 -6,4 -5,1 0,0 -5,7 -1,5 -4,9 -4,4 

Decembrie  -12,1 -7,8 -17,8 -7,5 -14,1 -10,7 -7,6 -17,1 -6,5 -14,7 

Med. an. -21,8 -16,0 -22,2 -12,9 -20,9 -21,2 -15,1 -21,1 -13,3 -19,2 

 

 

Tabelul A.1.4. Precipitații atmosferice (cantitatea lunară și anuală, mm). 

Lunile de observații 

Stația meteorologică și anii de observație 

Chișinău Cahul 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Cantitatea lunară de precipitații, mm 

Ianuarie  25 86 32 30 63 32 35 36 60 42 

Februarie  26 62 18 42 9 21 43 14 46 10 

Martie  63 29 16 21 16 48 29 11 14 28 

Aprilie 3 45 58 15 41 18 23 53 30 70 

Mai  33 69 56 65 86 49 82 47 77 103 

Iunie  39 85 149 20 36 20 121 92 29 24 

Iulie  68 67 16 88 85 34 146 41 45 113 

August 33 53 16 27 54 20 25 25 57 45 

Septembrie 22 46 8 39 16 41 31 3 30 6 

Octombrie 30 69 36 47 43 35 80 33 46 41 

Noiembrie  9 40 0 26 121 13 20 0 23 74 

Decembrie  95 83 23 102 34 74 64 16 138 55 

Cantitatea anuală de 

precipitații, mm  

446 734 428 522 604 405 699 371 595 611 

Numărul zilelor cu 

precipitații 0,1 mm și 

mai mult  

 

122 

 

134 

 

96 

 

114 

 

106 

 

101 

 

140 

 

93 

 

103 

 

 

116 

 

Umiditatea relativă a 

aerului, % 

 68  74 69 66 67 68 73 68 67 75 

 

 

 



136 
 

Tabelul A.1.5. Viteza vîntului, durata de strălucire a soarelui. 

Lunile de observații 
Stația meteorologică Chișinău Stația meteorologică Cahul 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Ianuarie 3,2 2,3 3,2 3,0 2,5 3,9 2,4 3,6 3,1 3,3 

Februarie  3,6 3,9 3,2 3,1 2,0 4,3 3,8 3,4 3,9 2,5 

Martie 3,6 3,1 4,3 4,3 3,5 4,1 3,4 3,5 4,5 3,8 

Aprilie  3,0 3,6 3,5 3,1 2,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,3 

Mai  2,9 2,9 3,0 2,7 2,2 3,1 3,4 3,3 3,2 2,7 

Iunie  3,2 3,5 3,2 2,6 2,8 3,2 3,4 2,9 2,8 2,5 

Iulie  2,8 2,1 2,8 3,4 2,7 2,6 2,2 3,2 2,7 2,7 

August 2,8 3,2 3,2 2,7 2,6 2,9 3,1 3,0 2,7 2,7 

Septembrie  2,7 2,4 2,6 3,6 2,6 3,1 2,7 2,9 2,7 3,0 

Octombrie  3,0 2,6 2,8 2,7 2,4 3,6 2,8 2,9 2,7 3,1 

Noiembrie 3,3 2,5 2,4 3,3 2,6 3,4 2,7 2,8 2,7 3,1 

Decembrie  3,1 2,7 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 3,8 2,8 3,4 

Vit. med. an., m/s  3,1 2,9 3,1 3,1 2,6 3,4 3,1 3,3 3,1 3,0 

Dur. luminii sol., ore 2226 2466 2430 2216 2186 2207 2354 2526 - - 

 

Anexa 2. Analiza stării ochilor 

Tabelul A. 2.1. Starea ochilor în funcție de lungimea de tăiere a coardelor și încărcătura 

butucilor. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul. 

