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ADNOTARE 

Botnarenco Andrei - Tăierea mecanizată a viţei de vie în funcţie de sistemul de 

conducere a butucilor, teză de doctor în ştiinţe agricole, Chişinău, 2019. 

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 184 

titluri, 7 anexe, 116 pagini de text de bază, 21 tabele, 32 figuri. Rezultatele au fost expuse în 24 

publicaţii şi 4 brevete, care au fost prezentate la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Cuvinte-cheie: viţă de vie, sistem de conducere a lăstarilor, modernizarea spalierului, 

tăierea mecanizată a coardelor, eficienţa, calitatea strugurilor. 

Domeniul de studiu: ştiinţe agricole. 

Scopul lucrării: studierea tăierii mecanizate, aplicate la viţa de vie în funcţie de sistemul 

de conducere a butucilor la soiurile pentru vin. 

Obiectivele cercetării: - perfecţionarea formelor existente de conducere a viţei de vie cu 

amplasarea liberă a lăstarilor prin acomodarea formaţiunilor de rod la tăierea mecanizată a 

coardelor; 

- elaborarea unor procedee agrotehnice de formare a butucilor, luând în consideraţie 

particularităţile agrobiologice ale soiurilor, modernizarea spalierului, care ar asigura un nivel mai 

avantajos al acestui proces tehnologic. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: pentru prima dată în Republica Moldova 

a fost elaborată tehnologia tăierii mecanizate a viţei de vie prin modernizarea spalierului, 

perfecţionarea formei butucului după sistemul de conducere cu amplasarea liberă a lăstarilor. 

Problema ştiinţifică soluţionată: argumentarea aplicării dispozitivelor la tăierea 

mecanizată a coardelor viţei de vie, prin care se exclude acţiunea defavorabilă a acestui procedeu 

important asupra cantităţii şi calităţii recoltei, la fel şi asupra longevităţii plantaţiilor viticole. 

Semnificaţia teoretică: datele experimentale obţinute au servit drept bază a modernizării 

spalierului, perfecţionării sistemului de formare a butucilor şi acomodării lor la cerinţele 

tehnologice ale mecanizării complexe. 

Valoarea aplicativă a lucrării: s-a demonstrat posibilitatea de aplicare a dispozitivelor 

elaborate pentru tăierea mecanizată cu reglarea manuală a încărcăturii butucului cu ochi după 

metoda biologică, ceea ce sporeşte calitatea recoltei, efectul economic şi reduce cheltuielile de 

muncă manuală. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: SRL “AGRO-IALOVENENI”, r-nul Ialoveni; 

Actul nr. 1 din 18.05.2018.; G.Ţ. ”Cheltuitor Ludmila", r-nul Criuleni, Actul nr. 1 din 

31.05.2018. Procedeu de cultivare a viţei de vie. 
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АННОТАЦИЯ 

Ботнаренко Андрей - Механизированная обрезка винограда в зависимости от 

системы ведения кустов, диссертация доктора сельскохозяйственных наук, 

Кишинев, 2019 

Структура диссертации: введение, 4 главы, выводы и предложения, библиография 

из 184 источников, 7 приложений, 116 страниц, 21 таблицы, 32 рисунков. Результаты 

опубликованы в 24 работах и 4-х патентах, которые были представлены на национальных 

и международных форумах.  

Ключевые слова: виноград, система ведения прироста, модернизация шпалеры, 

механизированная обрезка лоз, эффективность, качество.  

Область исследований: аграрные науки. 

Цель работы: изучение агротехнического приема механизированной обрезки 

винных сортов винограда в зависимости от системы ведения кустов. 

Задачи исследований: - совершенствование существующих форм ведения кустов со 

свободным расположением прироста путем адаптации плодовых звеньев к 

механизированной обрезке лоз; 

- разработка некоторых агротехнических приемов по формированию виноградных 

кустов, учитывая агробиологические особенности сортов, для выполнения более 

качественно данного технологического процесса обрезки. 

Новизна и научная оригинальность работы: впервые в Республике Молдова 

разработана технология механизированной обрезки на основе модернизации шпалеры и 

усовершенствования формы виноградного куста со свободным развитием плодовых лоз. 

Решенная научная задача: обосновано применение режущих инструментов для 

механизированной обрезки виноградных лоз, которыми исключаются негативные 

последствия данного приема относительно количества и качества урожая. 

Теоретическое значение работы: полученные данные доказывают возможность 

модернизации шпалеры, совершенствование системы ведения кустов, адаптированные к 

технологическим требованиям применения комплексной механизации. 

Практическая значимость работы: доказана возможность применения механизмов 

для механизированной обрезки с доработкой вручную по биологическому методу, что 

способствует получению качественного урожая, экономического эффекта и сокращению 

затрат ручного труда. 

Внедрение научных результатов: ООО "Агро-Яловенений" Яловенский р-н. (Акт 

№ 1 от 18.05.2018) ООО "Келтуитор Людмила" Криулянский р-н. (Акт № 1 от 31.05. 

2018). Способ выращивания винограда. 



 

7 

ANNOTATION 

Botnarenco Andrei - Mechanized cutting of the vine according to the logging system, 

PhD thesis in agriculture, Chisinau, 2019. 

Structure of the thesis: introduction, 4 chapters, conclusions and recommendations, 

bibliography of 184 titles, 7 annexes, 116 pages of basic text, 21 tables, 32 figures. The results 

were presented in 24 publications and 4 patents, which were exhibited at national and 

international scientific forums. 

Key words: vine, spruce management system, modernization of cutlery, mechanized 

cutting of chords, efficiency, grape quality. 

Domain of study: agricultural sciences 

Purpose of the thesis: the study of the mechanized cutting applied to the vine according to 

the management system of the horns for the wine varieties. 

Objectives of the research: - improvement of the existing forms of vineyard management 

with the free placement of the shoots by the accommodation of the fruit formations at the 

mechanical cutting of the strings; 

- elaboration of agrotechnical methods for the formation of horns, taking into account the 

agrobiological particularities of the varieties; upgrading the trellis, which would provide a more 

advantageous level of this technological process. 

The scientific novelty and originality of the work: for the first time in the Republic of 

Moldova, the mechanized cutting of the vine was developed by upgrading the trellis, improving 

the shape of the hub after the driving system with the free placement of the shoots 

The scientific problem solved: the argumentation of the application of the devices to the 

mechanized cutting of vine chords, which excludes the unfavorable action of this process on the 

quantity and quality of the harvest, as well as the longevity of the vineyards. 

Theoretical significance: the experimental data obtained were the basis of the 

modernization of the trellis, the improvement of the boulder formation system and their 

adaptation to the technological requirements of the complex mechanization. 

Practical value of the work: it has been shown the possibility of applying mechanized 

cutting devices with manual adjustment of the hub load according to the biological method, 

which increases harvest quality and economic effect, reduces manual labor costs. 

Implementation of scientific results: SRL "AGRO-IALOVENENI", Ialoveni district; Act 

no. 1 of 18.05.2018; G.Ţ. "Ludmila Cheltuitoru", Criuleni district, Act No. 1 of 31.05.2018. 

Method of vine cultivation. 
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LISTA ABREVIERILOR 

 

buc. - bucăţi 

but. – butuc 

C.F. - coeficient de fertilitate reprezintă raportul dintre numărul de inflorescenţe (struguri) 

şi numărul total de lăstari la butuc  

CAF - coeficientul activ fotosintetic 

Cfa - coeficient de fertilitate absolut - reprezintă raportul dintre numărul de struguri sau 

inflorescenţe de pe butuc şi numărul de lăstari fertili  
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. 

Viticultura Republicii Moldova suportă modificări esenţiale atât în plan organizatoric, 

cât şi în direcţia perfecţionării tehnologice de dezvoltare a ramurii. Viticultura este o ştiinţă 

aplicativă care studiază tehnologia de cultivare şi exploatare a viţei de vie, fiind una din cele 

mai costisitoare tehnologii. Este cunoscut, că din 96 de operaţii agrotehnice aplicate în 

viticultură, mai mult de 50 se efectuează manual. S-a constatat, că eficienţa economică a 

viticulturii în plan global (la o unitate de suprafaţă) este mai înaltă de 10 ori comparativ cu 

culturile de câmp, iar în unele ţări cu o dezvoltare sporită a ramurii – de 15-20 de ori. În 

Republica Moldova plantaţiile viticole ocupă cca 6% din suprafeţele agricole, dar constituie cca 

25% din valoarea producţiei fitotehnice şi formează până la 35% din venitul total [47]. 

Importanţa ei se determină prin: valorificarea raţională a fondului funciar, producţie pentru 

industria prelucrătoare şi de consum curent, sursă de producţie pentru export, sursă de venituri 

pentru populaţie şi locuri de muncă. Viţa de vie se cultivă preponderent pe terenurile în pantă 

cu un grad de înclinare de peste 5 grade, unde nu pot fi cultivate culturile cerealiere şi tehnice, 

sau eficienţa acestora pe aceste terenuri este foarte mică. Scopul de bază în ramură constă în 

reducerea la minimum a operaţiilor manuale la îngrijirea butucilor, obţinerea producţiei stabile 

de struguri, calitative şi eficiente din punct de vedere economic. Înfiinţarea şi formarea 

plantaţiilor viticole pe tulpină înaltă a contribuit semnificativ la obţinerea recoltei de struguri, a 

sporit într-o oarecare măsură nivelul de mecanizare la îngrijirea plantaţiilor. S-a constatat, că 

pentru conducerea viţei de vie pe tulpină înaltă intervalul dintre rânduri poate fi mărit până la 

3,0-3,5 m fără scăderea productivităţii şi calităţii producţiei. Rezultatele acestor cercetări au 

fost examinate şi aprobate de Consiliul Tehnico-Ştiinţific al Ministerului Agriculturii în 1974. 

Aprofundarea în continuare a specializării şi concentrării producţiei, trecerea ramurii pe o bază 

industrială necesita perfecţionarea raţională a tehnologiei de cultivare a viţei de vie [61]. 

Nivelul sporit de specializare şi concentrare a viticulturii a contribuit la crearea unor 

mari plantaţii industriale de soiuri europene de calitate înaltă, ceea ce respectiv a necesitat 

aplicarea unor tehnologii noi, bazate în primul rând pe sporirea nivelului de mecanizare a 

proceselor principale privind îngrijirea plantaţiilor în condiţiile menţinerii productivităţii lor 

optime. Problemele privind reducerea volumului de muncă la îndeplinirea lucrărilor manuale 

consumat în viticultură acum sunt deosebit de acute, deoarece cheltuielile de muncă manuală 

continuă să rămână destul de mari. Din literatură cunoaştem experienţe efectuate în ţările cu 

viticultură performantă: Spania, Ungaria, Franţa, Rusia, Ucraina şi în alte ţări privind 

mecanizarea acestui procedeu agrotehnic. În Spania, potrivit datelor lui Martines de Toda, 
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cercetările în domeniul tăierilor mecanizate în vii pe baza rezultatelor obţinute încă nu permit 

să se dea un răspuns definitiv referitor la capacitatea de adaptare a plantelor la ele. În 

continuare progresul în acest domeniu poate fi obţinut, după cum consideră autorul, ca rezultat 

al schimbării sistemului de formare, care trebuie să ridice posibilitatea mecanizării tăierii viţei 

de vie. 

În Ungaria, după cum descrie Ia. Campos [15, 50, 54], experienţele efectuate după 

sistemul de conducere a butucilor Cortina Dublă Geneveză ne fac să punem la îndoială 

eficienţa ciclurilor multianuale de tăieri complet mecanizate numai în partea exterioară a 

coroanei, fiindcă aplicarea acestui procedeu agrotehnic timp de doi ani la rând a dus la 

umbrirea părţii interioare a coroanei, la micşorarea greutăţii medii a strugurilor şi la înrăutăţirea 

calităţii producţiei. Autorul conchide, că este necesar de a ameliora calitatea procedeului 

efectuat prin modernizarea dispozitivelor de tăiere, astfel ca ele să poată lucra o zonă de straturi 

duble a coardelor. La momentul actual el recomandă ca tăierile mecanizate să fie alternate 

anual cu tăierile manuale sau ca acest procedeu să se efectueze manual, mai ales în interiorul 

coroanei butucului. 

În Franţa, potrivit datelor lui A. Carbonneau ş.a., [50] începutul cercetărilor în acest 

domeniu se referă la anii 80. Prima problemă elaborată a fost studierea influenţei mecanizării 

tăierilor asupra soiurilor valoroase Cabernet Franc şi Merlot, cultivate în zona Bordeaux, 

precum şi transformării formelor tradiţionale Guуot în cordon potrivit pentru efectuarea acestui 

proces cu cepuri de înlocuire. Experienţele au demonstrat, că sistemul de conducere şi 

productivitatea acestor soiuri, conduse sub formă de cordon permanent, era pe deplin 

satisfăcătoare, şi de aceea în continuare s-au efectuat cercetări referitoare la posibilitatea 

concretă a tăierilor mecanizate. Rezultatele iniţiale au arătat, că tăierile mecanizate la butucii de 

această formă nu corespund cerinţelor standardului calitativ în legătură cu faptul că nu se pot 

asigura tăieri mai scurte. Cu toate acestea, rezultatele experienţelor au confirmat eficienţa 

principiului alternării lungimii tăierilor în direcţia cordonului permanent cu ajutorul tăierilor 

suplimentare, în stare să creeze sectoare cu cepuri scurte de înlocuire, care să îndeplinească 

funcţia de renovare, ceea ce permite de a limita numărul de ochi lăsaţi pe butuc.  

La cel de-al doilea seminar internaţional din 1988 care a avut loc în Italia pe problemele 

tăierilor mecanizate în vii au fost prezentate rezultatele cercetărilor din Italia, desfăşurate în 

regiunile Piemont (L. Liza), Veneto (C. Intieri) Toscana şi Emilia-Romana (O. Silvestroni) în 

condiţiile diferitor sisteme de conducere a butucilor (Cortina Dublă Geneveză, spalier cu 

cozoroc, Cazarsa etc.) [50, 53, 59]. Datele obţinute sunt o dovadă că, fiind limitate posibilităţile 

maşinilor de executarea tăierilor scurte, tăierile mecanizate sistematice la butuci duc la 



 

11 

supraîncărcarea lor nedorită. În SUA (ştatul New-York) P. Paul printre mijloacele de reglare a 

încărcăturii butucilor in condiţiile tăierilor mecanizate propune rărirea mecanică a strugurilor 

după înflorire. Cleiver M. din California a lansat ipoteza, că formele de butuci cu lăstari 

pendenţi fără sprijin de sârme pot fi mai puţin predispuse la îndesirea coroanei în cazul tăierilor 

mecanizate. Totodată este necesar să se caute căi de reducere a încărcăturii de ochi a butucului 

în cazul tăierilor mecanizate, lucru care poate fi obţinut prin perfecţionarea sistemului de 

conducere, precum şi modernizarea construcţiei dispozitivelor în direcţia reglării lor mai reuşite 

pentru ameliorarea procesului tehnologic [152, 155, 164]. 

Problema tăierii mecanizate a butucilor este în atenţia viticultorilor din toate ţările cu 

tehnologii avansate şi încercări la tăierea mecanizată au fost întreprinse de savanţii viticultori 

din diferite ţări cu viticultura dezvoltată. Foarfece pneumatice, hidraulice şi chiar electrice după 

cum confirma Roge Lacomb (Franţa) au apărut prin anii 1971, dar au avut o răspândire 

restrânsă, pentru că ele doar parţial uşurau tăierea manuală. În Franţa, în primul rând au apărut 

dispozitive pentru tăierea la forma de "cupă", modernizarea lor constă în concretizarea nivelului 

de tăiere, apoi dispozitive pentru tăierea prealabilă a butucilor pe spalier. Astfel, în toate 

cazurile ar fi util de redus volumul mare de muncă a operaţiunilor efectuate.  

Experienţele efectuate în Australia au fost prezentate de R. Hollisc la Congresul 

internaţional pe pomicultură în Sydney (august 1978), citat de Парфененко Л., Фрижа В., 

Черноморец  М. [149, 156]. În primele experienţe au fost aplicate bare digitale care se puneau 

în funcţie manual. Apoi, acest dispozitiv a fost instalat pe longeronul tractorului cu hidraulică 

manuală. Au fost instalate două bare digitale, unul orizontal şi altul vertical pentru asigurarea 

tăierii în formă de „gard”. Altă construcţie mecanică este bazată pe două ferestraie circulare, 

una orizontală şi alta verticală, montate în partea din faţă a tractorului şi puse în funcţiune 

hidraulic manual. Aplicarea acestor maşini este posibilă numai la tăierea formelor cu cordon 

unde se poate de schimbat înălţimea tăierii în aşa fel ca să formăm cordon cu cepuri (de tipul 

cordon Roiat) ori cordoane cu coarde de rod (de tipul cordon Silivoza ori Lenz Moser). La alte 

forme nu se aplică tăierea mecanizată, fiindcă formaţiunile de rod nu sunt situate uniform (la 

forma de cupă), precum şi la forma de tipul Guyot, unde în fiecare an se taie la coarda 

roditoare. Astfel, în Franţa nici o formă clasică (cupa mediterană şi tăierea după tipul Guyot) nu 

este eficientă pentru tăierea mecanizată simplă. Problema tăierii mecanizate necesită elaborarea 

şi implementarea formelor noi de conducere, care ar facilita acest procedeu. 

Savanţii australieni [50, 53, 59] au constatat o influenţă neesenţială asupra creşterii 

lăstarilor, dezvoltării strugurilor si maturării coardelor în plantaţiile unde s-a efectuat tăierea 

mecanizată. În condiţiile pedoclimatice din Australia s-au observat următoarele laturi negative:  
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- o majorare considerabilă a încărcăturii de ochi, incompatibilă cu roadă obişnuită; 

- după doi ani la rând a tăierii mecanizate este mai dificilă recoltarea mecanizată. 