Varianta Anul 
Ochi, % 

viabili afectați pieriți 

Soiul Guzun  

 

V1 

2010 47 32 21 

2011 93 4 3 

2012 15 43 42 

 

V2 

2010 34 41 25 

2011 90 5 5 

2012 18 38 44 

 

Martor  

2010 31 44 25 

2011 82 7 11 

2012 14 37 49 

Soiul Moldova  

 

V1 

2010 36 57 7 

2011 98 2 0 

2012 20 47 33 

 

V2 

2010 28 43 29 

2011 93 4 3 

2012 26 44 30 

 

V3 

2010 20 48 32 

2011 86 14 0 

2012 12 40 48 

 

Martor  

2010 19 40 41 

2011 84 16 0 

2012 14 27 59 



137 
 

Tabelul A.2.2. Starea ochilor în funcție de lungimea de tăiere a coarelor și încărcătura butucilor. 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni. 

Varianta Anul 
Ochi, % 

viabili afectați pieriți 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 30 48 22 

2011 92 5 3 

2012 28 37 35 

 

V2 

2010 38 37 25 

2011 90 8 2 

2012 23 45 32 

 

V3 

2010 21 40 39 

2011 90 5 5 

2012 20 48 32 

 

Martor  

2010 19 46 35 

2011 90 5 5 

2012 20 47 33 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 37 42 21 

2011 91 9 - 

2012 26 49 25 

 

V2 

2010 30 50 20 

2011 94 5 1 

2012 34 32 34 

 

V3 

2010 28 50 22 

2011 90 5 5 

2012 28 32 40 

 

Martor  

2010 30 41 29 

2011 90 7 3 

2012 10 49 41 
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Anexa 3. Elementele de fertilitate 

Tabelul A.3.1. Elementele de rod în dependență de lungimea de tăiere și încărcătura butucilor. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul. 

Varianta Anul 
Lăstari totali la butuc Lăstari fertili 

*Infl. CFR CFA 
nr. % nr. % 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 21,6 90 13,4 62 18,5 0,9 1,4 

2011 23,0 96 15 65 23,0 1,0 1,5 

2012 11,4 48 8,3 73 9,4 0,8 1,1 

 

V2 

2010 28,5 84 17,4 61 21,5 0,8 1,2 

2011 32,0 94 19,2 60 29,1 0,9 1,5 

2012 16,3 48 9,5 58 10,2 0,6 1,1 

 

Martor  

2010 27,5 72 19,5 71 23,2 0,8 1,2 

2011 33,3 85 22,2 67 29,5 0,9 1,3 

2012 16,5 38 10,0 61 10,3 0,6 1,0 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 20,4 85 8,9 44 9,2 0,5 1,0 

2011 22,5 94 11,6 52 13,0 0,6 1,1 

2012 13,2 55 6,0 45 6,0 0,4 1,0 

 

V2 

2010 25,0 74 9,4 38 10,4 0,4 1,1 

2011 29,1 86 18,5 64 19,2 0,7 1,0 

2012 21,4 63 8,0 37 8,4 0,4 1,1 

 

V3 

2010 29,4 67 14,2 48 19,0 0,6 1,3 

2011 33,6 76 19,2 57 22,3 0,7 1,2 

2012 28,0 64 11,4 41 13,2 0,5 1,2 

 

Martor  

2010 26,4 66 13,3 50 17,0 0,6 1,3 

2011 33,2 83 20,3 61 23,5 0,7 1,2 

2012 24,0 53 10 42 11,2 0,5 1,1 

*Infl.- inflorescențe
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Tabelul A. 3.2. Elementele de rod în dependență de lungimea de tăiere și încărcătura butucilor. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

Varianta Anul 
Lăstari totali la butuc Lăstari fertili 

*Infl. CFR CFA 
nr. % nr. % 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 21,6 90 11,0 51 15,1 0,7 1,4 

2011 23,0 96 18,1 79 22,4 1,0 1,2 

2012 21,4 89 10,0 47 10,2 0,5 1,0 

 

V2 

2010 27,5 81 15,6 57 16,3 0,6 1,1 

2011 33,0 97 25,0 76 30,3 0,9 1,2 

2012 26,5 78 11,5 43 16,0 0,6 1,4 

 

V3 

2010 30,5 69 18,8 62 22,2 0,7 1,2 

2011 39,0 89 26,3 67 34,2 0,9 1,3 

2012 29,3 67 15,5 53 21,0 0,7 1,4 

 

Martor  

2010 29,3 67 19,3 66 24,2 0,8 1,3 

2011 36,4 87 26,4 73 36,2 1,0 1,4 

2012 32,3 67 18,1 56 20,4 0,6 1,1 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 21,6 90 9,2 43 11,4 0,5 1,2 

2011 22,1 92 13,0 59 14,4 0,7 1,1 

2012 14,8 62 6,0 41 6,5 0,4 1,0 

 

V2 

2010 26,3 77 13,5 51 14,4 0,5 1,0 

2011 32,0 94 17,0 53 20,8 0,7 1,2 

2012 22,3 66 9,3 42 9,6 0,4 1,0 

 

V3 

2010 27,3 62 15,5 57 17,2 0,6 1,1 

2011 38,7 88 20,5 53 23 0,6 1,1 

2012 26,1 59 10,5 40 12,1 0,5 1,1 

 

Martor  

2010 28,4 68 15,2 54 16,8 0,6 1,1 

2011 38,2 85 20,3 53 26,0 0,7 1,3 

2012 23,0 59 10,3 45 12,7 0,6 1,2 
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Anexa 4. Cantitatea și calitatea recoltei 

Tabelul A.4.1. Recolta și calitatea producției în dependență de lungimea de tăiere și încărcătura butucilor. Regiunea Centru, STE ,,Codru”. 

Varianta Anul 
Nr. de struguri 

la butuc, buc. 

Greutatea medie a Roada la Conținutul mustului 
IGA 

Producția 

standard, % strugurelui,g 100 boabe, g 1 but, kg 1 ha, t zahăr, g/dm3 acidit., g/dm3 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 15,1 333 435 5,0 10,0 188 6,3 30 87 

2011 22,4 320 415 7,1 14,2 180 6,1 30 77 

2012 10,2 292 330 3,0 6,0 210 6,9 30 90 

 

V2 

2010 16,3 310 420 5,0 10,0 183 6,0 31 91 

2011 30,3 400 410 12,1 24,2 178 6,5 27 80 

2012 16 342 380 5,4 10,8 202 6,2 33 90 

 

V3 

2010 22,2 293 306 6,5 13,0 172 5,9 29 85 

2011 34,2 300 360 10,3 20,6 162 7,1 23 70 

2012 21,0 297 320 6,2 12,4 189 6 32 80 

 

Martor  

2010 24,2 300 320 7,2 14,4 165 6,7 25 77 

2011 36,2 315 350 11,4 22,8 160 7,0 23 68 

2012 20,4 300 330 6,1 12,2 188 6,1 31 80 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 11,4 480 540 5,4 10,8 162 6,6 25 90 

2011 14,4 468 520 6,7 13,4 165 6,6 25 90 

2012 6,5 167 252 1,1 2,2 187 6,7 28 75 

 

V2 

2010 14,4 462 500 6,6 13,2 160 6,3 25 90 

2011 20,8 460 510 9,5 19,0 162 6,4 25 90 

2012 9,6 185 287 1,8 3,6 185 6,6 28 80 

 

V3 

2010 17,2 420 443 7,2 14,4 158 6,9 23 85 

2011 23,0 400 440 9,2 18,4 155 6,7 23 80 

2012 12,1 185 290 2,2 4,4 188 6,3 30 80 

 

Martor  

2010 16,8 412 420 6,9 13,8 150 6,6 23 80 

2011 26,0 360 420 9,4 18,8 158 6,9 23 75 

2012 12,7 180 287 2,2 4,4 194 6,7 29 80 
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Tabelul A.4.2. Recolta și calitatea producției în dependență de lungimea de tăiere și încărcătura butucilor. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul. 

Varianta Anul 
Nr. de struguri 

la butuc, buc. 