Pentru rezolvarea acestor probleme, savanţii australieni au efectuat cercetări în direcţia 

perfecţionării tăierii mecanizate, păstrând principiul de tăiere "de gard". O interesantă idee a 

fost propusă de savantul australian May, care a propus alternarea, ceea ce înseamnă că tăierea 

mecanizată se efectuează la 2-3 ochi o jumătate de cordon, (o parte a rândului) apoi, în anul 

următor se aplică tăierea manuală la corzi mai lungi. Astfel metodă de tăiere a fost numită 

"coardă - cep", aplicată la forma Cortina Dublă Geneveză. Ideea lui May a uşurat concomitent 

tăierea mecanizată şi recoltarea mecanizată a strugurilor. Meritul acestor experimente constă în 

aceea că a fost pusă problema corespunzător acestei metode de tăiere şi a început rezolvarea 

îndeplinirii procedeului la tăierea „coardă - cep”. 

Experienţele multor savanţi din Italia, Franţa, SUA şi alte ţări, efectuate în producere, 

demonstrează că condiţiile de bază ale aplicării culturii cu suprafaţa de nutriţie majorată sunt:  

- cultivarea soiurilor rezistente la ger; 

- plantarea cu viţe altoite de o înaltă calitate; 

- instalarea spalierului în primul an după plantare; 

- întreţinerea fertilităţii solului la timp şi calitativ; 

- îndeplinirea lucrărilor agrotehnice conform cerinţelor tehnologice. 

După datele L. J. Pollocк şi altor savanţi americani, citaţi de Парфененко Л., 

Фрижа В., Черноморец M. [149, 156] se confirmă, că pentru tăierea manuală a unui hectar de 

viţă de vie este necesar de 24-30 om/ore şi este tot mai greu pe an ce trece de găsit muncitori 

pentru efectuarea acestei operaţii. Din aceste considerente este necesar elaborarea metodelor 

mai modernizate pentru a efectua integral tăierea mecanizată din cauza, că tăierea parţială cu 

reglarea manuală suplimentară are mică perspectivă şi necesită cheltuieli suplimentare. Tăierea 

mecanizată integrală se consideră de perspectivă pe parcursul a câţiva ani, cu alternarea 

periodică a ei cu tăierea manuală. Experienţele la soiul Concord au arătat, că problema tăierii 

mecanizate este în raport cu sistemul de formare a butucului. 

Cu metodele de formare a butucilor viţei de vie şi sistemului de conducere a plantaţiilor 

viticultorii se ocupă de foarte mult timp, deoarece după alegerea soiului pentru condiţii 

concrete apare problema alegerii sistemului de conducere a culturii şi formarea coroanei 

butucului. În procesul de evoluţie sunt întemeiate elementele tehnologice principale de 

cultivare a viţei de vie care permanent se perfecţionează din motivul necesităţii diminuării 

cheltuielilor la îngrijirea lor. Însă, în pofida progresului tehnico-ştiinţific din domeniu ramura 

viticulturii necesită cheltuieli capitale mari, de aceea perfecţionarea metodelor de formare a 
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butucilor şi sistemului de conducere a plantaţiilor continuă să rămână o problemă actuală [7, 

83, 85, 86, 158]. 

Pentru prima dată în condiţiile părţii sudice ale Crimeii este argumentată utilizarea 

formei butucului pe tulpină înaltă cordonul spiroidal AZOS-1, care permite accelerarea intrării 

pe rod cu un an, se ameliorează indicii agrobiologici şi economici. La formele pe tulpină înaltă 

s-a constatat, că strugurii se coc cu 7-8 zile mai devreme. Mulţi autori în lucrările sale 

consideră, că soiurile viguroase reacţionează pozitiv la formele cu dimensiuni mari de tipul 

„CКИФ” (forma intensivă Nord-Caucaziană unde se valorifică mai raţional radiaţia solară, iar 

productivitatea se majorează de 1,3-2,0 ori comparativ cu alte forme [139, 141, 166]. Forma 

propusă prevede formarea a două tulpini împletite, ceea ce majorează real rezervele de lemn 

multianual, astfel se schimbă posibilităţile potenţiale ale soiurilor viţei de vie. Cordoanele pot fi 

orizontale, verticale, înclinate şi combinate, cele orizontale sunt unilaterale şi bilaterale. 

În Krasnodar, pentru zona culturii neprotejate (Матузок Н. В. [130, 131, 132] a 

elaborat forma butucului КубГАУ-1 şi КубГАУ-2 după cordonul analog orizontal bilateral pe 

spalier cu trei sârme la un singur nivel, destinat pentru efectuarea tăierii mecanizate, care 

prevede fixarea orizontală a formaţiunilor de rod şi repartizarea lăstarilor în afara spalierului 

din ambele părţi ale rândului, ceea ce permite deplasarea fără piedici a agregatului la tăierea în 

uscat a coardelor viţei de vie. Această tehnologie contribuie la majorarea productivităţii muncii 

cu 10-17%. Pentru aceste forme ale butucului şi altele a fost elaborat şi încercat în producere 

agregatul de tăiere LO-3 cu punerea individuală în funcţie a cuţitelor pentru tăierea în uscat, pe 

care o îndeplineşte în trei suprafeţe plane, cu o productivitate de 3-4 ha timp de 7 ore de lucru. 

Aplicarea dispozitivului LO-3 la tăierea în uscat sporeşte productivitatea muncii de 4 ori. 

În scopul perfecţionării sistemului de conducere a plantaţiilor şi îmbunătăţirii 

funcţionării aparatului foliar Lenz Moser [140, 141, 142] a propus fondarea plantaţiilor cu 

distanţa dintre rânduri de 3,0-3,5 m în baza formei butucului - cordon bilateral cu amplasarea 

parţială a lăstarilor, spalierul cu trei rânduri de sârmă fără legatul special al lăstarilor, metoda 

de tăiere la veriga de rod. Studierea acestui sistem de conducere in diverse condiţii 

agroclimatice a fost efectuată de mulţi autori [3, 7, 12, 78, 116, 136, 153, 158, 166]. Rezultatele 

cercetărilor au demonstrat, că amplasarea parţială a lăstarilor într-o oarecare măsură 

diminuează îndesirea lăstarilor, ceea ce influenţează pozitiv asupra productivităţii şi calităţii 

recoltei de struguri. Totodată, scoaterea coardelor de pe sârmă după tăierea în uscat a rămas ca 

lucrare manuală separată. La momentul actual sunt pe deplin mecanizate procesele de pregătire 

a solului pentru plantare, prelucrarea lui între rânduri şi pe rând, administrarea îngrăşămintelor 

în sol, instalarea spalierului, protecţia, contra bolilor şi dăunătorilor. Este elaborată tehnologia 
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recoltării mecanizate a strugurilor (Парфененко Л. ş.a., 1989). In acelaşi timp, ramura 

viticulturii necesită un mare volum de muncă manuală. Metoda tradiţională manuală de tăiere 

în uscat este destul de anevoioasă, - la 1 hectar de vie pe rod este necesar de 20 de om-zile, ceea 

ce necesită elaborarea mijloacelor de mecanizare mai cu seamă la plantaţiile industriale mari. 

Elaborarea mijloacelor de tăiere mecanizată se desfăşoară în două direcţii:  

1. Modernizarea foarfecelor de tăiere, în scopul facilitării muncii lucrătorilor care 

efectuează tăierea în uscat manual; 

2. Utilizarea dispozitivelor existente de tăiere mecanizată, modernizarea lor, precum şi 

crearea noilor mecanisme în scopul ameliorării procesului tehnologic. 

Scopul lucrării: studierea tăierii mecanizate, aplicate la viţa de vie în funcţie de 

sistemul de conducere a butucilor la soiurile pentru vin. 

Obiective cercetării:  

- perfecţionarea formelor existente de conducere a viţei de vie cu amplasarea liberă a 

lăstarilor prin acomodarea formaţiunilor de rod, pentru tăierea mecanizată a coardelor;  

- elaborarea unor procedee agrotehnice de formare a butucilor luând în consideraţie 

particularităţile agrobiologice ale soiurilor, modernizarea spalierului, care ar asigura un nivel 

mai avantajos, al acestui proces tehnologic. 

Metodologia cercetării ştiinţifice: evidenţa elementelor structurii butucului, 

încărcăturii cu ochi, a numărului de lăstari şi inflorescenţe, evidenţa greutăţii medie a 

strugurelui, recoltei la butuc, determinarea creşterii anuale a lăstarilor, determinarea stării 

ochilor şi ţesuturilor după iernare. Pentru o argumentare mai profundă a acestui procedeu a fost 

necesar de efectuat unele analize fiziologo-biochimice, oenologice şi economice. Observările, 

si determinările asupra tezei au fost efectuate la soiurile Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel, 

STE „Codrul” după metodele aprobate în viticultură. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: pentru prima dată în Republica 

Moldova a fost elaborată tehnologia tăierii mecanizate a viţei de vie prin modernizarea 

spalierului, perfecţionarea formei butucului după sistemul de conducere cu amplasarea liberă a 

lăstarilor. 

Problema ştiinţifică soluţionată în lucrare: argumentarea aplicării dispozitivelor la 

tăierea mecanizată a coardelor viţei de vie, prin care se exclude acţiunea defavorabilă a acestui 

procedeu asupra cantităţii şi calităţii recoltei, la fel şi longevităţii plantaţiilor viticole. 
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Semnificaţia teoretică:  

- datele experimentale obţinute au servit drept bază a modernizării spalierului, perfecţionării 

sistemului de formare a butucilor şi acomodării lor la cerinţele tehnologice ale mecanizării 

complexe. 

Valoarea aplicativă a lucrării: s-a demonstrat posibilitatea de aplicare a dispozitivelor 

elaborate la tăierea mecanizată cu reglarea manuală a încărcăturii butucului cu ochi după 

metoda biologică, ceea ce sporeşte calitatea recoltei, efectului economic şi reduce cheltuielile 

de muncă manuală. 

Recomandările elaborate şi implementate contribuie la rezolvarea problemelor 

principale în viticultură, care constau în elaborarea tehnologiilor de perspectivă, bazate pe 

perfecţionarea sistemului de formare a butucilor, înfiinţarea plantaţiilor de tip nou, acomodate 

la cerinţele mecanizării complexe. În lucrare sunt descrise primele rezultate la tăiatul mecanizat 

al butucilor viţei de vie formaţi după tipul „Ombrela” pe spalier modernizat cu amplasarea 

liberă a coardelor şi lăstarilor în spaţiu. Această formă a contribuit la scoaterea elementelor de 

rod peste limitele axei rândului cu excluderea următoarelor operaţii: scoaterea viţei de pe 

spalier, legatul în uscat al coardelor şi lăstarilor pe parcursul vegetaţiei, ciuntirea lăstarilor, 

precum şi efectuarea tăierii mecanizate cu obţinerea eficienţei economice semnificative. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. 

Au fost prezentate la:  

- şedinţele anuale ale laboratorului (1990- 1992), (2015-2017); 

- conferinţa internaţională a tinerilor specialişti, "Elaborarea şi perfecţionarea 

tehnologiei de producere, păstrare şi prelucrare a strugurilor" Национальный научный центр 

Институт винограда и виноделия им. В. Е. Таирова, (Одесса, 1991); 

- conferinţa dedicată jubileului de 85 de ani ai INVV, (Chişinău, 1995); 

- simpozionul ştiinţific internaţional "Progresul tehnico-ştiinţific in viticultură 

(Chişinău, 1998); 

- conferinţa dedicată jubileului de 90 de ani al INVV, (Chişinău, 2000); 

- participarea la expoziţia internaţională INFOINVENT Chişinău, 22 octombrie 2000, 

menţionat cu diplomă de gradul 1; 

- conferinţa naţională pentru o colaborare fructuoasă între cercetători şi fermieri în 

mileniul III, (Chişinău, 2001); 

- conferinţa internaţională „Достижения современной науки в виноградарстве и 

виноделии”consacrată jubileului de 175 de ani - НИВиВ «Магарач» (Ialta, 2003); 

- conferinţa internaţională consacrată jubileului de 95 de ani. (Chişinău, 2005)  
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- conferinţa internaţională consacrată jubileului de 100 ani a E. I. Zaharova, 

(Новочеркасск, 23-25 mai 2007); 

- participarea la Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării, EUROINVENT Iaşi, 

Romania 14 mai 2011, menţionat cu medalia de bronz; 

- participarea la expoziţia internaţională, INFOINVENT Chişinău, Republica Moldova 

22-25 noiembrie 2011, menţionat cu medalia de aur; 

- conferinţa internaţională, Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară "Ion 

Ionescu de la Brad", (Iaşi, 2016); 

- congresul ştiinţific internaţional „Horticultura-ştiinţă calitate, diversitate şi armonie”, 

(Iaşi, 2017). În baza materialelor tezei de doctorat au fost publicate 24 de lucrări şi 4 brevete de 

invenţie.  

Sumarul compartimentelor tezei:  

Volumul şi structura tezei. Teza de doctorat are un volum de 116 pagini text de bază, 

şi constă din: introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări, adnotare, bibliografie şi anexe. 

Lista bibliografică cuprinde 184 surse ştiinţifice, inclusiv din străinătate 30. Lucrarea este 

ilustrată cu 21 tabele, 32 figuri, 7 anexe. 

În INTRODUCEREA lucrării se argumentează actualitatea şi importanţa problemei 

abordate, sunt specificate scopul şi obiectivele tezei, noutatea ştiinţifică, importanţa şi valoarea 

aplicativă a rezultatelor obţinute 

Capitolul 1. „Studiul actual al cercetărilor privind tăierea mecanizată a viţei de vie”, 

care cuprinde o analiză amplă a materialelor publicate referitor la tehnologia cultivării viţei de 

vie, suprafeţelor de nutriţie, formelor butucilor, sistemului de conducere a plantaţiilor viţei de 

vie ce permite posibilitatea aplicării dispozitivelor la tăierea mecanizată. 

Capitolul 2. Sunt descrise metodele de cercetare, organizarea şi locul amplasării 

experienţelor precum şi condiţiile de efectuare a cercetărilor.| 

Capitolul 3. Sunt analizate datele experimentale obţinute pe parcursul efectuării 

experienţei. În rezultatul cercetărilor efectuate s-a constatat că problema tăierii mecanizate a 

butucilor necesită perfecţionarea sistemului de conducere prin modernizarea spalierului cu 

scopul de a facilita procesul de tăiere a coardelor. 

Capitolul 4. În baza studiului efectuat au fost propuse spre utilizare foarfecele 

pneumatice, hidraulice, electrice, diferite modele de dispozitive pentru efectuarea tăierii 

mecanizate. Verificarea modelului experimental al dispozitivului de tăiere elaborat în secţia de 

mecanizare a INVV şi testat de către Staţia de Stat pentru încercarea Maşinilor (Pr. verbal 

nr. 16-92). 
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“Concluzii generale şi recomandări” include recomandări concrete pentru 

modernizarea spalierului, perfecţionarea sistemului de conducere a butucilor viţei de vie. 

BIBLIOGRAFIA reprezintă referinţele ştiinţifice studiate, generalizate şi citate în teză.  

ANEXELE cuprind: prelucrarea matematică a datelor experimentale; indicii 

agrobiologici anuali, determinarea fertilităţii, viabilităţii ochilor şi stării ţesuturilor la coardele 

viţei de vie; brevetele cu calculul efectului economic; actele de implementare; eficienţa 

economică a două sisteme de conducere a butucilor; extras din procesul verbal de verificare a 

stâlpilor de spalier; menţiuni; declaraţia privind asumarea răspunderii şi CV-ul autorului. 
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1. SITUAŢIA ÎN DOMENIUL TĂIERII MECANIZATE A VIŢEI DE VIE 

 

1.1. Tăierea viţei de vie, importanţa şi tipurile de tăiere. 

Tăierea viţei de vie în uscat este una din principalele operaţii de care depinde:  

- realizarea corectă a formei butucului viţei de vie preconizate în proiect;  

- repartizarea formaţiunilor de rod pe cordonul butucului conform particularităţilor 

agrobiologice ale soiului; 

- cantitatea şi calitatea producţiei de struguri;  

- longevitatea plantaţiei. 

După scop, tăierea viţei de vie poate fi clasificată în: tăieri de formare a butucilor, tăieri 

pentru roadă, tăieri de refacere (regenerare) a plantaţiilor şi tăieri speciale, în urma calamităţilor 

naturale. 

După modul de efectuare: tăieri manuale, semimecanizate, tăieri mecanizate parţial şi 

integral.  

Tăierile manuale sunt tăierile tradiţional obişnuite care sunt cele mai anevoioase şi se 

efectuează cu foarfecele şi ferestrăul. Tăierea manuală se înfăptuieşte obligatoriu la tăierile de 

formare a plantaţiilor tinere, refacerea plantaţiilor şi celor speciale pe perioada de vegetaţie. 

Tăierile semimecanizate se îndeplinesc cu ajutorul foarfecelor pneumatice care sunt 

puse în funcţie de la diferite surse energetice şi printr-o simplă apăsare a unui buton coarda se 

secţionează la nivelul determinat. În acest caz productivitatea muncii se majorează cu 25-30% 

şi concomitent se reduce efortul fizic al muncitorului comparativ cu tăierea manuală.  

Tăierile mecanizate se practică la plantaţiile pe rod conduse pe formele de tipul cordon 

unilateral, bilateral cu tulpină înaltă. Agregatul se montează pe longeronul tractorului T-70V şi 

pune în funcţie dispozitivele de tăiere de la priza de putere a tractorului. Ele se reglează din 

punct de vedere a înălţimii de tăiere a coardelor şi a unghiului faţă de rând. Au fost 

confecţionate diferite dispozitive de tăiere în formă de disc care se pun în funcţie de la priza de 

putere a tractorului şi secţionează coardele la un anumit nivel într-o singură suprafaţă plană la 

plantaţiile cu conducerea verticală a lăstarilor. Cu implementarea în producere a sistemului de 

conducere a plantaţiilor cu amplasarea liberă a lăstarilor s-au modernizat dispozitivele de tăiere, 

care permit tăierea mecanizată integral în trei suprafeţe plane. 

Tăierile de formare în plantaţiile tinere au ca scop formarea elementelor de schelet 

(tulpina, cordonul) cu elementele de rod. Această perioadă la formare depinde de forma aleasă 

(fără tulpină, combinate, cu tulpină înaltă). În unele cazuri această perioadă poate fi redusă prin 

formarea în verde a elementelor de rod în funcţie de vigoarea de creştere a butucilor. În această 
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perioadă se creează baza longevităţii plantaţiei, deoarece este foarte important de a evita 

supraîncărcarea cu struguri şi lăstari precum şi reducerea excesivă a lăstarilor în cazurile 

formării accelerate a butucilor [21, 23]. 