Greutatea medie a Roada la Conținutul mustului 
IGA 

Producția 

marfă, % strugurelui,g 100 boabe, g 1 but, kg 1 ha, t zahăr, g/dm3 acidit., g/dm3 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 18,5 427 440 7,9 17,3 189 6,5 29 85 

2011 23,0 320 405 7,3 16,0 175 6,8 26 80 

2012 9,4 430 461 4,0 8,8 204 6,5 31 95 

 

V2 

2010 21,5 380 460 8,1 17,8 185 6,1 30 85 

2011 29,1 360 432 10,5 23,1 172 6,7 26 80 

2012 10,2 470 432 4,8 10,6 205 5,9 35 95 

 

Martor  

2010 23,2 364 430 8,4 18,4 181 6,7 27 80 

2011 29,5 310 390 9,1 20,0 170 7,0 24 75 

2012 10,3 400 422 4,1 9,0 198 6,3 31 80 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 9,2 433 540 3,9 8,6 190 6,7 28 85 

2011 13,0 500 540 6,5 14,3 178 6,3 28 85 

2012 6,0 214 328 1,3 2,9 228 6,3 36 85 

 

V2 

2010 10,4 446 510 4,6 10,1 183 6,5 28 90 

2011 19,2 490 515 9,4 20,6 173 6,0 29 89 

2012 8,4 240 349 2,0 4,4 234 6,6 35 87 

 

V3 

2010 19,0 390 435 7,4 16,2 170 7,0 24 90 

2011 22,3 440 495 9,8 21,5 170 6,2 27 75 

2012 13,2 230 322 3,0 6,6 207 7,0 30 82 

 2010 17,0 380 430 6,5 14,3 170 6,6 26 70 

Martor  2011 23,5 420 470 9,8 21,5 163 7,3 22 72 

2012 11,2 235 330 2,6 5,7 199 6,7 30 70 
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Anexa 5. Creșterile vegetative 

Tabelul A.5.1. Creșterile vegetative în dependență de lungimea de tăiere și încărcătura butucilor. 

Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

Varianta Anul 
Lăstari 

total 

Coarde  norm. dezvoltate Lungimea medie a 

unei coarde, (cm) 

% maturare din 

lungimea totală nr. % 

Soiul Codreanca 

 

V1 

2010 20,5 16,3 80 174 92 

2011 22,1 17,0 77 193 90 

2012 12,0 9,0 75 165 85 

 

V2 

2010 26,2 22,3 85 170 90 

2011 30,3 24,6 81 180 90 

2012 16,0 12,7 79 143 84 

 

V3 

2010 29,5 25,1 85 168 85 

2011 38,2 27,4 72 169 83 

2012 17,2 12,3 72 132 85 

 

Martor  

2010 28,2 23,0 82 166 82 

2011 39,5 28,3 72 164 80 

2012 16,6 12,0 72 136 85 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 21,6 18,5 86 114 85 

2011 23,0 19,5 85 180 87 

2012 11,4 10,3 90 97 75 

 

V2 

2010 28,5 21,5 75 105 85 

2011 32,0 26,4 83 173 88 

2012 16,3 14,4 88 95 72 

 

Martor  

2010 27,5 20,1 73 92 80 

2011 33,3 28,2 85 167 82 

2012 16,5 13,2 80 90 79 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 20,4 16,0 78 110 80 

2011 22,5 20,6 92 131 80 

2012 13,2 12,0 91 110 75 

 

V2 

2010 25,0 22,4 90 112 75 

2011 29,1 25,0 86 120 80 

2012 21,4 16,6 78 97 75 

 

V3 

2010 29,4 24,3 83 100 70 

2011 33,6 26,5 79 112 75 

2012 28,0 19,2 69 98 70 

 

Martor  

2010 26,4 22,5 85 93 74 

2011 33,2 27,0 81 110 70 

2012 24,0 15,3 64 90 73 
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Tabelul A.5.2. Creșterile vegetative în dependență de lungimea de tăiere și încărcătura butucilor. 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

Varianta Anul 
Lăstari 

total 

Coarde norm. dezvoltate Lungimea medie a 

unei coarde, (cm) 

% maturare din 

lungimea totală nr. % 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 21,6 16,5 76 110 81 

2011 23,0 19,2 83 178 85 

2012 21,4 12,0 56 92 73 

 

V2 

2010 27,5 20,3 74 100 82 

2011 33,0 27,2 82 161 85 

2012 26,5 17,1 65 89 75 

 

V3 

2010 30,5 22,4 73 92 75 

2011 39,0 27 69 151 84 

2012 29,3 17,2 59 80 70 

 

Martor  

2010 29,3 21,3 73 90 75 

2011 36,4 26,2 72 150 77 

2012 32,3 16 50 80 75 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 21,6 16,3 75 110 75 

2011 22,1 20,6 93 120 80 

2012 14,8 12,4 84 93 75 

 

V2 

2010 26,3 24 91 103 75 

2011 32 27,1 85 112 80 

2012 22,3 15,3 69 88 75 

 

V3 

2010 27,3 21,2 78 97 70 

2011 38,7 32,5 84 110 75 

2012 26,1 13,9 54 79 70 

 

Martor  

2010 28,4 22 77 97 70 

2011 38,2 32,3 85 112 77 

2012 23 15,0 65 76 70 
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Anexa 6. Starea fiziologică a coardelor. 

Tabelul A.6.1. Gradul de maturare a coardelor în funcție de lungimea de tăiere și încărcătura 

butucilor. Regiunea Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

Varianta Anul 
Umiditatea, 

% 

Amidon, % 
FLT, buc. Diff., puncte 

media diapazon 

Soiul Codreanca 

 

V1 

2010 50,93 9,1 7-10 2-4 3-5 

2011 52,03 7,4  6-9  1-2  2-3 

2012 48,55 9,0 8-11 2-4 2-3 

 

V2 

2010 50,44 9,5 7-11 2-4 3-5 

2011 52,03 7,5  6-9  1-2  2-4 

2012 48,85 9,1 8-10 2-4 2-3 

 

V3 

2010 50,31 7,7 6-9 2-2 2-3 

2011 52,07 7,4  5-9  1-2  2-3 

2012 48,72 8,6 7-10 2-2 2-3 

 

Martor  

2010 50,28 8,0 6-10 2-2 2-4 

2011 50,28 7.9  6-9 2-2 2-3 

2012 48,77 8,1 6-9 2-2 2-4 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 51,37 9,4 8-11 2-3 3-4 

2011 50,73 7,9  8-10 2-2 3-3 

2012 49,44 8,9 7-10 2-2 2-4 

 

V2 

2010 50,41 8,3 7-10 2-3 3-4 

2011 52,03 8,0 8-11 2-2 3-3 

2012 49,92 9,0 7-10 2-2 2-4 

 

Martor  

2010 49,06 7,6 6-9 2-3 3-4 

2011 49,36 8,3 6-10 1-3 2-3 

2012 49,88 8,9 7-10 1-2 2-4 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 50,70 8,3 7-10 2-4 3-4 

2011 49,82 8,2 8-10 2-2 3-3 

2012 50,70 9,3 7-10 2-4 3-3 

 

V2 

2010 50,26 8,9 6-9 2-4 3-4 

2011 50,51 7,8 7-10 2-3 3-4 

2012 50,68 9,3 6-9 2-4 3-4 

 

V3 

2010 49,68 9,4 6-9 2-3 2-4 

2011 48,72 7,9 8-10 2-3 3-3 

2012 51,72 8,8 6-9 2-3 2-4 

 

Martor  

2010 49,67 8,1 7-9 2-3 2-4 

2011 48,84 7,3 6-9 2-3 3-3 

2012 51,19 8,8 7-9 2-3 2-4 
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Tabelul A.6.2. Gradul de maturare a coardelor în funcție de lungimea de tăiere și încărcătura 

butucilor. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

Varianta Anul 
Umiditatea, 

% 

Amidon, % 
FLT, buc. Diff., puncte 

media diapazon 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 49.36 8,9 6-10 2-3 2-3 

2011 48,72 7,3 5-9 1-2 1-3 

2012 50,48 9,5 8-11 2-2 3-4 

 