Tăierea pentru rodire se înfăptuieşte anual în perioada de repaos a viţei de vie şi se 

finisează până la începutul scurgerii sevei. În baza practicii şi experienţelor multianuale, luând 

în consideraţie condiţiile stresante în timpul iernii, în Republica Moldova se recomandă ca 

tăierile să fie începute în decada a 2-3 a luni februarie. În cazurile insuficienţei forţei de muncă 

această operaţie se începe mai devreme începând cu tăierea soiurilor rezistente la ger, 

plantaţiilor bătrâne, lăsându-se pe butuc o rezervă de 2-3 coarde, care urmează a fi înlăturate la 

momentul legării în uscat a butucilor, sau la primul plivit al lăstarilor. Tăierea de rodire 

manuală în cadrul aceluiaşi soi se efectuează diferenţiat de la butuc la butuc, aplicând metoda 

biologică elaborată de Михайлюк И. [137, 140]. Sunt cunoscute mai multe metode de tăiere în 

funcţie de forma aleasă - de tipul cordon orizontal pe tulpină, evantai cu 2-4 braţe, 

Moldovenească unilaterală, cordon Cazenava, Lenz-Moser, Guyot ş.a. 

Tăieri de refacere se aplică în plantaţiile bătrâne sau prematur îmbătrânite din cauza 

nerespectării lucrărilor tehnologice asupra butucului precum şi a solului. Tăierea poate fi 

îndeplinită parţial sau integral în funcţie de gradul de afectare a butucilor. 

Tăieri speciale se aplică în cazurile calamităţilor naturale de obicei pe parcursul 

vegetaţiei urmate de căderea ploilor cu grindină. În aceste cazuri în dependenţă de gradul de 

afectare a lăstarilor, elementelor de rod, se intervine cu tăieri speciale.  

Sistemele de tăiere pot fi clasificate în:  

- sistemul scurt - 2 + 3-4 ochi; 

- sistemul mixt - 2 + 7-8 ochi; 

- sistemul lung – 2 + 10-12 ochi. 

Aceste trei sisteme sunt practicate la diferite forme de conducere a butucilor – cu talie 

joasă, semiînaltă şi înaltă. Creşterea şi dezvoltarea lăstarilor este în concordanţă cu 

particularităţile biologice ale soiului şi pot fi asigurate numai prin tăierea corectă a coardelor cu 

stabilirea unei încărcături optimale de ochi corespunzător vigorii butucului [28, 41]. 

Unii savanţi consideră că unele soiuri emit lăstari fertili din ochii de la baza coardei şi se 

recomandă sistemul scurt de tăiere, iar altele din ochii din partea superioară a coardei şi în acest 

caz se aplică sistemul lung. Însă, cercetările ştiinţifice [31, 138, 139, 156, 160] au demonstrat, 

că toate soiurile viţei de vie au capacitatea de a rodi din toţi ochii de pe lungimea coardei. 

Totuşi, după calităţile lor, deci după gradul de fertilitate, ochii situaţi pe diferite părţi ale 

coardei diferă substanţial. 
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Variabilitatea fertilităţii mugurilor depinde în mare măsură de forma butucului, 

încărcătura cu ochi şi sistemul de conducere a lăstarilor, ceea ce este în strânsă legătură cu 

fenomenul polarităţii viţei de vie. Depunerea inflorescenţelor în ochii de vară din partea bazală 

a lăstarului este condiţionată de afluxul de substanţe nutritive spre ochii din partea superioară a 

lăstarului la sistemul cu conducerea verticală a lăstarilor şi mai ales la legatul corect al lor pe 

parcursul vegetaţiei. Acest fenomen are loc în cazul legatului arcuit a coardelor şi acestea devin 

mai roditoare, în cazul dezvoltării lăstarilor din ochii 7-9 ai coardei, iar din ochii de la bază se 

dezvoltă lăstari foarte slabi, care îndesesc interiorul coroanei butucului. Cel mai raţional sistem 

de tăiere este acela, care asigură creşterea anuală a lăstarilor din toţi ochii de pe coardă. 

În viticultură sunt cunoscute diferite metode de tăiere pentru combaterea polarităţii. De 

exemplu, tăierea scurtă la 2-3 ochi se aplică la formele: cupa mică, cordon Roiat, la formele pe 

tulpină înaltă cu amplasarea liberă a lăstarilor. Acest procedeu e cel mai vechi şi mai simplu. 

Ca neajuns al acestui principiu e considerată trezirea intensivă a mugurilor dorminzi de pe 

lemnul multianual din cauza că la unele forme mici nu se asigură o corelare optimă între 

procesele de creştere, rodire şi sistemul radicular, mai ales la plantarea densă. 

A doua metodă – arcuirea coardei de rod cu aplicarea legăturii inelare care se aplică la 

unele forme cu tăierea lungă. În funcţie de legarea coardelor în formă de curbă, depinde şi 

dezvoltarea uniformă a lăstarilor. Din practica multianuală s-a observat o dezvoltare mai bună a 

lăstarilor la baza sau la vârful coardei. Deci, din numărul de ochi lăsaţi la tăiere se dezvoltă 

normal 50-60%. 

Printre laturile negative ale acestei metode de arcuire a coardei este aceea, că se 

deformează vasele lemnului la locul îndoirii; ca urmare seva cu dificultate circulă spre lăstarii 

din partea superioară, strugurii devin mărunţi, de asemenea se micşorează acumularea zahărului 

în boabe. 

Problema cultivării viţei de vie pe tulpină înaltă în lupta cu polaritatea în experienţele 

efectuate în multe regiuni viticole, este rezolvată prin stabilirea optimală a încărcăturii 

butucului (cu ochi, lăstari, struguri), modernizarea spalierului şi perfecţionarea sistemului de 

conducere a lăstarilor [78, 80, 97, 163, 166, 175, 184]. Principiul de tăiere, care corespunde 

acestor probleme se aplică cu succes şi la formele pe tulpină înaltă – de 1,3-1,4 m [139]. 

Петров В., Кудряшова В., Чулков В. [163] (Институт СКЗНИИСВиВ), au 

argumentat modelul matematic de optimizare a încărcăturii butucului. Scopul a fost de a 

determina cel mai obiectiv model matematic de calcul a încărcăturii butucului cu ochi şi de a 

stabili criteriile optimale a tehnologiilor “precise”. Au fost analizate modelele matematice de 

calcul a încărcăturii butucului după metodele elaborate de: Раваза Л., Цейко А., 
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Мержаниан А., "Магарач-СN", Паныч Н., Михайлюк И., modelul bulgar, modelul 

ВНИИВиВ Я.И.Потапенко. Au fost apreciate prin calcularea datelor concrete, obţinute în 

rezultatul evidenţei agrobiologice efectuate în anii 2007-2008 în gospodăriile viticole din 

regiunea Krasnodar şi Rostov (Rusia) la soiurile Cabernet Sauvignon, Riesling de Rhin, 

Saperavi, Rkaţiteli şi Bianca. S-a efectuat evidenţa la: numărul de butuci la ha, recolta la butuc 

şi la 1 ha, greutatea medie a strugurelui, zaharitatea mustului, numărul total de lăstari, structura 

butucului după numărul de lăstari cu vigoarea de creştere diferită, procentul de lăstari fertili şi 

sterili, coeficientul de fertilitate relativ şi absolut, procentul de ochi viabili şi procentul de 

muguri pieriţi. În baza acestor indici s-a calculat încărcătura optimală corespunzător modelelor 

matematice. Rezultatele obţinute au fost comparate cu încărcătura reală. În realitate la stabilirea 

încărcăturii butucului este necesar de ţinut cont de potenţialul biologic al soiului şi cu ajutorul 

lui - raportul optimal între indicii de recoltă-calitate.  

 

Principiile de alegere a formelor de conducere a butucului viţei de vie 

 

La numărul de procedee agrotehnice importante care acţionează direct la creşterea şi 

dezvoltarea butucului se referă tăierea în uscat şi formarea acestuia. Formele se deosebesc după 

construcţia părţii aeriene (scheletul butucului) şi repartizarea formaţiunilor de rod în spaţiu. 

Forma aleasă trebuie să corespundă anumitor cerinţe:  

- condiţiilor naturale, particularităţilor agrobiologice ale soiului, sistemului de cultură; 

- să asigure recolte anuale stabile şi calitative; 

- de respectat o sistemă anumită de tăiere anuală corespunzător condiţiilor climaterice 

ale anului, pentru a fi uşor îndeplinită şi menţinută în practică; 

- reglarea încărcăturii butucului cu lăstari şi struguri corespunzător stării butucilor, 

condiţiilor climatice ale anului, nivelului agrotehnic; 

- refacerea periodică a formei butucului sau renovarea unor elemente ale cordonului fără 

diminuarea recoltei;  

- asigurarea mai efectivă a lucrărilor mecanizate şi celorlalte lucrări manuale la 

îngrijirea plantaţiei viticole; 

- în raioanele cu cultura protejată se aplică formele fără tulpină pentru a fi uşor protejate 

peste iarnă. În raioanele fără protejare butucii pot avea tulpini cu diferite înălţimi, la soiurile 

pentru vin în majoritatea cazurilor – 1,1-1,4m.  

- pe solurile fertile asigurate cu umiditate, unde se prevede o creştere viguroasă, este 

necesar de prevăzut forme viguroase ale butucului cu o suprafaţă de nutriţie mai mare. 

- pe solurile sărace invers, forme mici cu o suprafaţă de nutriţie mai mică, iar în 
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raioanele de nord cu insuficienţă de căldură este mai bine de aplicat forme fără tulpină şi 

invers, în raioanele sudice-pe tulpini înalte [8, 144, 159, 161]. 

 

1.2. Situaţia actuală a cercetărilor privind aplicarea tăierii mecanizate la viţa de vie. 

Viticultura este una din ramurile de bază a agriculturii în Republica Moldova. Sporirea 

productivităţii muncii şi calităţii producţiei viti-vinicole se poate realiza numai în baza 

perfecţionării tehnologiilor existente şi elaborării noilor procedee de formare a plantaţiilor 

bazate pe un înalt nivel de mecanizare. Deosebit de acută este problema reducerii a operaţiilor 

manuale la îngrijirea butucilor, cheltuielile cărora constituie circa 880 om/oră la ha. 

Cele mai anevoioase şi costisitoare rămân următoarele lucrări tehnologice:  

- tăierea în uscat cu scoaterea viţei de pe sârmă şi dintre rânduri; 

- reparaţia spalierului; 

- legatul tulpinilor, braţelor şi coardelor de rod; 

- legatul lăstarilor pe parcursul vegetaţiei (3- 4 ori); 

- recoltarea strugurilor; 

- îngropatul butucilor; 

- dezgropatul butucilor. 

Începând cu anul 1956 s-a început studierea formelor cu tulpină înaltă la soiurile 

europene de calitate înaltă. Primele experienţe au demonstrat că butucii cu două tulpini înalte se 

dezvoltă mai bine, recolta e mai înaltă, de bună calitate şi intră mai devreme în faza de rodire 

comparativ cu forma lui Lenz Moser [143]. 

S-a constatat că, butucii viguroşi cu tulpină înaltă au o rezistenţă relativ mai mare la ger, 

pieirea ochilor este cu 15-20% mai mică faţă de formele joase neîngropate şi în anii cu 

temperaturi scăzute starea generală de creştere şi dezvoltare normală a butucilor era aproape 

aceeaşi ca la cele protejate. Aceasta se explică prin faptul că la înălţimea de 0,8-1,5m de la 

suprafaţa solului oscilaţia temperaturii aerului este mai mică decât la suprafaţa solului. La 

formele cu tulpină înaltă se micşorează numărul de operaţii în verde şi numărul de stropiri 

împotriva manei, ce reduce la minimum afectarea strugurilor de putregaiul cenuşiu, asigurându-

le o bună iluminare şi aerisire. Această situaţie prezintă o superioritate faţă de formele joase, la 

care toate părţile butucului sunt situate aproape de suprafaţa solului. 

Михайлюк И. В. (1972) a pus baza iniţială de modernizare a spalierului (prima etapă) 

şi de perfecţionare a sistemului de conducere la viţa de vie în Republica Moldova. Pentru 

soiurile europene el a elaborat un nou sistem de formare a butucilor, aplicabil in condiţiile 

noastre (figura 1.1). Esenţa acestui sistem [136, 143, 144] consta în următoarele:  
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1) formarea a două tulpini înalte de 1,2-1,3 m cu 2-4 cordoane în funcţie de vigoarea 

soiului şi componenţa mecanică a solului. Pe aceste cordoane sunt amplasate verigile de rod la 

o distanţă de 25-35 cm una de alta. La baza tulpinilor în primii 4-5 ani de la plantare se lăsă 

câte 1-2 cepuri de rezervă, lăstarii cărora servesc pentru înlocuirea tulpinilor în caz de afectare 

de ger sau celor distruse mecanic. 

2) se aplica sistemul de tăiere mixt, adică coardele de rod se taie în funcţie de vigoarea 

soiului 6-8 ochi, iar cepurile de înlocuire la 2-3 ochi, în funcţie de soi şi de bonitatea solului, 

suprafaţa de nutriţie variază în limitele 2,7-3,5 m dintre rânduri şi 1,0-1,75 m între butuci pe 

rând. 

3) se instalează spalierul vertical înalt, unde braţele se leagă la prima sârmă (1,0 m) în 

poziţie orizontală, lungimea braţelor este egală cu jumătatea distanţei dintre butuci, iar la 

20-30 cm de la prima sârmă se instalează alte două sârme (de ambele părţi a stâlpilor), de care 

se leagă coardele de rod în poziţie oblică sau arcuită. Astfel, coardele de rod se repartizează în 

egală măsură pe ambele sârme, iar lăstarii atârnă liber de ambele părţi ale spalierului. 

 

Fig. 1.1. Spalierul în două nivele, forma moldovenească cu tulpină înaltă până la tăiere cu 

amplasarea liberă a lăstarilor. 

 

Fig. 1.2. Spalierul în două nivele, aspectul după tăiere cu legarea coardelor de rod. 

 

Comparativ cu formele butucilor pe tulpini joase cele pe tulpini înalte cu distanţe mari 
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între rânduri oferă unele avantaje, care au atras atenţia viticultorilor şi anume:  

- utilizarea pe scară largă a mecanizării lucrărilor agrotehnice, cu perspectiva mecanizării tăierii 

în uscat şi recoltării strugurilor aplicând utilaje complexe; 

- reducerea necesarului braţelor de muncă prin excluderea unor astfel de lucrări ca: îngropat-

dezgropat, legatul lăstarilor, ciuntirea lor, precum şi reducerea cheltuielilor de producţie ca 

urmare a numărului mai mic de butuci la ha; 

- aerisirea mai bună, cauzată de îndepărtarea de la sol şi iluminarea mai deplină a aparatului 

foliar micşorează pericolul apariţiei unor boli (mană, putregaiul cenuşiu al strugurilor ş.a.,) şi 

diminuează efectele dăunătoare ale îngheţurilor tardive de primăvară; 

- butucii viguroşi cu tulpină înaltă au o rezistenţă mai mare la ger. Pe tulpini aproape că lipsesc 

petele necrotice, pieirea ochilor este cu 15-20% mai mică decât la formele joase neîngropate. 

Aceasta se explică prin faptul că la înălţimea de 1,2-1,4 m oscilaţia temperaturii este mai mică 

decât la suprafaţa solului, iar lemnul se maturează mai bine; 

- prezenţa tulpinilor şi a braţelor modifică substanţial valoarea raportului dintre lemnul 

multianual şi cel anual în favoarea primului. Datorită acestui fapt, rezervele de substanţe  

plastice sunt mai mari, creşterea lăstarilor este mai moderată şi de aceea coeficientul de 

fertilitate sporeşte, iar producţia este mai ridicată de 1,5 ori. Aceasta duce la micşorarea 

preţului de cost şi contribuie semnificativ la creşterea rentabilităţii plantaţiilor. 

    

Fig. 1.3. Spalier cu o sârmă. Fig. 1.4. Spalier în formă de „T”. 

Cultura pe tulpină înaltă a soiurilor pentru vin cu rezistenţă sporită la ger în Republica 

Moldova a fost propusă în 1972 de Михайлюк И. В. (figurile 1.1-1.6), care prevedea 

perfecţionarea sistemului de conducere a butucilor prin modernizarea spalierului pentru a crea 

condiţii optimale la îngrijirea butucilor şi utilizarea mai eficientă a razelor solare [136]. 

Trecerea butucilor la formele cu tulpină înaltă. 

Pentru aceasta trebuie instalat un spalier înalt cu o sârmă (figura 1.3) sau unul în formă 

de „T” (figura 1.4). Încărcătura şi lungimea de tăiere a coardelor se determină în funcţie de 

vigoarea de creştere a lăstarilor, precum şi de numărul de lăstari bine dezvoltaţi la butuc.  

După formarea tulpinii, braţelor şi ramificaţiilor coardele de rod şi lăstarii atârnă liber. 
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Tulpina se leagă în două-trei locuri de tutore, iar vârful ei se fixează de sârma instalată pe stâlp. 

De ea se leagă braţele şi coardele de rod mai lungi, lăstarii atârnă liber. Spalierul cu o singură 

sârmă poate fi aplicat, mai cu seamă la soiurile cu creştere slabă. 

Cel mai potrivit spalier pentru soiurile viguroase la plantaţiile cu intervalul dintre rânduri 

de 2,5-3,0 m este spalierul în formă de „T”(figura 1.4), suspendat unilateral (figura 1.5) şi 

bilateral (figura 1.6). 