V2 

2010 48,99 9,1 7-11 2-3 2-3 

2011 49,22 7,9 6-10 2-4 2-3 

2012 50,67 9,7 8-11 2-3 3-4 

 

V3 

2010 48,93 9,3 8-11 2-3 2-4 

2011 48,89 8,6 7-10 1-2 2-3 

2012 49,75 9,5 8-10 2-2 3-3 

 

Martor  

2010 48,89 7,6 6-9 2-2 2-3 

2011 48,54 7,5 6-9 1-3 3-3 

2012 49,06 8,2 7-9 2-2 3-4 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 49,28 8,9 7-11 2-3 3-3 

2011 49,02 7,9  8-11 2-3 3-3 

2012 52,04 9,3 6-10 2-4 2-4 

 

V2 

2010 49,03 8,7 7-10 2-3 3-4 

2011 49,51 8,3  7-10 2-3 3-3 

2012 47,81 9,5 7-10 2-4 2-4 

 

V3 

2010 49,42 9,6 8-11 2-3 2-3 

2011 48,42 8,7 8-10 2-4 3-4 

2012 50,04 9,2 7-10 2-2 2-4 

 

Martor  

2010 49,16 8,9 7-11 1-2 2-3 

2011 48,54 8,3 6-9 2-2 3-4 

2012 49,02 8,0 8-11 1-1 1-2 
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Anexa 7. Determinarea fertilității embrionare 

Tabelul A.7.1. Fertilitatea embrionară la ochii de iarnă în dependență de lungimea de tăiere și 

încărcătura butucului. Regiune Sud, SRL,,Terra- Vitis”, Cahul 

Varianta Anul 

Muguri 

fertil 

% 

Nr. inflorescențe 

pe lungimea 

coardei CFR CFA 

Numărul de muguri 

centrali, % 

Zona 

maximală a 

depunerilor 

infl. 

 
I II III 

cu 1 infl. 
cu 2-3 

infl. 1-3 4-6 7-9 

Soiul Codreanca 

 

V1 

2010 84 1,1 1,5 1,2  1,3 1,5 47 53 2-7 

2011 84 1,6 1,8 1,1  1,4 1,6 37 63 2-7 

2012 82 1,2 1,4 1,1  1,2 1,5 41 59 2-7 

 

V2 

2010 84 1,2 1,6 1,3 1,3 1,6 45 55 2-7 

2011 87 1,3 1,5 1,2 1,3 1,5 46 54 2-7 

2012 84 1,2 1,5 1,2 1,3 1,5 46 54 2-7 

 

V3 

2010 80 1,1 1,1 1,4 1,2 1,5 48 52 2-7 

2011 84 1,2 1,6 1,3 1,2 1,6 45 55 2-7 

2012 77 1,0 1,5 1,1  1,2 1,5 48 52 2-7 

 

Martor  

2010 80 1,0 1,3 1,1 1,1 1,4 60 40 2-7 

2011 75 1,2 1,6 0,8 1,2 1,5 47 53 2-7 

2012 77 1,0 1,3 1,1 1,1 1,4 62 38 2-7 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 78 0,9 1,2 1,1  1,1 1,4 60 40 2-6 

2011 79 1,1 1,0 1,4  1,1 1,4 56 44 2-6 

2012 73 0,9 1,3 1,0  1,0 1,4 58 42 2-6 

 

V2 

2010 83 1,0 1,4 1,2 1,2 1,5 53 47 2-6 

2011 84 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 59 41 2-6 

2012 78 1,0 1,5 1,1 1,1 1,4 64 36 2-6 

 

Martor  

2010 76 0,9 1,0 1,3 1,0 1,3 69 31 2-6 

2011 80 0,8 1,0 1,3 1,0 1,3 71 29 2-6 

2012 68 0,9 0,9 1,3 1,0 1,4 56 44 2-6 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 66 0,9 0,9 1,0 0,9 1,3 71 29 2-6 

2011 76 1,0 1,1 1,0  1,0 1,3 69 31 2-6 

2012 70 0,8 1,3 0,7  0,9 1,3 70 30 2-6 

 

V2 

2010 72 0,9 1,1 0,7 0,9 1,3 71 29 2-6 

2011 77 0,9 1,3 1,1 1,1 1,4 59 41 2-6 

2012 72 0,9 1,2 1,0 1,0 1,4 60 40 2-6 

 

V3 

2010 79 1,0 1,3 1,1 1,1 1,4 81 19 2-6 

2011 72 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 63 37 2-6 

2012 68 0,7 1,3 0,9  0,9 1,4 60 40 2-6 

 

Martor  

2010 60 1,0 0,9 0,5 0,8 1,3 74 26 2-6 

2011 70 0,8 0,9 0,9 0,8 1,2 83 17 2-6 

2012 67 0,6 1,2 1,2 0,9 1,3 72 28 2-6 
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Tabelul A.7.2. Fertilitatea embrionară în dependență de lungimea de tăiere și încărcătura 

butucului. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, Ialoveni 

Varianta Anul 

 

Muguri 

fertil 

% 

Nr. inflorescențe 

pe lungimea 

coardei CFR CFA 

Numărul de muguri 

centrali, % 

Zona 

maximală a 

depunerilor 

infl. 

 

I II III 
cu 1 infl. 

cu 2-3 

infl. 1-3 4-6 7-9 

Soiul Guzun 

 

V1 

2010 84 1,1 1,5 1,2 1,3 1,5 47 53 2-6 

2011 84 1,6 1,8 1,1 1,4 1,6 37 63 2-6 

2012 82 1,2 1,4 1,1 1,2 1,5 41 59 2-6 

 

V2 

2010 84 1,2 1,6 1,3 1,3 1,6 45 55 2-6 

2011 87 1,3 1,5 1,2 1,3 1,5 46 54 2-6 

2012 84 1,2 1,5 1,2 1,3 1,5 46 54 2-6 

 

V3 

2010 80 1,1 1,1 1,4 1,2 1,5 48 52 2-6 

2011 84 1,2 1,6 1,3 1,2 1,6 45 55 2-6 

2012 77 1,0 1,5 1,1 1,2 1,5 48 52 2-6 

 

Martor  

2010 80 1,0 1,3 1,1 1,1 1,4 60 40 2-6 

2011 75 1,2 1,6 0,8 1,2 1,5 47 53 2-6 

2012 77 1,0 1,3 1,1 1,1 1,4 62 38 2-6 

Soiul Moldova 

 

V1 

2010 76 1,0 1,0 0,8 1,0 1,2 75 25 2-6 

2011 65 0,9 1,0 0,7 0,9 1,3 69 31 2-6 

2012 73 0,7 1,4 0,9 1,0 1,3 69 31 2-6 

 

V2 

2010 85 1,1 1,2 1,1 1,1 1,3 69 31 2-6 

2011 67 0,8 0,9 0,9 0,8 1,3 74 26 2-6 

2012 80 0,9 1,3 1,1 1,1 1,4 65 35 2-6 

 

V3 

2010 67 0,8 0,9 0,9 0,8 1,3 74 26 2-6 

2011 63 0,8 0,9 0,7 0,8 1,2 77 23 2-6 

2012 82 1,0 1,2 1,1 1,1 1,3 68 32 2-6 

 

Martor  

2010 67 0,7 1,0 0,9 0,9 1,3 67 33 2-6 

2011 63 0,7 0,9 0,8 0,8 1,2 80 20 2-6 

2012 70 0,8 0,9 0,9 0,8 1,2 83 17 2-6 
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Anexa 8. Influența elementelor tehnologice asupra aspectului strugurilor. 

 

 

Figura A.8.1 Influența lungimii de tăiere și încărcăturii butucilor asupra greutății medii a 

strugurilor la soiul Guzun. STE ,,Codru”, Ialoveni, 2010. 