 

Fig. 1.5. Spalier unilateral suspendat Fig. 1.6. Spalier bilateral suspendat 

La tăierea viilor cu tulpină înaltă începând cu al patrulea an trebuie să se menţină strict 

încărcătura optimă a butucilor. Dacă numărul de lăstari normal dezvoltaţi (grosimea la bază 

7-10 mm şi lungimea 1-1,5 m) scade brusc în comparaţie cu anul precedent, atunci lungimea 

tăierii coardelor în anul dat se micşorează cu 3-4 ochi, iar pe fiecare ramificaţie se lasă câte o 

singură coardă sau două scurte. Lungimea braţelor, atât la formele cu tulpină înaltă, cât şi la 

cele mixte, se măreşte treptat, până când fiecare braţ va atinge jumătate din intervalul dintre 

butuci. La soiurile cu creştere viguroasă, cultivate pe soluri fertile, atunci când se folosesc 

spalierele suspendate şi biplane, se pot forma câte două braţe pe fiecare tulpină, creând astfel 

butuci viguroşi de mare productivitate. 

Pe solurile fertile, pentru soiurile relativ rezistente la ger, cu intervalul dintre rânduri de 

2,7-3,0-3,2 m se recomandă spalierul înalt cu câte 2 stâlpi (figura 1.7), sau spalierul unilateral 

în formă de zigzag M1 (figura 1.8). 

Modernizarea în continuare a spalierului a avut ca scop de a implementa tehnologii 

moderne, bazate pe perfecţionarea sistemului de formare a butucilor, înfiinţarea plantaţiilor noi, 

adaptate la cerinţele mecanizării complexe [4, 8, 14, 28].  

La Universitatea Agrară din Cubani (Rusia) Стрельников И. Г. [179], unul din primii 

în lume (1966) a început elaborările ştiinţifice pe problema tăierii mecanizate în uscat a 

coardelor viţei de vie. Concomitent, pentru studierea acestui procedeu destul de complicat au 

fost propuse plantaţiile dense cu distanţa butucilor pe rând de la 15 până la 50 cm.  
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Fig. 1.7. Spalier biplan înalt Fig. 1.8. Spalier unilateral în formă  

de zigzag M1 

 

Experienţele s-au efectuat timp de 15 ani în diferite regiuni ale Caucazului de Nord. 

Tăierea coardelor se efectua la un nivel anumit de la nivelul solului cu un dispozitiv de tăiere 

de tip cositoare cu reglarea ulterioară manuală a încărcăturii de ochi a butucului. Plantaţiile 

dense n-au fost răspândite pe larg din cauza deficitului materialului săditor şi necesităţii 

modernizării dispozitivului pentru tăiere.  

Din anul 1985 în aceeaşi instituţie la plantaţiile industriale pe tulpină înaltă din regiunea 

Krasnodar se efectuează cercetări privind tăierea şi ciuntirea mecanizată a lăstarilor. La 

sistemul cu conducerea verticală lăstarii se află într-o singură suprafaţă plană a spalierului, ceea 

ce este un dezavantaj, deoarece dispozitivul de tăiere mecanizată trebuie să ocolească periodic 

stâlpii. Din aceste considerente, pentru a evita dificultăţile spalierului monoplan este necesar de 

perfecţionat forma butucului, sistemul de conducere a lăstarilor, modernizarea spalierului 

precum şi a dispozitivului de tăiere. Cercetările multianuale a unor autori au demonstrat, că 

tăierea scurtă la 2-3 ochi a coardelor la plantaţiile cu amplasarea liberă a lăstarilor nu duce la 

scăderea productivităţii butucilor, dar la sporirea ei. [4, 13, 65, 68, 90, 129, 137, 162]. 

Concomitent cu elaborarea formei butucilor, pentru tăierea mecanizată au fost 

modernizate şi dispozitivele de tăiere. În anul 1989 a fost proiectat, mai apoi confecţionat un 

dispozitiv de tăiere cu trei ferestraie LO-3 cu transmisie individuală de la un hidromotor GMŞ-

12 şi posibilitatea de viraj a ferestraielor marginale la 90 de grade. O astfel de construcţie a 

maşinii permite de a efectua tăierea în trei suprafeţe plane neatingând stâlpii, nici sârma.  

Modernizarea instrumentului manual pentru tăierea în uscat a viţei de vie în ţările cu 

viticultură dezvoltată a mers pe calea creării foarfecelor pneumatice, hidraulice şi 

electromecanice. În Rusia se produc pneumoagregate PAV-8, destinate pentru tăierea 

mecanizată cu ajutorul foarfecelor pneumatice. Setul lor este constituit din 8 secatore 

pneumatice şi 4 beschii. Foarfecele pneumatice cu ajutorul furtunilor prin care se furnizează aer 
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comprimat sunt conectate printr-o bară la un compresor care se pune în funcţiune de la tractor. 

Aplicarea acestui pneumoagregat (ПАВ-8) la tăiere sporeşte productivitatea muncii 

viticultorilor de 3-5 ori, concomitent cu micşorarea forţei necesare [66, 177]. 

Asociaţia Ştiinţifică de Producere "Крым" a elaborat un agregat electromecanic cu 

foarfece AЭС-10A, care este deservit de 10 viticultori şi concomitent efectuează tăierea în 

uscat pe 10 rânduri. Fiecare aparat este compus dintr-un foarfece şi un dispozitiv de 

transmisiune care se poartă în spate. Încercările de stat au recomandat producerea unei partide 

experimentale, fiindcă cele mai dificile şi costisitoare operaţii la momentul actual sunt: tăierea 

în uscat a butucilor, scoaterea viţei de pe sârmă, legatul în uscat al coardelor şi a lăstarilor (3- 4 

ori) pe perioada de vegetaţie, recoltarea manuală a strugurilor, protejarea prin îngropare peste 

iarnă şi dezgropare din primăvară. În acest context, o deosebită importanţă o are implementarea 

noilor elemente în tehnologia culturii viţei de vie, care creează condiţii optimale pentru 

aplicarea mai pe larg a agregatelor la tăierea în uscat, prin urmare, excluderea scoaterii 

coardelor de pe spalier, legatului in uscat a coardelor si lăstarilor pe parcursul vegetaţiei etc.  

În Republica Moldova în perioada anilor 1970-1976, 1983, Гаврилов Г. П. [83, 84] a 

imitat tăierea mecanizată prin tăierea manuală a coardelor la sistemul de conducere verticală a 

lăstarilor, forma butucului –cordon bilateral pe tulpină de la 0,8-1,0 m. Rezultatele obţinute au 

fost satisfăcătoare. În continuare, în scopul studierii posibilităţii tăierii mecanizate a butucilor, a 

fost elaborat şi confecţionat agregatul cu dispozitivul în formă de disc, cu includerea manuală 

în funcţie, care se monta pe longeronul tractorului T-54V. Înălţimea tăierii coardelor se regla în 

dependenţă de variantele experienţei. Experienţa a fost montată la soiul Rkaţiteli, unde s-au 

studiat trei metode de tăiere:  

- tăierea manuală obişnuită (martor); 

- tăierea mecanizată cu reglare manuală a încărcăturii cu ochi a butucului; 

- tăierea mecanizată fără reglarea încărcăturii cu ochi a butucului. 

Analiza rezultatelor a demonstrat, că tăierea mecanizată cu reglare ulterioară n-a 

influenţat negativ asupra creşteri şi productivităţii butucilor viţei de vie. Numărul de ochi după 

reglarea manuală a fost cu 10-15% mai majorat comparativ cu varianta martor. Excepţie a 

constitut varianta tăierii mecanizate cu lungimea de tăiere de 8-9 ochi fără reglare, unde 

numărul de ochi a fost mai mult cu 42%, varianta cu lungimea de 5-6 ochi - cu 25%, iar la 

tăierea scurtă de 2-3 ochi - cu 17% mai mulţi ochi. Odată cu majorarea numărului de ochi se 

majorează numărul de lăstari la butuc, însă procentul de dezvoltare inclusiv fertili, scade. 

Astfel, la tăierea coardelor cu lungimea de 8- 9 ochi procentul de dezvoltare total a lăstarilor a 

constitut 79, fertili - 54, iar în varianta tăierii mecanizate fără reglare - corespunzător 59 şi 42, 
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însă, cu reglare 72 total lăstari şi 52 fertili. 

În baza rezultatelor obţinute autorul conchide, că tăierea mecanizată concomitent cu 

reglarea manuală contribuie la sporirea productivităţii muncii, diminuează cheltuielile şi 

permite de a înfăptui această operaţie anevoioasă în termene optimale. Aplicarea agregatelor la 

tăierea parţial mecanizată cu reglarea manuală permite reducerea cheltuielilor la 1 ha de la 

15-18 până la 8 om/zile [83, 84]. 

În continuare, au fost fondate experienţe prealabile în 1976-1977, (Парфененко Л., 

Фрижа В.) privind elaborarea bazelor biologice ale tăierii mecanizate la soiul Cabernet 

Sauvignon, forma butucului cordon bilateral, înălţimea tulpinii 1,0 m, cu conducerea verticală a 

lăstarilor. La prima etapă a cercetărilor se prevedea studierea problemei în general din punct de 

vedere a creşterii biologice şi productivităţii butucilor la tăierea mecanizată, nivelul optimal de 

tăiere a coardelor ţinând cont de particularităţile biologice ale soiului, eficacitatea îmbinării 

tăierii mecanizate cu reglarea manuală, alternarea anuală a tăierii manuale cu tăierea 

mecanizată, metodele de reglare a încărcăturii butucului cu ochi şi necesitatea aplicării 

periodice a tăierii de renovare a butucilor cu reglarea nivelului de tăiere a coardelor. Schema 

experienţei include variantele tăierii mecanizate la două niveluri: 2-3 ochi şi 5-6 ochi, în 

ultimul caz se includea varianta suplimentară cu reglarea manuală a butucilor. Ca variante 

martor: tăierea manuală la 2-3, 5-6 ochi şi la veriga de rod. A fost aplicat agregatul confecţionat 

în secţia de mecanizare a INVV cu dispozitivul de tăiere care prezintă un ferestrău circular cu 

includerea în funcţie manuală, montat pe tractorul DT- 54V [153, 154]. 

Rezultatele au demonstrat, că tăierea mecanizată, urmată de reglarea manuală, necesită 

cheltuieli suplimentare, însă n-a influenţat negativ asupra indicilor biologici de creştere şi 

productivitate a butucilor, iar tăierea mecanizată integrală este posibilă cu condiţia pregătirii 

speciale a plantaţiei (menţinerea formei butucilor) cu efectuarea tăierii stricte la un nivel 

anumit, corespunzător particularităţilor soiului, determinate de condiţiile climaterice ale anului. 

In 1978 în legătură cu afectarea de ger a plantaţiei menţionate, soiul Cabernet 

Sauvignon a fost defrişat. Din acest an au fost continuate cercetările mai sistematizate la 

soiurile Rkaţiteli şi Feteasca albă. La fondarea experienţelor a fost aplicat agregatul cu 

dispozitivul de tăiere în formă de disc, confecţionat în secţia de mecanizare a INVV şi a 

dispozitivului „Pelling Mot”, produs în Franţa.[156, 158] 

În ambele experienţele s-au studiat următoarele variante:  

1. Tăierea mecanizată la 2-3 ochi; 

2. Tăierea mecanizată la 5-6 ochi; 

3. Tăierea mecanizată la 5-6 ochi cu reglarea manuală; 
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4. Tăierea manuală la 5-6 ochi - martor; 

5. Tăierea manuală la veriga de rod - martor; 

6. Tăierea mecanizată la 5-6 ochi (numai la soiul Feteasca albă), cu reglarea 

suplimentară a încărcăturii butucului cu lăstari la momentul efectuării plivitului. 

Datele evidenţei încărcăturii butucului timp de patru ani la soiul Rkaţiteli şi trei ani la 

soiul Feteasca albă au demonstrat, că din primul an al experienţei încărcătura de ochi la butuc 

în varianta tăierii mecanizate fără reglare manuală a fost cu mult mai înaltă comparativ cu 

variantele martor:  

- în varianta 1, încărcătura cu ochi la butuc a alcătuit 76 ochi, de 1,7 ori mai mult 

comparativ cu varianta martor. 

- în varianta 2 încărcătura a fost de 157 ochi la butuc, mai mult ca martorul de 3,7 ori. 

La tăierea mecanizată cu reglarea manuală (varianta 3) încărcătura cu ochi a fost 

aproape de nivelul martorului, iar la tăierea manuală la 5-6 ochi (varianta 4) - puţin mai 

scăzută. 

Aşa situaţie a fost practic în toate variantele experienţei după numărul de lăstari la 

butuc, ca excepţie fiind varianta 2, unde supraîncărcarea butucului a dus la o scădere a 

procentului de desfacere a ochilor, iar numărul de lăstari a fost de 2,9 ori mai înaltă comparativ 

cu martorul. 

În varianta 1 tăierea mecanizată la 2-3 ochi numărul de inflorescenţe la butuc a fost la 

nivelul variantei martor, cu toate că numărul de lăstari a fost mai înalt, aceasta se lămureşte prin 

scăderea fertilităţii lăstarilor. Considerăm, că astfel de scădere a avut loc din cauza tăierii 

scurte, cu toate că nu este exclus şi o acţiune a dezvoltării intense cu lăstari la butuc, ceea ce 

este confirmat printr-o scădere a greutăţii medii a strugurelui. O dezvoltare intensă a lăstarilor 

la butuci în varianta 2 a asigurat o sporire generală a volumului de creştere anuală, a suprafeţei 

foliare a butucului, însă aceasta a condus la scăderea considerabilă a lungimii medie a lăstarului 

ce confirmă indirect lucrul neproductiv al aparatului foliar în cazul densităţii sporite a lăstarilor. 

Analiza datelor a demonstrat, că din primul an al fondării experienţei tăierea mecanizată la 

nivelul de 5-6 ochi a dus la îndesirea coroanei butucului cu lăstari cea ce a influenţat 

nefavorabil asupra stării butucilor. Cu toate acestea suprafaţa aparatului foliar la o unitate de 

roadă aici este mai înaltă decât în alte variante, această prioritate n-a sporit productivitatea 

butucului, în această variantă a avut loc o scădere bruscă a lungimii medie a lăstarului şi 

gradului de maturare a coardelor. 

Analiza indicilor agrobiologici de creştere şi productivitate pe ani la soiul Rkaţiteli 

confirmă o manifestare a unor legităţi în formarea roadei pe variantele experienţei. Tăierea 
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mecanizată cu reglarea manuală (varianta 3) în medie pe 4 ani de experienţă a asigurat o recoltă 

puţin mai scăzută comparativ cu variantele martor (8,4 t/ha faţă de 9,2 t/ha la tăierea manuală la 

veriga de rod şi 8,0 t/ha la tăierea manuală de 5-6 ochi). Totodată, nu s-au observat abateri 

vizibile la indicii agrobiologici de creştere şi productivitate a butucilor, precum şi la calitatea 

strugurilor. 

Cercetările multianuale a caracterului de formare a mugurilor fertili în ochii de iarnă pe 

lungimea lăstarului la soiul Rkaţiteli în dependenţă de condiţiile climatice au demonstrat, că în 

anii cu o depunere moderată a fertilităţii embrionare, scăderea bruscă a inflorescenţelor s-a 

observat în zona de la baza lăstarilor. Deci, tăierea scurtă în aşa ani, evident duce la scăderea 

productivităţii comparativ cu variantele martor. Rezultatele cercetărilor la soiul Feteasca au 

demonstrat că nivelul încărcăturii de ochi în medie pe perioada 1979-1980 a variat vizibil pe 

variante. O încărcătură înaltă de ochi a fost observată în variantele tăierii mecanizate, unde 

numărul lor comparativ cu martorul a constituit 352% în varianta 2 şi 193% în varianta 6 [158, 

182]. 

Referitor la varianta 1, (tăierea la 2-3 ochi) în primul an al experienţei încărcătura a fost 

vizibil mai joasă, iar în următorul an aproape la acelaşi nivel cu martorul. In al treilea an al 

experienţei încărcătura butucului cu ochi a crescut comparativ cu martorul. Ca rezultat, indicele 

încărcăturii în medie a butucilor în această variantă a constituit circa 128% comparativ cu 

martorul. Ca şi la soiul Rkaţiteli, numărul de lăstari la butuc pe variantele experienţei nu s-a 

schimbat direct proporţional numărului de ochi, fiindcă procentul de desfacere a ochilor în 

variantele cu o încărcătură mare era mai scăzut. 

După cum demonstrează datele în medie pe 3 ani recolta pe variantele experienţei a 

variat (11,7- 13,8 t/ha), dar cea mai înaltă recoltă s-a obţinut în variantele tăierii mecanizate la 

nivelul de 5-6 ochi, atât fără lucrări suplimentare varianta 2 (13,8 t/ha), cât şi cu reglarea 

manuală a butucilor de 13,5t/ha (varianta 3)sau înlăturarea lăstarilor în procesul de plivire, 

varianta 6. S-a observat o mică scădere a concentraţiei de zahăr în varianta 2, a coeficientului 

de fertilitate a lăstarilor şi greutăţii medii a strugurelui. În varianta tăierii mecanizate la 2-3 ochi 

în medie pe 3 ani recolta a fost puţin mai joasă comparativ cu martorul, însă această diferenţă 

n-a depăşit 7%. În primul şi în al doilea an de cercetare în această variantă recolta a fost practic 

la acelaşi nivel cu martorul, iar o scădere neesenţială s-a observat în 1981, când a scăzut 

coeficientul de fertilitate a lăstarilor pe toate variantele experienţei. Nivelul recoltei obţinute a 

fost asigurat fără o scădere vizibilă a calităţii strugurilor, a gradului de maturare a coardelor etc. 

[156, 158]. 

Prin urmare, cu schimbarea vârstei se schimbă şi metodele de îngrijire (încărcătura de 
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ochi, lungimea tăierii coardelor etc.). Mulţi specialişti consideră, că mugurii lăstarilor de un an 

lemnificaţi, dezvoltaţi pe părţile multianuale ale butucului sunt sterili şi recomandă să fie 

înlăturaţi la tăiere. Experienţele efectuate au arătat, că coardele de rod formate nemijlocit pe 

părţile multianuale ale butucului pot servi nu numai pentru schimbarea şi întinerirea braţelor, 

ramificaţiilor, dar şi pentru obţinerea recoltei. La această concluzie au ajuns mai târziu 

P. Hudin în Franţa şi M. Condorev în Bulgaria şi alţi cercetători [46, 48, 50, 54, 55]. Aceste 

constatări au fost confirmate şi în experienţele noastre efectuate pe parcursul anilor 1990-1992 

la soiurile Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel, iar în anii 2015-2017 - la soiul Pinot blanc 

R7 plantaţia cu spalier modernizat. 