 

 

Figura A.8.2 Influența lungimii de tăiere și încărcăturii butucilor asupra greutății medii a 

strugurilor la soiul Codreanca. SRL,,Terra- Vitis”, Cahul, 2010. 
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Figura A.8.3 Influența lungimii de tăiere și încărcăturii butucilor asupra greutății medii a 

strugurilor la soiul Moldova. STE ,,Codru”, Ialoveni, 2011. 

 

   

                                     A                                                                           B 

Figura A.8.4 Influența normării inflorescențelor și lăstarilor asupra greutății medii și aspectului 

strugurilor la soiul Guzun, varianta V1:2 (A) și martorul (B). STE ,,Codru”, Ialoveni, 2013. 
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A 

 

B 

Figura A.8.5 Influența normării inflorescențelor și lăstarilor asupra greutății medii a strugurilor și 

uniformității boabelor la soiul Codreanca, varianta V1:2 (A) și martorul (B). SRL,,Terra- Vitis”, 

Cahul, 2013. 
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Anexa 9. Fertilitatea embrionară la ochii de iarnă (secțiune tansversală) 

 

   

A        B        C 

 

Figura A.9.1 Numărul de muguri centrali cu 2 inflorescențe (A), cu 1 inflorescențe (B) și fără inflorescențe (steril) (C), soiul Codreanca. 

SRL,,Terra- Vitis”, Cahul, 2012. 
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Anexa 10. Starea fiziologică a coardelor (secțiune tansversală) 

 

 
 

A 

 

  
B 

 

Figura A.10.1 Influența lungimii de tăiere a coardelor și încărcăturii butucilor asupra stării 

fiziologice a coardelor soiului Guzun (secțiune transversală), varianta V2 (A) și martor (B).  

STE ,,Codru”, Ialoveni, 2012. 
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Anexa 11. Corelația dintre  încărcătura butucilor și greutatea medie a strugurilor 

 

Figura A.11.1 Corelarea dintre încărcătura butucilor și greutatea medie a strugurilor la soiul 

Codreanca. Regiunea Sud, SRL,,Terra-Vitis”), 2010-2012. 

 

 

Figura A.11.2 Corelarea dintre încărcătura butucilor și greutatea medie a strugurilor la soiul 

Guzun. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, 2010-2012. 
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Figura A.11.3 Corelarea dintre  încărcătura butucilor și greutatea medie a strugurilor la soiul 

Moldova. Regiunea Sud, SRL,,Terra-Vitis”, 2010-2012. 

 

 

 
 

 

Figura A.11.4 Corelarea dintre  încărcătura butucilor și greutatea medie a strugurilor la soiul 

Moldova. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, 2010-2012. 
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Anexa 12. Corelarea dintre  încărcătura butucilor și lungimea medie a unei coarde 

  

 

Figura A.12.1 Corelarea dintre  încărcătura butucilor și lungimea medie a unei coarde la soiul 

Codreanca. Regiunea Sud, SRL,,Terra-Vitis”, 2010-2012. 

 

 

 
 

 

Figura A.12.2 Corelarea dintre încărcătura butucilor și lungimea medie a unei coarde la soiul 

Guzun. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, 2010-2012. 
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Figura A.12.3 Corelarea dintre încărcătura butucilor și lungimea medie a unei coarde la soiul 

Moldova. Regiunea Sud, SRL,,Terra-Vitis”, 2010-2012. 

 

 

 
 

 

Figura A.12.4 Corelarea dintre încărcătura butucilor și lungimea medie a unei coarde la soiul 

Moldova. Regiunea Centru, STE ,,Codru”, 2010-2012. 
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Anexa 13. Corelația dintre numărul de struguri și greutatea medie a acestora 

 

 

Figura A.13.1 Corelarea dintre numărul de struguri și greutatea medie a acestora la soiul Guzun. 

Regiunea Centru, STE ,,Codru”, 2013-2014. 

 

 

Figura A.13.2 Corelarea dintre numărul de struguri și greutatea medie a acestora la soiul 

Codreanca. Regiunea Sud, SRL,,Terra-Vitis”, 2013-2014. 
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Anexa 14. Acte de implementare a rezultatelor științifice în producere 
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