S-a stabilit, că la majoritatea soiurilor fertilitatea coardelor de pe părţile multianuale este 

aproape aceeaşi, deoarece schimbările de vârstă sunt determinate nu numai de vârsta 

calendaristică, dar depinde în primul rând de viteza decurgerii lor. Deci, coardele formate din 

lăstarii dezvoltaţi din mugurii dorminzi, din punct de vedere fiziologic sunt mult mai viabile. 

Atât tăierea prea lungă, cât şi tăierea prea scurtă deopotrivă influenţează negativ 

fertilitatea lăstarilor şi greutatea strugurilor. Profesorul Мелник C. A., citat de Михайлюк И. 

[137] a accentuat în lucrările sale, că pentru a evita scăderea fertilităţii lăstarilor, când butucii 

sunt supraîncărcaţi, schimbarea unui procedeu agrotehnic trebuie numaidecât să fie urmată de 

schimbarea corespunzătoare şi a altor procedee, îndreptate spre ameliorarea activităţii vitale a 

butucului. Fertilitatea insuficientă a ochilor inferiori, în cazurile tăierii lungi a coardelor se 

explică prin faptul, că afluxul substanţelor plastice, datorită polarităţii, e îndreptat spre ochii 

superiori, ca urmare primii 2-3 ochi pe coardă de obicei sunt dezvoltaţi slab. Totuşi, sub 

acţiunea tăierii scurte (la 2-3 ochi) la ochii inferiori se intensifică procesul dezvoltării 

inflorescenţelor embrionare. Schimbările lungimii tăierii viţei de un an are o mare influenţă 

asupra creşterii şi dezvoltării lăstarilor, deoarece în urma scurtării funcţiile părţilor înlăturare se 

transmit celor rămase. De exemplu, la plantaţiile unde s-a efectuat nejustificat tăierea lungă, 

butucii au devenit sensibili la secetă, ca rezultat un procent considerabil de muguri centrali au 

pierit nu din cauza temperaturilor de 10-12 grade. Deci, când se efectuează o tăiere prea lungă 

butucii devin mai sensibili la secetă. S-a observat, că cea mai mică suprafaţă de frunze, ce 

revine la o unitate de recoltă, o înregistrează butucii cu tăierea lungă a coardelor, iar cea mai 

mare – butucii cu tăierea scurtă[7, 22, 28, 37, 60, 65, 80]. 

Calculele utilizării radiaţiei solare (RAF), efectuate în diferite regiuni viticole ale lumii 

în baza datelor radiaţiei solare din luna iunie până în septembrie, arată că recolta medie 

corespunde utilizării radiaţiei solare în felul următor: 2 - Germania, 0,8% - SUA, Argentina şi 

Australia, 0,6-0,8% - Franţa şi Italia, 0,5-0,7% - Grecia şi Australia, 0,4-0,6% - Rusia şi 
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Bulgaria, 0,3-0,5% - Ungaria, Portugalia, 0,2-0,3% - Spania şi Turcia. Coeficientul de utilizare 

a radiaţiei solare reprezintă un criteriu biologic obiectiv al soiului, tehnologiei de cultivare a 

viţei de vie şi unul din principiile de programare a producţiei de struguri [157, 158, 161, 162, 

165]. 

Diferenţa dintre recolta obţinută şi recolta maximal posibilă demonstrează că recolta 

reală corespunde particularităţilor biologice ale soiului, deci, posibilităţile majorării roadei sunt 

mari. În toate ţările viticole din lume, pentru o mai bună utilizare a factorilor nereglaţi ai 

mediului formează structura plantaţiilor cu suprafaţa foliară optimă, care duce la majorarea 

utilizării radiaţiei active fotosintetice (RAF). 

Sistemul tradiţional de conducere verticală a lăstarilor nu întotdeauna asigură o 

productivitate înaltă a suprafeţei foliare la o unitate de suprafaţă, deaceea în timpul de faţă în 

SUA, Italia şi alte ţări se selectează astfel de forme şi scheme de plantare, care concomitent cu 

alţi factori de cultivare asigură o capacitate de activitate optimă a suprafeţei foliare, 

corespunzător particularităţilor biologice ale soiului. Legătura dintre RAF şi recoltă este 

determinată de coeficientul utilizării acestuia, eficacitatea economică a fotosintezei şi 

conţinutul substanţelor uscate. Condiţiile mediului, necesare pentru majorarea nivelului de 

recoltă constau în optimizarea factorilor care contribuie la formarea recoltei [43, 63, 105]. O 

mare însemnătate o are alegerea soiurilor cu o înaltă fertilitate biologică, capacitate de 

restabilire a butucilor, o înaltă productivitate a aparatului foliar, o bună ambianţă a factorilor 

care determină calitatea. In Bulgaria, în plantaţiile industriale, la rând cu forma răspândită 

"Ombrela", în timpul de faţă se utilizează metoda Resni, bazată pe forma "Ombrela" dar se 

deosebeşte prin aceea, că verigile de rod sunt îndreptate în jos ca o "ghirlandă". Un astfel 

sistem de conducere creează condiţii favorabile pentru o tăiere uniformă a coardelor, care în 

momentul tăierii cad jos şi nu se reţin pe sârmă, este asigurată o bună aerisire şi iluminare a 

butucilor, ce determină o înflorire normală, polenizare şi legarea bobiţelor. 

Metoda de formare după sistemul Resni asigură toate condiţiile pentru îngrijirea 

mecanizată a plantaţiilor, o protecţie efectivă contra bolilor şi dăunătorilor. În Ungaria unele 

plantaţii se lasă fără a fi tăiate în uscat, aceste plantaţii asigură o recoltă până la 20 t/ha, ceea ce 

e de 3 ori mai mult comparativ cu cultura pe tulpină înaltă. Cu scopul de a obţine o calitate mai 

bună a boabelor se efectuează normarea strugurilor. 

In Italia, la formarea plantaţiilor de viţă-de-vie se utilizează două grupe de forme a 

butucului: tipul de spalier cu cozoroc (Guyot, Cozarsa, cordon cu cepuri de înlocuire, 

Capovolto) şi tipul Curtain (GDS-curtina dublă, curtina simplă). Recomandată de Universitatea 

din or. Bologna, noua metodă de formare, Curtina simplă este întemeiată pe forma Curtina 
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dublă, dar spre deosebire de aceasta are un cordon permanent, care se aranjează de-a lungul 

rândului într-o singură direcţie. Sârma portantă se montează pe stâlpi la nivelul cordonului. La 

forma Curtina simplă, curtina verticală trece în cordon de 1,5- 2,0 m şi corespunde distanţei 

dintre butuc pe rând [51]. 

La cooperativa Forli, unde pe larg se utilizează forma "Simple Curtain” plantaţiile se 

fondează cu intervalul dintre rânduri de 1,8-2,5 m. În aşa plantaţii zona de productivitate se află 

mai sus de nivelul dislocării masei verzi. Lipsa sârmelor laterale asigură o amplasare liberă a 

lăstarilor sub greutatea proprie. În aşa cazuri, la rod se lasă coarde maturate, care sunt aranjate 

mai aproape de cordon şi se taie la cepuri. Tăierea scurtă la 2-4 ochi contribuie la reducerea 

termenului de coacere, majorarea zahărului în bobiţe, evită umbrirea plantelor şi diminuează 

probabilitatea afectării strugurilor de bolile criptogamice. Avantajele formei noi se manifestă 

printr-o încărcătură mică cu ochi (12 buc. la butuc), plantare densă (1,0-1,5 m între butuci pe 

rând), ce asigură posibilitatea ciuntirii mecanizate a lăstarilor cu ajutorul maşinii Pellenc–Mot 

şi recoltării cu combina. Potenţialul productivităţii la astfel de plantaţii în dependenţă de soi 

este de la 25-30 t/ha. 

La formarea plantaţiilor după tipul Cortina simplă - cordon cu cepuri de înlocuire, 

R 210 C (cordon permanent cu tăierea scurtă a coardelor de rod), R 230 C (cordon renovat în 

fiecare an) cheltuielile la tăierea în uscat se reduc la o treime, iar la efectuarea operaţiilor în 

verde - cu 25%, comparativ cu plantaţiile după metoda clasică. 

Formarea plantaţiilor după sistemul R 210 C, precum şi metoda de cordon cu cepuri de 

înlocuire, contribuie la folosirea raţională a braţelor de muncă în perioada de vegetaţie. Aceste 

forme duc la reducerea cheltuielilor la tăierea în uscat, îngrijirea plantaţiei, operaţiilor în verde, 

recoltare etc., pe când la forma tradiţională (Guyot) revine 43% de la toate cheltuielile. Formele 

R 210 C si R 230 C mai mult corespund pentru lucrările mecanizate, iar plantaţiile pot fi 

exploatate până la 30 ani. 

In ultimii ani, în Italia la formarea plantaţiilor după tipul Cortina Dublă Geneveză se 

aplică un nou sistem de suport cu braţe portante mobile, la capătul superior al căreia se 

instalează sârmă în formă de spirală pentru cordonul portant. Aşa sistem de suport contribuie la 

menţinerea într-o linie dreaptă a plantaţiei, uşurează trecerea maşinilor la tăiere şi recoltare [51, 

58]. 

In Franţa, pentru fiecare regiune se creează formele sale, care asigură longevitatea 

plantelor de asemenea şi asigură recoltarea mecanizată. Plantaţiile cu distanţa mai mare între 

rânduri, plantate după schema 3,5-4,0 m dintre rânduri şi 1,0 m între butuci ocupă circa 140 mii 

ha, ori 8-10% din toată suprafaţa de plantaţii. În raioanele provinciei Languedoc-Roussilion la 
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sud-vestul ţării se creează forme cu o dirijare a lăstarilor în coroana uniformă, ce asigură 

condiţii optimale pentru iluminarea butucilor, o bună funcţionare a aparatului foliar şi, prin 

urmare, o înaltă productivitate a plantaţiilor. Institutul Tehnologic pentru Viticultură (or. 

Colimar) pentru plantaţiile cu suprafaţa de nutriţie 3,0-3,5 x 1,5 m recomandă forma după 

sistemul "Leo". La această sistemă peste fiecare 6,0-7,5 m pe rând se instalează stâlpi cu 

înălţimea de 2 m cu nişte bârne, pe care la înălţimea de 1,6 m de la nivelul solului se instalează 

două sârme, de care se leagă lăstarii la un interval de 25 cm pe ambele sârme, formând o 

suprafaţă plană ideală [54, 57, 59]. 

In SUA prezintă interes o nouă metodă de formare, aşa numita sistemă "cordon evantai 

vertical".În interiorul coroanei butucului se fixează sârma în forma de spirală. La această 

sistemă stâlpii se instalează cu intervalul de 6- 8 m la înălţimea de 2 m şi se întinde orizontal o 

sârmă cu diametrul de 1,8- 2,0 mm. Sârma de metal în formă de spirală cu lungimea de 2,6 m 

se fixează în sol la adâncimea de 40 cm iar partea superioară se fixează de sârmă. Apoi, în 

interiorul spiralei se fixează lăstarul principal, unde se dezvoltă până la lemnificare. La sfârşitul 

primului an de roadă mugurii de la baza lăstarului se taie nu mai mult de 40 cm, din ei în al 

doilea an se formează "cordon evantai vertical". Prin aşa metodă de formare a plantaţiilor se 

exclude legatul lăstarilor, se uşurează tăierea în uscat iarna, de asemenea este posibilă 

recoltarea mecanizată. La staţiunea experimentală "Chirni" la plantaţiile formate după aşa 

sistemă se obţine o recoltă de la 10 până la 20 t/ha, struguri calitativi cu conţinutul de zahar mai 

mult de 210 g/dm
3
. In timpul de faţă la formarea plantaţiilor de asemenea se aplică "spalierul 

mini” şi „cordon orizontal". Formarea plantaţiilor după tipul „cupă" se înlocuieşte cu cordonul 

dublu, care corespunde cerinţelor tăierii şi recoltării mecanizate [163, 164]. 

Pentru tehnologiile moderne de cultivare a viţei de vie cele mai utile forme sunt de tipul 

„cordon evantai dublu" şi Cordon Dublu Genevez, care ameliorează tăierea mecanizată. Aceste 

forme sunt răspândite în Grecia, Italia şi alte ţări [18, 20, 22, 23, 28, 30]. 

Printre primele podgorii din Romania, în care s-a început modernizarea plantaţiilor 

viticole este podgoria Huşi prin introducerea la soiul Feteasca regală a formelor înalte de 

cultură a viţei de vie [42]. Producţiile de struguri sunt cuprinse între 9-12,9 t/ha, iar calitatea 

producţiei se situează între 170 şi 152 g/dm
3
 zaharuri şi respectiv 4,5-5,5 g/dm

3
 aciditate. 

Formele de conducere, care s-au dovedit a fi cele mai corespunzătoare, sunt cordoanele cu 

tulpini paralele şi cu tulpini încrucişate, înălţimea de 180 cm şi distanţele de plantare de 3,0 x 

1,2 m. Producţia de struguri realizată a fost de 12,0-12,9 t/ha, în condiţiile în care calitatea 

strugurilor s-a menţinut la nivelul martorului (cordonul simplu bilateral cu h=100 cm a tulpinii 

şi distanţele de plantare 2,2 x 1,2 m. 
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Rezultatele cercetărilor efectuate în acea perioadă (1966-1971)au permis alegerea 

soiurilor mai rezistente la ger, care se pretează la cultura pe tulpină înaltă [42].Cercetările au 

fost continuate asupra formelor de conducere care s-au experimentat în staţionarul ecologic 

respectiv. S-a experimentat –cordonul simplu bilateral, înălţimea tulpinii 100 cm distanţele de 

plantare 2,2 x 2,0 m cordon simplu bilateral înălţime 150 cm distanţele de plantare au fost 

următoarele 3,6 x 1,2 m cordoanele cu tulpini paralele înălţimea 180 cm distanţele de plantare 

3,0 x 1,2 m. Observaţiile şi determinările efectuate: la cordon cu h-100 cm pierderile de ochi 

care s-au înregistrat iarna au fost în limite normale de cca 26%. Lăstarii cu o creştere medie de 

164 cm lungimea totală a lăstarilor însumând 73,8 m/butuc. Fertilitatea şi productivitatea 

lăstarilor a fost de 84% lăstari fertili. Producţiile de struguri care s-au obţinut în variantele 

experienţei a fost de 9,2 t/ha cu conţinutul în zaharuri 170 g/dm
3
, iar aciditatea titrabilă 

4,5 g/dm
3
 la forma butucului cu înălţimea tulpinii de 150 cm şi distanţa dintre rânduri de 

3,6 x 1,2m; în altă variantă producţia de struguri a constituit 12,1 t/ha cu conţinutul de zahăr de 

166 g/dm
3
 aciditateа titrabilă de 5,7 g/dm

3
 la cordon bilateral cu tulpini paralele înălţimea 

tulpinii 180 cm distanţa de plantare 3,0 x 1,2 m, comparativ cu varianta martor, unde recolta a 

alcătuit 8,9 t/ha conţinutul de zahăr 160 g/dm
3
 cu aciditatea titrabilă de 5,15 g/dm

3
 la forma 

cordon bilateral înălţimea tulpinii de 100 cm distanţa de plantare 2,2 x 1,2 m. Autorul a 

constatat, că formele pe tulpini înalte de180 cm şi distanţele de plantare de 3,0 x 1,2 m în 

podgoria Huşi se obţin rezultate bune de 12,0-12,9 t/ha. 

Însuşirile ecosistemului viticol permit controlul permanent al factorilor din biocenoză şi 

biotop. De aceea, cuantificarea şi abordarea modernă a acestora (Oşlobeanu M. şi colab.,1983, 

L. Dejeu, 2004) asigură posibilităţi de simulare, modelare pe calculator şi optimizare a 

tehnologiilor, în funcţie de existenţa factorilor de stres [30, 32]. 

De-a lungul anilor evoluţia ecosistemelor au existat patru perioade ale ecosistemului 

viticol: natural, primitiv, tradiţional şi dezvoltat. În cadrul ecosistemului dezvoltat, studiile au 

fundamentat influenţa energiei solare şi a altor factori de biotop, au evidenţiat influenţa 

factorilor agrofitotehnici şi a celor din subsistemul economico-social. Cunoaşterea cerinţelor 

agrobiologice ale soiurilor a determinat delimitarea arealelor de cultură ale soiurilor şi 

asocierea lor. Între viţa de vie şi factorii de mediu există multiple relaţii şi raporturi, dar, între 

ele există o unitate. Relaţiile şi raporturile sunt directe şi indirecte, esenţiale şi secundare, 

condiţionale, necesare şi întâmplătoare. Dacă aceste relaţii şi raporturi nu ar exista, intervenţiile 

tehnologului viticultor ar fi fără rezultate, iar creşterea şi productivitatea ar fi aceleaşi, fără 

posibilităţi de modificare. 

Este bine cunoscută influenţa pozitivă a perdelelor de protecţie de pe nisipuri asupra 
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creşterii şi productivităţii viţei de vie. Plantaţiile viticole amplasate din partea vestică a perdelei 

(care protejează plantele împotriva vântului uscat din vest) au avut o recoltă mai mare decât 

cele aşezate spre perdeaua estică. La fel, este cunoscută influenţa negativă a arborilor din 

vecinătatea viilor, asupra plantaţiei din imediata lor apropiere. Reiese, că influenţa pozitivă, cât 

şi influenţa negativă a pierderilor cresc, fiind mai mari lângă perdele şi descresc treptat, cu cât 

plantaţiile sunt mai departe de perdele. Lângă perdele, influenţa negativă este mai puternică 

decât cea pozitivă, dacă nu intervine un alt factor - umbrirea în orele de arşiţă. Ea însă descreşte 

mult mai repede decât influenţa pozitivă. Influenţa pozitivă se simte de obicei până la de 20 de 

ori înălţimea perdelei, iar cea negativă până la 6-8 m [34, 35]. 

Temperatura influenţează desfăşurarea proceselor biologice prin nivelul şi suma 

gradelor de temperatură. În prezent se folosesc ca indici pentru nivelul temperaturii: media 

anuală, media perioadei de vegetaţie activă, media lunii celei mai calde şi bilanţul termic. 

Aptitudinea, în funcţie de temperatură, pentru o anumită direcţie de producţie viti –

vinicolă, poate fi îmbunătăţită prin perfecţionarea tehnologiilor. Cu acţiunea imitării tăierii 

mecanizate asupra indicilor agrobiologici („tunderea”) butucilor viţei de vie la soiurile Riesling 

de Rhin şi Rkaţiteli s-au efectuat cercetări la Universitatea din Daghestan. 

Au fost generalizate cercetările acţiunii tăierii mecanizate („tunderii”) butucilor viţei de 

vie după tipul bordură asupra indicilor agrobiologici de bază. La tăierea scurtă scade 

coeficientul de fertilitate relativă şi absolută, iar din cauza încărcăturii înalte – calitatea 

producţiei. Recolta de pe o unitate de suprafaţă este mai înaltă, iar după 2-3 ani de tăiere 

mecanizată este necesar de efectuat tăierea de restabilire. Pentru menţinerea capacităţilor de 

concurenţă şi aspectului atractiv al strugurilor de masă, concomitent cu tăierea mecanizată 

(„tunderea”) este raţional de efectuat reglarea încărcăturii cu ochi a butucului. 

Tăierea mecanizată majorează considerabil productivitatea şi într-o oarecare măsură 

compensează deficitul braţelor de muncă. În acelaşi timp agenţii economici pot efectua tăierea 

în termeni optimali. Chiar şi în lipsa dispozitivelor de tăiere mecanizată înlocuirea tăierii 

calitative cu „tunderea” manuală completă la fel e raţională. 

După datele Ю. М. Арабханов [66] în baza cronometrajului efectuat s-a demonstrat, că 

în timp de 8 ore de lucru un lucrător calificat taie manual în funcţie de suprafaţa de nutriţie 

(3,0 x 1,5; 3,5 x 2,0; 4,0 x 2,5 m) corespunzător 165, 148 şi 112 butuci (soiul Riesling de Rhin, 

vârsta productivă, format după tipul cordon bilateral pe tulpina înaltă), ce constituie 2,5-3 

rânduri. În acelaşi timp la tăierea manuală cu secatorul fără respectarea metodei la veriga de rod 

un lucrător taie 360 butuci. Deci, productivitatea muncii comparativ cu tăierea tradiţională 

creşte aproape de 2 ori. 
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În literatura specială acestei probleme îi sunt dedicate mai multe lucrări [3, 11, 16, 49, 

50, 58, 81, 158, 180]. În general, autorii conchid că tăierea mecanizată nu diminuează recolta şi 

calitatea strugurilor. Însă, se accentuează necesitatea îmbinării „tunderii” complete a butucilor 

cu reglarea manuală a încărcăturii de ochi a butucilor, în fiecare an după tăierea mecanizată, 

sau periodică (peste 2-3 ani) - alternarea tăierii mecanizate cu cea manuală. Субботович А. 

[180] a abordat problemele în ramura viticulturii privind sistemul de cultură şi formarea 

butucilor. Autorul atrage atenţia, că odată cu noile scopuri puse în ramura viticulturii, legate de 

necesitatea majorării recoltei şi calităţii strugurilor, apar noi cerinţe referitor la sistemul de 

cultură, sistemele de formare a butucilor şi metodele de stabilire a încărcăturii lor. Un interes 

deosebit îl reprezintă metodele de formare a butucilor, argumentarea lor teoretică, arhitectonica 

formelor, recolta şi calitatea, suprafaţa de nutriţie, tipul suporturilor, precum şi longevitatea 

plantaţiilor viticole. Aceste scopuri pot fi realizate cu condiţia determinării corecte a suprafeţei 

de nutriţie, sistemului raţional de conducere a plantaţiilor şi aprecierii încărcăturii butucului 

conform particularităţilor agrobiologice ale soiului. 

În baza rezultatelor obţinute a fost elaborată tehnologia tăierii mecanizate cu amplasarea 

liberă a coardelor şi lăstarilor în spaţiu la soiurile Cabernet Sauvignon şi Muscst Ottonel. 

Tăierea mecanizată a fost executată cu dispozitivul OCC, elaborat n secţia de mecanizare a 

INVV, ceea ce ne permite să constatăm următoarele particularităţi agrobiologice şi cerinţe 

tehnologice:  

- în baza tehnologiei tăierii mecanizate a viţei de vie s-a pus metoda tăierii scurte, la 

nivelul de 3-4 ochi, ceea ce măreşte considerabil încărcătura butucului cu ochi faţă de tăierea 

manuală la veriga de rod, pentru că numărul coardelor rămase scurte nu pot fi concomitent 

reglementate şi din aceste considerente este necesară reglarea manuală a încărcăturii butucului:  

- în variantele cu tăierea mecanizată numărul de lăstari dezvoltaţi este mai mare 

comparativ cu tăierea manuală, dar nu este direct proporţional numărului de ochi, rămaşi pe 

butuc după tăiere. 

- analiza coeficienţilor de fertilitate relativă şi absolută ne-a demonstrat, că greutatea 

medie a strugurelui în mai multe cazuri este mai scăzută faţă de martor.  

- fertilitatea scăzută a lăstarilor se compensează pe deplin prin numărul majorat de 

lăstari, ce determină tehnologia tăierii mecanizate;  

- tăierea mecanizată exclude metoda verigilor de rod, care stă la baza tăierii manuale. 

Acest fapt, din an în an măreşte numărul de formaţiuni multianuale de rod, precum si numărul 

de cepuri, ceea ce duce la îndesirea excesivă în interiorul coroanei butucului, astfel apare 

necesitatea reglării manuale a încărcăturii butucului după metoda biologică; 
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- tăierea mecanizată a viţei de vie poate fi asigurată prin perfecţionarea sistemului de 

suporturi, utilizând diferite forme ale butucului. În dependenţă de particularităţile agrobiologice 

ale soiului si înclinării pantei butucul se formează pe o tulpină de 110-140 cm [5, 7, 13]. 

1.3. Concluzii la capitolul 1 

1. În baza studiului publicaţiilor se poate de concluzionat, că viţa de vie poate fi 

cultivată cu diferite suprafeţe de nutriţie, diferite sisteme de conducere şi forme ale butucului.  

2. Unele din cele mai contradictorii probleme sunt: determinarea încărcăturii optimale 

cu ochi, lungimii de tăiere a coardelor şi suprafeţei de nutriţie. 

3. Majoritatea autorilor acordă o atenţie deosebită metodelor industriale de producere a 

strugurilor urmărind ca scop formarea plantaţiilor, acomodate la cerinţele mecanizării 

complexe de îngrijire a plantaţiilor. 
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2. OBIECTE, METODE ŞI CONDIŢII DE CERCETARE 

2.1. Metode de cercetare. 

Studierea comparativă a variantelor experienţei s-a efectuat pe calea evidenţei indicilor 

agrobiologici şi observărilor, standarde în vigoare care sunt acceptate în viticultură [122]. 

Observările au fost efectuate asupra stării plantelor în general, evidenţa încărcăturii butucului 

cu ochi, lăstari, inflorescenţe, determinarea greutăţii medii a strugurelui (g), recolta la butuc 

(kg), la hectar, gradul de maturare a coardelor (%) etc. Concomitent cu metodele agrotehnice 

au fost efectuate analize fiziologo-biochimice, oenologice şi economice. 

Cercetările fiziologo-biochimice includ: cantitatea clorofilei "a", "b" şi carotinoidelor, 

proprietăţile optice, iluminarea butucilor, maturarea coardelor; 

Cercetările oenologice includ: conţinutul de zahăr, aciditatea titrabilă în must, alcoolul 

etilic, compuşii fenolici, substanţele colorante, extrasul restant în vin, aprecierea organoleptică.  

Cercetările economice: eficienţa economică. 

2.2. Organizarea şi amplasarea experienţelor. 

Cercetările asupra temei investigate au fost efectuate în laboratorul agrotehnica viţei de 

vie şi câmp al Staţiunii Experimentale „Codrul”. Ca obiect de studiu au fost selectate soiurile 

Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel pe o suprafaţă de 2 ha, continuarea observărilor şi 

evidenţa productivităţi, calităţii producţiei drept consecinţă a tăierii mecanizate a avut loc pe 

parcursul anilor 1999-2003 (tab 3.3). Perfecţionarea formelor de conducere a butucilor luând în 

consideraţie particularităţile agrobiologice ale soiului, continuă şi în prezent pe spalier 

modernizat la soiul Pinot blanc R7 cu scopul ameliorării aplicării dispozitivelor la tăierea 

mecanizată pe parcursul anilor 2015-2017 ( tab. 3.24). 

Condiţiile climatice în anii experimentării sunt prezentate în tabelul 2.1. Principalii 

factori care influenţează formarea recoltei şi calităţii strugurilor sunt: intensitatea temperaturii 

medii zilnice a aerului, cantitatea de apă uşor accesibilă şi a elementelor solubile denutriţie 

minerală din sol, gradul de dezvoltare a suprafeţei foliare a butucului, iluminarea lui şi 

intensitatea fotosintezei. 

În tabelul 2.1 sunt redaţi doi factori principali ai mediului ambiant, care influenţează 

procesele de formare a recoltei de struguri şi anume: intensitatea temperaturii medii zilnice a 

aerului şi cantitatea de apă uşor accesibilă din sol. De asemenea, pentru a obţine struguri 

calitativi un rol important o au gradul de dezvoltare a suprafeţei foliare a butucului,iluminarea 

lui şi intensitatea fotosintezei. 
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Tabelul 2.1. Temperatura aerului şi precipitaţiile în ani 1989-1992. 

Anul Indicii 

Lunile 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1989 
Temperatura, °C -1,3 3,6 6,9 12,7 15,8 18,2 21,0 21,5 15,6 11,1 2,5 1,7 

Precipitaţii, mm 4,2 3,1 38,1 22,1 30,6 75,1 31,9 86,5 15,4 2,2 11,1 2,6 

1990 
Temperatura, °C 0,0 3,8 9,0 10,4 16,1 19,2 21,7 21,6 15,4 10,8 7,6 0,5 

Precipitaţii, mm 14,8 21,9 23,1 42,7 42,6 47,3 21,5 12,1 28,3 38,1 5,8 61,9 

1991 
Temperatura, °C 0,3 3,6 2,7 9,8 13,5 19,4 22,2 21,1 16,2 10,8 4,6 -2,2 

Precipitaţii, mm 9,5 42,0 14,8 46,0 143,4 55,8 168,0 82,6 9,3 50,0 18,0 33,0 

1992 
Temperatura, °C 1,3 0,5 4,7 9,6 14,8 18,9 21,9 25,1 15,4 10,3 4,8 -2,2 

Precipitaţii, mm 15,1 12,0 46,8 26,0 53,4 75,5 25,2 22,5 28,5 27,5 29,1 54,4 

Repartiţia afluxului de substanţe nutritive după punctele de creştere şi eficienţa folosirii 

lor se află în dependenţă directă de încărcătura butucului cu ochi după tăierea în uscat. Acţiunea 

factorilor indicaţi se desfăşoară în mod diferit şi depinde de sistemul de cultură a viţei de vie, 

de înălţimea amplasării organelor vegetative active ale butucului asupra nivelului solului, 

îngrijirea solului şi de alte condiţii [19, 56, 63, 79]. Condiţiile meteorologice mai puţin 

favorabile în jumătatea a doua a verii anului 1991, temperaturile medii ale aerului mai scăzute 

din lunile mai-iulie n-au influenţat negativ asupra proceselor interne, care decurg în ochii 

hibernanţi şi în ţesuturile coardelor de un an, ceea ce contribuie la pregătirea plantelor pentru 

iernare. 

Condiţiile climatice ale anilor 1990-1992 au influenţat semnificativ asupra calităţii 

strugurilor. Este cunoscut faptul că strugurii se formează în a doua perioadă de vegetaţie şi 

principalii factori ai mediului sunt temperaturile medii zilnice ale aerului, cantitatea de apă, 

iluminarea suprafeţei foliare şi intensitatea fotosintezei. Dinamica indicilor climatici după 

temperatura aerului şi precipitaţiile pe parcursul anului este prezentată în tabelul 2.1 (după 

datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat). Din tabelul 2.1 se vede că anii 1989-1990 s-au 

deosebit printr-o iarnă scurtă şi uscată. Primăvara a fost timpurie, îndelungată, destul de caldă 

şi uscată. De pe 10 aprilie 1990 s-au înregistrat îngheţuri în aer de -1-5 °C, iar la 3-4 mai -

0-2 °C, a nivelul solului de -2-8 °C. Datorită amplasării favorabile a lotului experimental în 

aceste condiţii mugurii şi lăstarii n-au fost afectaţi, ceea ce s-a confirmat prin recolta obţinută. 

Cea mai neobişnuită perioadă de vegetaţie,care a influenţat mai esenţial asupra acumulării 

zahărului în struguri a fost vara anului 1991, deasemenea şi temperatura medie a aerului mai 

scăzută din luna septembrie de 16,2 `°C. 
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Tabelul 2.2. Parametrii climatici pe anii 1989-1992 
 

Nr. 

d/o 
Indicii 1989 1990 1991 1992 

1 Temperatura medie anuală a aerului, °C 10,9 11,3 9,4 10,1 

2 Temperatura medie maximală a aerului, °C 15,5 16,1 13,5 15,9 

3 Temperatura medie minimală a aerului, °C 7,2 7,2 6,1 5,5 

4 Temperatura absolută maximală, °C 34,1 34,7 31,9 37,1 

5 Temperatura absolută minimală, °C -14,3 -14,8 -18,7 -12,7 

6 Suma medie a temperaturilor active (>8 °C), °C 3598 3639 3318 3137 

7 Precipitaţii anuale, mm 459,6 360,1 672,8 416 

8 Umiditatea relativă a aerului,% 69 66 68 69 

9 Numărul zilelor cu precipitaţii ≥ 0,1mm 64 68 88 111 

10 Durata luminii solare, ore 4450 4450 4450 4461 

Din tabelul 2.2 se vede, că din trei ani de studiu iarna anului 1991 a fost cea mai 

geroasă, cu temperatura absolută minimală de minus 18,7°C. S-a deosebit acest an în perioada 

de vegetaţie prin abundenţa de precipitaţii comparativ cu anii 1990, 1992, ceea ce a influenţat 

asupra acumulării zahărului în struguri la soiul Cabernet Sauvignon în toate variantele 

comparativ cu anul 1990. Această diminuare a zaharităţii nu s-a confirmat la soiul Muscat 

Ottonel, dimpotrivă, pe toate variantele experienţei conţinutul de zahăr a fost puţin mai înalt. 

 

Fig. 2.1. Dinamica unor factori ecologici în ani 1989-1992 

Din figura 2.1. observăm, că umiditatea relativă a aerului în anii 1989-1992 a variat în 

limitele 66-69%. S-a evidenţiat anul 1991 cu precipitaţii abundente, care au influenţat asupra 

acumulării mai dificile a zahărului în boabe. 
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Tabelul 2.3. Componenţa mecanică şi chimică a solului la lotul experimental,%. 
 

Denumirea 

solului 

Stratul 

de sol, 

cm 

Humus,

% 

Fos-

for, 

mg/ 

100 

dm
3
 

Pota-

siu 

mobil, 

mg/ 

100 

dm
3
 

Calc

iu, 

mg/ 

100 

dm
3
 

Carbonaţi,% 

pH în 

apă 

Apa 

higros-

copică 

Suma 

fracţiilor,% 

total activi 
> 0,01 

mm 

<0,01 

mm 

Cernoziom 

carbonatic 

moderat 

erodat 

mediu 

argilo-

nisipos 

10-40 2,73 12,50 9,60 - 4,40 - 7,20 6,28 54 46 

50-60 2,02 12,50 7,20 - 11,60 - 6,80 8,22 51 49 

70-80 1,17 - - 3,12 13,20   7,20 2,72 55 45 

90-100 0,94 - - 7,50 13,80 9,70 7,20 5,37 54 46 

 

În tabelul 2.3 este reflectată componenţa granulometrică şi chimică a solului de pe lotul 

experimental. Solul conţine argilă fizică (particule cu diametrul mai mic de 0,01 mm) şi nisip 

fizic (particule cu diametrul mai mare de 0,01 mm) modifică în mare măsură proprietăţile lui 

fizice, chimice şi microbiologice. Este cunoscut faptul că odată cu majorarea conţinutului de 

argilă creşte capacitatea de reţinere a apei, scade permeabilitatea solului, se înrăutăţeşte regimul 

aerian al său, iar pe măsura scăderii conţinutului de argilă fizică strugurii se coc mai repede, 

zaharitatea bobiţelor se măreşte, iar aciditatea scade [44]. În baza analizelor efectuate s-a 

stabilit, că structura solului este de tipul cernoziom carbonatic moderat erodat mediu argilo-

nisipos, care se caracterizează printr-o structură granuloasă în nivelul aflat sub arătură cu 

trecere lentă de la un nivel la altul. 

După conţinutul de humus solul este în categoria cu o asigurare mijlocie, în straturile de 

mai jos conţinutul de humus scade parţial. Prin diminuarea parţială a humusului total pe 

secţiunile solului humusul solubil în raport cu humusul total deasemenea descreşte.  

Lucrările agrotehnice la lotul experimental au fost efectuate conform recomandărilor 

agrotehnice pentru viticultură (Chişinău, 1989). În tabelul 2.4 este prezentată schema 

experienţei, care include 2 variante de tăiere mecanizată şi 2 variante martor la 2 soiuri 

europene: Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel. 

Schema experienţei a fost întocmită luând în consideraţie experienţele efectuate în 

Republica Moldova şi alte ţări [54, 58, 59, 83, 93, 129, 130, 149]. În cadrul INVV au fost 

efectuate mai multe experienţe [83, 93, 149] privind elaborarea bazelor biologice ale tăierii 

mecanizate la forma butucului pe cordon bilateral, înălţimea tulpinii de 0,8 m şi conducerea 

verticală a lăstarilor cu studierea diferitor variante de tăiere mecanizată. 

 În cercetare au fost luate soiurile din două grupe biologice.(tab. 2.4). 
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Tabelul 2.4. Schema experienţei la soiurile Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel 
 

Nr. 

varian

tei 

Însemna-

rea varian-

tei 

Schema de 

plantare,(

m) 

But./ha, 

(buc.) 

Înălţi-

mea 

tulpinii, 

(m) 

Sistemul de 

conducere 
Metoda de tăiere 

1.1 Mec. 1 4,0 x 1,0 2500 1,4 Ombrela 
Tăierea mecanizată la 3-4 ochi fără 

reglarea încărcăturii butucului. 
1.2 Mec. 1 3,0 x 1,0 3333 1,4 Ombrela 

1.3 Mec. 1 2,5x 1,0 4000 1,0 Verticală 

2.1 Mec. 2 4,0 x 1,0 2500 1,4 Ombrela Tăierea mecanizată la 3-4 ochi cu 

reglarea manuală a încărcăturii 

butucului după metoda biologică 
2.2 Mec. 2 3,0 x 1,0 3333 1,4 Ombrela 

2.3 Mec. 2 2,5 x 1,0 4000 1,0 Verticală 

3.1* Mec. 3 4,0 x 1,0 2500 1,4 Ombrela Tăierea mecanizată la 3-4 ochi cu 

tăierea manuală minimă a butucului 3.2 Mec. 3 3,0 x 1,0 3333 1,4 Ombrela 

3.3 Mec. 3 2,5 x 1,0 4000 1,0 Verticală 

4.1 Mec. 4 4,0 x 1,0 2500 1,4 Ombrela Tăierea mecanizată la două niveluri 

(la rod 5-6ochi şi înlocuire) cu 

alternarea anuală a părţilor 

butucului 

4.2 Mec. 4 3,0 x 1,0 3333 1,4 Ombrela 

4.3 Mec. 4 2,5 x 1,0 4000 1,0 Verticală 

5.1 M 1 4,0 x 1,0 2500 1,4 Ombrela 
Tăierea manuală la 2 +3-4 ochi 

(martor 1) 
5.2 M 1 3,0 x 1,0 3333 1,4 Ombrela 

5.3 M 1 2,5 x 1.0 4000 1,0 Verticală 

6.1 M 2 4,0 x 1,0 2500 1,4 Ombrela 
Tăierea manuală mixtă  

la 2 + 7- 8 ochi (martor 2) 
6.2 M 2 3,0 x 1,0 3333 1,4 Ombrela 

6.3 M 2 2,5 x 1,0 4000 1,0 Verticală 

* - La începutul experienţei variantele 3.1–4.3 au fost excluse din cauza că reglarea 

manuală a dispozitivului de tăiere nu permitea efectuarea tăierii a acestor variante conform 

cerinţelor prevăzute în program. 

Particularităţile agrobiologice ale soiului Cabernet Sauvignon - originar din provincia 

franceză Gironde, fiind cultivat pe suprafeţe mari în Europa. Factorii care au contribuit la, 

răspândirea largă şi succesul acestui soi de struguri sunt adaptabilitatea la o mare varietate de 

climate şi rezistent la ger care se apropie de rezistenţa viţei sălbatice, cu ciclul vegetativ de 

180-200 zile de temperatură activă. Este unul din cele mai bune soiuri pentru producerea 

vinurilor roşii cu maturizare medie spre tardivă. Strugurii de mărime şi consistenţă mijlocie au 

o formă cilindro-conică. Are o creştere bună pe pantele sudice şi sud-vestice cu soluri 

ciornoziomice şi luto- nisipoase. În urma testelor ADN efectuate în 1996, s-a constatat că soiul 

este o încrucişare între Cabernet franc şi Sauvignon blanc, petrecută în sud-vestul Franţei, în 

secolul al 17-lea. În Republica Moldova este cel mai răspândit soi, în zona geografică Vadul lui 

Traian ocupă 896 ha (pe primul loc) şi Muscat Ottonel 210 ha (pe locul 5). 

Particularităţile agrobiologice ale soiului Muscat Ottonel.- originar din Franţa, obţinut în 
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anul 1852. Soi de viţă de vie nobilă, cu coacerea timpurie-medie pentru vinuri albe aromate de 

calitate superioară şi ca soi de masă. Întrucât are un strugure compact, cu creştere medie a 

butucilor este un soi sensibil la secetă şi putregai, preferă o climă temperat–răcoroasă. Strugurii 

de mărime mijlocie au formă conică, sânt aripaţi, cu îndesarea mijlocie a boabelor. 

Productivitatea soiului variază între 10-15 t/ha în funcţie de zona de cultivare. Perioada de la 

desfacerea mugurilor până la coacerea boabelor este de 120-130 de zile, cu suma de 

temperaturi active 2600-2700°C. Soiul are o largă răspândire în cultură fiind cultivat aproape în 

toate ţările viticole din Europa [26, 29]. 

2.3. Condiţii de efectuare a cercetărilor. 

Mărimea parcelei - un rând, numărul de butuci pe variante - 45. Fiecare variantă a fost 

alcătuită în 3 repetiţii. O repetiţie constituie 15 butuci. Suprafaţa lotului experimental a fost de 

2 ha cu expoziţie de Sud-Vest, înclinarea pantei de 6-12 grade, altitudinea faţă de nivelul mării 

este de 140 m. Solul de cernoziom carbonatic moderat erodat, mediu argilo-nisipos, care este 

caracterizat printr-un orizont de humus cu o asigurare medie care trece lent în diminuare de la 

un orizont la altul. Pentru realizarea obiectivelor în perioada de vegetaţie şi repaus al plantelor 

au fost efectuate următoarele determinări şi analize:  

 evidenţa elementelor structurii butucului şi a elementelor de productivitate prin 

numărare;  

 evidenţa încărcăturii butucului cu ochi, numărul de lăstari şi inflorescenţe - prin 

numărare;  

 determinarea greutăţii medie a strugurelui (g), recoltei la butuc (kg) - prin cântărire 

(Научные основы методики опытного дела в виноградарстве, НИИСВиВ т. 9, 

Maкаров C. Н, Кишинев 1964) [124]; 

 determinarea creşterii anuale a lăstarilor (media unui lăstar, creşterea totală la butuc, 

gradul de maturare) - prin metoda liniara (Лазаревский М. А., 1963) [122] ; 

 determinarea stării ochilor şi ţesuturilor după iernare (pieirea ochilor, posibile 

vătămări a cordonului) - înainte de tăiere, după metoda lui Cernomoreţ M. (1989).[183]; 

Pentru o mai profundă argumentare a acestui procedeu a fost necesar de a efectua un şir 

de analize fiziologo-biochimice, oenologice şi economice. 

 cantitatea de apă în frunze, după metoda lui Ермаков, 1987; 

 cantitatea de amidon, celuloză si lignină în coarde prin metoda lui Починок, 1976;  

 conţinutul de pigmenţi fotosintetici în frunze, clorofila "a", "b" si carotinoide 

precum şi proprietăţile optice ale frunzelor au fost determinate spectrofotometric (SF- 18, 
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SF-26) după metoda lui Brandt-Tagheeva, 1967; 

 conţinutul de zahăr în frunze, după metoda lui Вознесенский - Mилованова, 1972;  

 intensitatea iluminării frunzelor s-a măsurat cu aparatul FD- 16 (ПарфененкоЛ. Г., 

Фрижа В. А., Черноморец М. В., 1984);  

 analiza statistică a datelor fiziologice a fost efectuată cu determinarea veridicităţii de 

95% după Mенчер, 1986 [133]; 

 caracteristica mustului: zahăr, g/dm
3
, SM 84: 2011 şi aciditatea titrabilă g/dm

3
- după 

GOST 13193-73 

 alcoolul% volum, s-a determinat după metoda de distilare, GOST 13191- 73; 

 aciditatea titrabilă, g/dm
3
 după GOST 14252- 73; 

 aciditatea volatilă, g/dm
3 
după GOST 13193- 73; 

 antociani, mg/dm
3
, după metoda lui Валуйко Г. Г., Технология виноградных вин 

2001, с. 411; 

 compuşii fenolici, mg/dm
3 
după metoda lui Folin- Ciocolteu; 

 extractul restant, g/dm
3 

prin evaporare; 

 aprecierea organoleptică, puncte; 

 eficienţa economică a variantelor experienţei. 

Pentru implementarea cu succes a rezultatelor obţinute a devenit necesară producerea 

stâlpilor noi, în care să fie prevăzute elementele suportului metalic. În continuare s-a efectuat:  

- testarea variantelor noi de stâlpi la durabilitate (anexa 6); 

- imitarea tăierii mecanizate la 2-3ochi, pe spalier modernizat (tab. 2.4). 

2.4. Prelucrarea matematică a datelor obţinute. 

Compararea în perechi a datelor obţinute a fost îndeplinită conform metodelor descrise 

în cartea Менчер Э. М., Земшман А. Я. Основы планирования эксперимента с элементами 

математической статистики в исследованиях по виноградарству. Кишинев. Штиинца, 

1986. p. 15-22, cu utilizarea programului MS Excel (anexa 1). 

Calculul coeficientului de corelare a fost efectuat după Саката Сиро. Практическое 

руководство по управлению качеством. Москва, "Машиностроение", 1980. p. 154-166. 

Analiza dispersională a fost îndeplinită după Доспехов Б. А. Методика полевого 

опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 

Москва„Колос”1985, p. 242-354, cu utilizarea pachetului Anova din programul MS Excel.  

Aprecierea rezultatelor experienţelor a fost efectuată mai mult în baza criteriului 

Student şi mai puţin în baza diferenţei limite.  
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Alţi indici intermediari au fost calculaţi conform manualului Статистика в Excel. 

Макарова Н. В., Трофимец В. Я. Москва, Финансы и статистика, 2002, 368 c. [125]. 

2.5. Concluzii la capitolul 2. 

1. Pentru reprezentativitatea mai profundă a cercetărilor au fost selectate soiurile 

Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel, reprezentanţi ai două grupe biologice, destul de 

preţioase şi răspândite pe larg în Republica Moldova. 

2. Se descrie materialul biologic şi locul amplasării experienţelor şi metodele de 

cercetare. 

3. În urma studiului condiţiilor mediului se constată că acestea influenţează esenţial 

asupra indicilor agrobiologici de calitate a strugurilor. 

4. Pentru înfiinţarea plantaţiilor industriale este necesar de promovat sistemul de cultură 

corespunzător particularităţilor agrobiologice ale soiului în vederea reducerii muncii manuale 

cu aplicarea pe larg a lucrărilor mecanizate. 
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3. PARTICULARITĂŢILE AGROBIOLOGICE ALE CREŞTERII ŞI 

PRODUCTIVITĂŢII BUTUCILOR ÎN FUNCŢIE DE SISTEMUL DE CONDUCERE A 

LĂSTARILOR ŞI METODELE DE TĂIERE A COARDELOR 

 

3.1. Indicii agrobiologici de bază ai creşterii si productivităţii butucilor. 

Analiza comparativă a indicilor agrobiologici de bază ai creşterii si productivităţii 

butucilor în funcţie de diferite metode de tăiere ne demonstrează că ele vizibil variază pe 

variantele experienţei (tab. 3.1).  

Astfel, la soiul Cabernet Sauvignon în medie pe trei ani în varianta 2.1 nivelul de 

productivitate a variat de la 15,2 t/ha, până la 25,3 t/ha în varianta 1.2. Indicii de productivitate 

a butucilor ne mărturisesc despre aceea, că aceştia într-o măsură oarecare sunt în dependenţă de 

nivelul iniţial mai majorat a încărcăturii cu ochi în variantele cu tăierea mecanizată şi în strânsă 

legătură cu particularităţile tehnologice ale procesului de tăiere. Încărcătura înaltă a butucilor 

cu ochi în variantele cu tăierea mecanizată fără reglare manuală a contribuit la scăderea 

fertilităţii lăstarilor comparativ cu tăierea manuală, precum şi cu varianta reglării manuale după 

metoda biologică a încărcăturii cu ochi a butucilor. Nivelul de productivitate în variantele 

martor a variat de la 10,6 t/ha în varianta 5.1 până la 15,3 t/ha în varianta 6.3. Totodată, s-a 

manifestat o scădere a concentraţiei de zahăr în boabe în variantele cu tăierea mecanizată în 

intervalul de 160,7-177,0 g/dm
3
 comparativ cu variantele martor -181,7-190,0 g/dm

3
. Asupra 

concentraţiei de zahăr în boabe au influenţat condiţiile nefavorabile a mediului din anul 1990 

cu temperatura medie a aerului de 16,1°C, anul 1991 cu temperatura medie de 13,5°C şi anul 

1992 cu temperatura aerului de 15,9°C. De asemenea, au influenţat şi precipitaţiile abundente 

din 1991 de 672,8 mm. S-a constatat o scădere neesenţială şi a gradului de maturare a coardelor 

după lungimea lor în limitele de 66,1-73,8% în variantele tăierii mecanizate 73,2-78,2% în 

variantele martor. 

În variantele cu reglarea manuală a încărcăturii butucilor conţinutul de zahăr a fost mai 

înalt în varianta 2.2 (177,0 g/dm
3
) comparativ cu varianta 1.1 (160,7 g/dm

3
). Deasemenea se 

observă o scădere a lungimii de creştere a lăstarilor în varianta 1.2, unde în medie pe trei ani 

lungimea lăstarului a constituit 0,5 m, comparativ cu varianta 2.1, unde lungimea medie a 

alcătuit 0,8 m. Această legitate s-a observat şi la maturarea coardelor, în varianta 1.2, unde 

maturarea a constituit 66,1%, iar în varianta 2.1 a fost de 70,3%. Deci, se evidenţiază varianta 

tăierii mecanizate cu reglarea manuală a încărcăturii butucului cu ochi, comparativ cu varianta 

tăierii mecanizate fără reglarea încărcăturii butucului. În variantele martor maturarea coardelor 

a variat de la 71,3 în varianta 5.2 până la 78,2% în varianta 6.3 (anexa 2). 
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Tabelul 3.1. Indicii agrobiologici de bază şi calitatea tehnologică a producţiei la soiul Cabernet Sauvignon (media pe a.1990-1992) 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu.:  

Masa 

strugurelui, 

g 

Recolta 
Concentraţia în masă 

a:  
Creşterea vegetativă 

Maturarea 

coardelor,% 
ochi 

lăstari:  

inflorescenţe kg/butuc t/ha 

zaharurilor 

reziduale, 

g/dm
3
 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm
3
 

lungimea 

lăstarilor 

la 1 but., 

m 

Lungimea 

unui lăstar, 

m total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 98,3 88,7 72,7 100,3 76,3 7,7 19,2 160,7 8,7 61,9 0,7 69,9 

1.2 3,0 x 1,0 97,0 86,3 73,3 95,7 79,3 7,6 25,3 165,7 8,9 59,9 0,5 66,1 

1.3 2,5 x 1,0 85,7 83,0 70,7 84,0 72,3 6,1 24,3 169,7 8,6 56,1 0,7 69,6 

2.1 4,0 x 1,0 72,0 62,3 55,3 79,0 77,0 6,1 15,2 173,3 8,2 52,8 0,8 70,3 

2.2 3,0 x 1,0 76,0 69,3 58,0 79,0 90,7 7,2 23,9 177,0 8,2 52,0 0,8 70,4 

2.3 2,5 x 1,0 76,0 70,0 58,3 74,3 77,3 5,7 23,0 164,0 8,6 55,4 0,8 73,8 

5.1 4,0 x 1,0 35,0 29,0 24,3 42,7 100,0 4,3 10,6 185,7 9,3 32,3 1,0 74,5 

5.2 3,0 x 1,0 37,0 30,3 26,0 44,3 91,7 4,1 13,5 181,7 9,7 28,6 1,0 71,3 

5.3 2,5 x 1,0 34,3 27,7 23,7 40,0 87,7 3,5 14,1 188,3 9,5 26,8 1,0 76,3 

6.1 4,0 x 1,0 43,0 33,0 27,7 48,0 91,7 4,4 10,9 185,0 9,6 31,0 1,0 73,2 

6.2 3,0 x 1,0 41,3 32,7 27,7 47,0 90,3 4,2 14,1 190,0 9,6 33,0 1,0 75,0 

6.3 2,5 x 1,0 39,0 31,0 26,3 43,7 88,3 3,9 15,3 185,7 9,5 28,4 1,0 78,2 

DL05=       6.12 8.62     
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În figura 3.1 este prezentat dispozitivul, care se instalează numai la stâlpii marginali 

pentru fixarea sârmelor paralele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

Fig. 3.1. Dispozitivul metalic de fixare a sârmelor la stâlpul marginal 

a) imaginea plantaţiei; b) imaginea separată a dispozitivului  

În figura 3.2 este prezentată imaginea generală a sectorului experimental în preajma 

recoltării strugurilor.  

 

 
 

Fig. 3.2. Plantaţia pe rod a soiului Cabernet Sauvignon. 

Din figura 3.2. se vede amplasarea liberă a lăstarilor cu struguri repartizaţi liber în spaţiu, 

care asigură o bună aerisire în interiorul coroanei butucului pe toată perioada de vegetaţie. 

În tabelul 1 din Anexa 1 sunt redate datele pregătite pentru analiza multifactorială 

dispersională pentru a determina influenţa asupra recoltei a doi factori principali – metoda de 
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tăiere (factorul A) şi suprafaţa de nutriţie (factorul B) la soiul Cabernet Sauvignon, media pe 3 

ani.  

Din rezultatele obţinute (tabelul 1,2 din Anexa 1), se vede că, comparând valoarea Fcalc. 

cu Fcrit. la acest soi factorul A (Sample - metoda de tăiere) şi factorul B (Columns - suprafaţa de 

nutriţie) au o influenţă semnificativă asupra recoltei.  

Împărţind varianţa (SS - suma pătratelor abaterilor) la suma totală obţinem: influenţa 

factorului A constituie 62,76%, factorului B – 19,00%. Interacţiunea între factori – 2,87%, iar 

influenţa restului factorilor (necontrolaţi) – 15,36%. 

La soiul Muscat Ottonel influenţa metodei de tăiere constituie 38,94%, iar influenţa 

suprafeţei de nutritive - 27,02% (tabelele 3, 4 din Anexa 1). 

Verificarea gradului de corelare lineară între indicatorii agrobiologici principali a permis 

de a conchide pentru soiul Cabernet Sauvignon:  

1. Corelarea între numărul de ochi şi recoltă s-a dovedit a fi pozitivă şi semnificativă, 

coeficientul de corelare calculat fiind 0,827, iar cel tabelar -0,33. Coeficientul de determinare 

egal cu 0,62, ceea ce înseamnă că variaţia rezultatelor se datorează variaţiei factorului cu 

62%, iar ecuaţia de regresie y= 6,103 + 0,185 * x. Limita de jos a coeficientului de corelare 

rmin.=0,68, iar rmax. =0,91. 

2. Între recoltă şi conţinutul de zahăr am obţinut corelare inversă, semnificativă, r=-0,56, 

rtab=0,33, iar ecuaţia de regresie y= 198,238 -1,204 * x. Limita de jos a coeficientului de 

corelare rmin.=0,29, iar rmax. =0,75. 

3. S-a dovedit o corelare semnificativă pozitivă între lungimea lăstarilor la 1 butuc şi recoltă, 

r calc.=0,79, rtab. =0,33, ecuaţia de regresie y= 4,742 + 0,294 * x. Limita de jos a 

coeficientului de corelare rmin.=0,62, iar rmax. =0,89. 

4. Cu atât mai strânsă s-a dovedit a fi corelarea între numărul de lăstari fertili şi recoltă: r=0,79, 

rtab.=0,33, ecuaţia de regresie y= 7,106 + 0,228 * x. Limita de jos a coeficientului de corelare 

rmin.=0,71, iar rmax. =0,92. 

5. Corelarea între numărul de inflorescenţe şi recoltă a fost pozitivă, semnificativă, r=0,80, 

rtab.=0,33, ecuaţia de regresie y= 4,804 + 0,201 * x. Limita de jos a coeficientului de corelare 

rmin.=0,65, iar rmax. =0,90. 

La soiul Muscat Ottonel:  

1. Corelarea între numărul de ochi şi recoltă s-a dovedit a fi pozitivă, semnificativă, coeficientul 

de corelare calculat fiind 0,696, iar cel tabelar -0,33, iar ecuaţia de regresie y= 7,403 + 0,223 

* x. Limita de jos a coeficientului de corelare rmin.=0,48, iar rmax. =0,83.  
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2. Între recoltă şi conţinutul de zahăr am obţinut corelare inversă semnificativă, r=-0,39, 

rtab=0,33, iar ecuaţia de regresie y= 186,934 -1,132 * x. Limita de jos a coeficientului de 

corelare rmin.=0,07, iar rmax. =0,64. 

3. Între lungimea lăstarilor şi recoltă a fost obţinut rcal.=0,40, rtab.=0,33, iar ecuaţia de regresie 

y= 9,857 + 0,298 * x. Limita de jos a coeficientului de corelare rmin.=0,08, iar rmax. =0,65. 

4. Corelarea între numărul de lăstari fertili şi recoltă a fost pozitivă, semnificativă r=0,73, 

rtab.=0,33, ecuaţia de regresie y=6,79+0,35*x. Limita de jos a coeficientului de corelare 

rmin.=0,52, iar rmax. =0,85. 

5. Corelarea între numărul de inflorescenţe şi recoltă la fel e semnificativă, r=0,75 iar rtab.=0,33, 

ecuaţia de regresie y= 5,862 + 0,234 * x. Limita de jos a coeficientului de corelare rmin.=0,57, 

iar rmax. =0,87. 

Pentru o desfăşurare mai largă privind influenţa diferitor metode de tăiere asupra recoltei 

am comparat în perechi variantele după recoltă cu fiecare dintre martori după Менчер şi 

Земшман (tab. A.1.5). 

Din datele acestui tabel putem face concluziile:  

1. Toate variantele cu tăierea mecanizată au fost mai rezultative din punct de vedere al 

recoltei, iar diferenţele au fost semnificative. 

2. Martorul 2 faţă de martorul 1 a dovedit o diferenţă minimă. 

În figurile 3.3 şi 3.4 sunt redate recolta şi calitatea producţiei în funcţie de metodele de 

tăiere şi sistemul de conducere a lăstarilor la soiurile studiate. 

Din figura 3.3 se vede, că în toate variantele cu tăierea mecanizată la ambele soiuri s-a 

constatat o recoltă mai înaltă comparativ cu tăierea manuală. Analiza comparativă a indiciilor 

încărcăturii iniţiale a butucilor cu ochi la un butuc în funcţie de metoda de tăiere a demonstrat, că 

la soiul Cabernet Sauvignon în medie în variantele cu tăierea mecanizată aceasta a fost mai înalta 

de 2,4 ori (4,0×1,0 m) comparativ cu variantele martor, iar după numărul de lăstari - 

corespunzător de 2,6 ori. 

Astfel, la soiul Cabernet Sauvignon cu suprafaţa de nutriţie 4,0×1,0 m încărcătura de ochi 

la butuc în variantele experimentale a fost mai înaltă (var. 1.1 - de 2,8-2,3 ori; 2.1 - de 2,1-1,7 ori 

comparativ cu variantele martor. Numărul de lăstari corespunzător - 3,0- 2,7; 2,1-1,9 ori. 
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Fig. 3.3. Recolta şi calitatea producţiei în funcţie de metodele de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor la soiul Cabernet Sauvignon 

O scădere esenţială a nivelului de încărcătură a butucului în legătură cu aplicarea 

metodelor de reglare s-a observat numai în varianta 2.1 cu reglarea manuală a încărcăturii 

butucului. Referitor la productivitate, aceasta a fost mai înaltă în variantele experimentale 1.1- de 

1,8-1,7 ori; 2.1 - de 1,4-1,6 ori comparativ cu variantele martor. Astfel, varianta 2.1 s-a deosebit 

cu o productivitate mai moderată comparativ cu celelalte variante experimentale. Acest fapt a 

contribuit la o majorare a conţinutului de zahăr în boabe, a îmbunătăţit indicii de fertilitate a 

lăstarilor, ceea ce a micşorat influenţa negativă asupra stării generale a butucilor cu tăierea 

mecanizată.  

Productivitatea soiului este legată de fertilitatea mugurilor. Soiul Cabernet Sauvignon s-a 

evidenţiat cu o depunere bună a inflorescenţelor pe lungimea coardei începând cu primul ochi de 

la bază, unde coeficientul de fertilitate relativ (Cfr) a constituit în general 1,2-1,4, iar 

coeficientul de fertilitate absolut (Cfa) a alcătuit în medie pe soi 1,8-2,0 inflorescenţe la un ochi. 

Printr-o depunere bună a inflorescenţelor s-a manifestat şi soiul Muscat Ottonel, unde (Cfr) a 

variat în limitele 1,2-1,5, iar (Cfa) de la 1,9-2,2 inflorescenţe la un ochi. Raportul dintre indicii 

minimali şi maximali ai coeficienţilor de fertilitate într-o oarecare măsură ne arată că mugurii 

sunt eterogeni după calitate. Aceasta se explică prin influenţa sistemului de conducere a 
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butucului, suprafeţei de nutriţie cu diferite metode de tăiere. Studierea diferitor variante de 

reglare a încărcăturii butucului la tăierea mecanizată s-a efectuat în scopul de a micşora urmările 

defavorabile de supraîncărcare în legătură cu particularităţile procesului tehnologic de tăiere 

mecanizată. 

Analiza comparativă a indicilor agrobiologici de bază a creşterii şi productivităţii 

butucilor la soiul Cabernet Sauvignon (tabelul 3.1) ne-a demonstrat că în medie pe 3 ani în toate 

variantele experienţei, indiferent de metoda de tăiere, încărcătura cu ochi şi lăstari la butuc a fost 

mai înaltă comparativ cu variantele martor. 

Cele mai importante procedee agrotehnice, care influenţează asupra productivităţii şi 

calităţii producţiei, sunt: forma butucului, încărcătura cu ochi, lungimea de tăiere a coardelor, 

care depind de alegerea corectă a suprafeţei de nutriţie. Toate aceste procedee agrotehnice sunt 

strâns legate între ele, de asemenea şi cu condiţiile climatice a regiunii date [78]. 

Макаров С., Михайлюк И., Гаврилов Г., Парфененко Л., Кухарский M. ş.a. [4, 12, 

117, 123, 140, 150, 152, 156] au efectuat multe experienţe ce ţin de studierea suprafeţei de 

nutriţie la viţa de vie. Au fost studiate suprafeţele de nutriţie cu distanţa între rânduri de 1,8; 2,0; 

2,25; 2,5; 3,0; 3,5 m, iar între butuci pe rând-1,0; 1,5; 1,75; 2,0 m. În 1980, 

Парфененко Л.,Corcodel I., Botnarenco A. au fondat loturi experimentale cu soiurile Cabernet 

Sauvignon şi Muscat Ottonel, au continuat cercetările privind sistemul de conducere a butucului 

şi diferite variante de amplasare a butucilor pe rând (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 m) şi a distanţelor 

între rânduri 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 m).Rezultatele acestor cercetări multianuale au demonstrat că în 

Republica Moldova pot fi obţinute anual recolte stabile de calitate înaltă într-un diapazon larg al 

suprafeţelor de nutriţie cu o îmbinare corectă a unor procedee agrotehnice, ce asigură suprafeţei 

foliare condiţii necesare de funcţionare. 

Din tabelul 3.2 la soiul Muscat Ottonel în baza indicilor agrobiologici de bază a creşterii 

şi productivităţii butucilor în funcţie de diferite metode de tăiere se evidenţiază esenţial recolta în 

varianta 1.1 fără reglarea încărcăturii cu ochi faţă de varianta 2.1 cu reglare manuală a 

încărcăturii butucilor cu ochi. Astfel în varianta 1.1 nivelul de productivitate a fost mai înalt de 

1,3 ori faţă de varianta 2.1 şi corespunzător se 1,7 şi 1,5 ori comparativ cu variantele martor. 

 După greutatea medie a strugurelui în medie pe trei ani s-a evidenţiat varianta 5.1 

(martor) cu 124 g faţă de varianta 1.1 cu 101,3 g, de asemenea şi varianta 5.3 (martor) cu 

greutatea medie a strugurelui de 116,7 g faţă de varianta 1.3 cu o greutatea medie de 98 g. 
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Tabelul 3.2. Indicii agrobiologici de bază şi calitatea tehnologică a producţiei la soiul Muscat Ottonel (media pe a.1990-1992) 
 

Variante 

Schema de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu.:  

Masa 

strugurelui, g 

Recolta Concentraţia în masă a:  Creşterea vegetativă 

Maturarea 

coardelor,% ochi 

lăstari:  

inflorescenţe kg/butuc t/ha 

zaharurilor 

reziduale, 

g/dm
3
 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm
3
 

lungimea 

lăstarilor la 

1 but., m 

Lungimea 

unui lăstar, 

m total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 76,3 58,0 48,7 82,3 101,3 8,3 20,8 150,7 5,3 37,7 0,7 67,2 

1.2 3,0 x 1,0 62,3 46,3 38,3 57,7 101,3 5,8 19,3 155,3 5,2 31,2 0,7 68,4 

1.3 2,5 x 1,0 66,3 55,3 45,0 72,3 98,0 7,0 28,1 157,3 5,6 35,9 0,7 65,8 

2.1 4,0 x 1,0 51,3 44,0 38,7 62,0 104,7 6,5 16,2 161,0 5,0 34,6 0,8 68,6 

2.2 3,0 x 1,0 51,0 42,3 33,3 55,7 105,3 5,9 19,5 169,0 5,3 31,3 0,8 66,1 

2.3 2,5 x 1,0 49,0 41,3 35,7 54,7 102,0 5,6 22,3 162,7 5,0 28,7 0,7 62,4 

5.1 4,0 x 1,0 38,3 29,7 25,7 40,3 124,0 4,9 12,3 175,3 6,0 22,5 0,8 69,9 

5.2 3,0 x 1,0 33,7 27,3 23,0 38,0 118,3 4,3 14,4 176,0 6,1 24,3 0,9 71,0 

5.3 2,5 x 1,0 32,7 26,0 22,0 38,3 116,7 4,5 18,0 171,7 5,8 22,5 0,9 70,8 

6.1 4,0 x 1,0 40,7 31,3 26,7 44,0 124,0 5,4 13,5 169,0 6,0 25,7 0,9 67,9 

6.2 3,0 x 1,0 38,7 31,3 25,3 43,0 108,7 4,6 15,2 176,7 6,0 21,3 0,9 63,4 

6.3 2,5 x 1,0 40,3 32,0 26,0 44,3 108,0 4,7 18,8 171,3 6,0 20,6 0,9 66,8 

DL        6.48 6.68     



 

55 

 

 

Fig. 3.4. Recolta şi calitatea producţiei în funcţie de metodele de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor la soiul Muscat Ottonel 
 

Din figura 3.4. observăm, că la soiul Muscat Ottonel nivelul recoltei în medie pe trei 

ani a variat în variantele 1.1-1.3 cu tăierea mecanizată de la 19,3 t/ha până la 28,1 t/ha, iar în 

variantele 2.1-2.3 cu reglarea manuală nivelul recoltei a variat de la 16,2 t/ha cu suprafaţa de 

nutriţie 4,0 x 1,0m, până la 22,3 t/ha în varianta cu suprafaţa de nutriţie de 2,5 x 1,0m. De 

asemenea şi la acest soi variantele cu tăierea mecanizată au fost mai productive comparativ cu 

tăierea manuală. Totodată, s-a constatat o scădere a concentraţiei de zahăr in boabe în 

variantele cu tăierea mecanizată (151-157 g/dm
3
) comparativ cu tăierea manuală 

(169-171 g/dm
3
),iar volumul de zahăr la o unitate de suprafaţă a fost mai sporit datorită 

recoltei înalte. După greutatea medie a strugurelui s-au evidenţiat variantele martor cu tăierea 

scurtă (108-124 g). 

Totodată, recolta s-a majorat de 1,6 ori, ceea ce ne demonstrează că creşterea recoltei 

n-a fost direct proporţională nivelului încărcăturii butucului. Acest fapt este legat şi de 

scăderea indicilor de fertilitate absolută si relativă precum şi de greutatea medie a strugurelui. 

Aceeaşi legitate se observă şi la soiul Muscat Ottonel, cu toate că, spre deosebire de soiul 

Cabernet Sauvignon, în general nivelul încărcăturii iniţiale de supraîncărcare a butucilor cu 

ochi şi lăstari în variantele cu tăierea mecanizată e mai mic comparativ cu variantele martor. 

Astfel, indicele încărcăturii butucului cu ochi în medie în variantele cu tăierea mecanizată e 

mai înalt de 1,5-1,7 ori faţă de martor, iar încărcătura cu lăstari - de 1,8-2,0 ori. Totodată, 
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nivelul recoltei în ambele cazuri a fost de 1,4-1,5 ori mai înalt faţă de variantele martor. Acest 

fapt se poate de explicat prin particularităţile agrobiologice ale soiurilor: la soiul Muscat 

Ottonel cu o creştere slabă tăierea mecanizată contribuie mai puţin la supraîncărcarea 

butucilor comparativ cu soiul viguros Cabernet Sauvignon. 

În cazul aplicării tehnologiei pe tulpină înaltă, cea mai efectivă în aspect biologic şi 

economic este cultura viţei de vie cu distanţa dintre rânduri de 3,0-4,0m. În acelaşi timp, 

aceasta creează condiţii optime pentru mecanizarea lucrărilor tehnologice, permite de a 

diminua cheltuielile de muncă şi financiare, sporeşte rentabilitatea ramurii. Este necesar de 

accentuat, că în condiţiile Republicii Moldova înfrunzirea reală a plantaţiei constituie în 

medie 40-50 mii m
2
/ha, adică coeficientul de înfrunzire aici constituie 1-2. Anume astfel se 

explică faptul, că recolta masei uscate la viţa de vie este de 2-3 ori mai mică decât la culturile 

anuale. Chiar şi în experienţele sale Lenz Moser (1971) [143], care consideră că a găsit soluţia 

pentru ca frunzele din partea de jos să nu se umbrească deja în luna iunie, a obţinut ca la 1 ha 

să se formeze circa 20 mii m
2
 de frunze, adică coeficientul de înfrunzire în viile lui era egal cu 

2. Aceasta i-a permis să obţină o recoltă de struguri de 10 t/ha cu un conţinut de zahăr de 

200 g/dm
3
. Se poate de menţionat că cercetările privind suprafaţa de nutriţie sunt cele mai 

răspândite în regiunile viticole. 

Sistemul de conducere pe tulpină înaltă cu amplasarea liberă a lăstarilor, propus de 

Lenz Moser cu interval mare între rânduri nu soluţionează toate problemele din viticultură 

[142, 143]. Cu toate acestea, s-a lărgit spectrul aplicării mijloacelor de mecanizare, s-a 

îmbunătăţit fotosinteza, sunt mai puţine frunze umbrite, a sporit productivitatea plantaţiilor. În 

continuare acest sistema fost perfecţionat în experienţele lui Михайлюк И., Парфененко Л., 

iar actualmente se cercetează în experienţe de către Cuharschi M., Botnarenco A. ş.a. [7, 14, 

117]. Pentru majoritatea soiurilor de vin, destinate culturii pe tulpină înaltă în Bulgaria cea 

mai raţională formă a butucului este forma de tipul Ombrela cu amplasarea liberă a lăstarilor. 

Cultivarea soiului Cabernet Sauvignon cu intervalul dintre rânduri de 3,2 m şi forma de tipul 

Ombrela se consideră cea mai convenabilă, deoarece asigură recolte calitative cu cheltuieli 

minimale [144]. 

Productivitatea butucului viţei de vie depinde de mulţi factori, unul din cei mai 

importanţi este starea organelor reproductive. Îndeosebi, o particularitate foarte valoroasă 

constă în faptul, că din orişicare mugure de pe lungimea coardei formate din celule gata 

pentru roadă se formează organe productive [112, 139]. Studierii particularităţilor de 

productivitate a viţei de vie îi sunt consacrate multe lucrări–Пронин М, 1936, Титова-

Moлчанова, 1952, Tрюханова, 1971 etc., citaţi de Михайлюк И., Парфененко Л. [137, 
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139], care au acordat o deosebită atenţie studierii fertilităţii mugurilor. Aceste lucrări au 

demonstrat că la soiurile cu o provenienţă geografică diferită fertilitatea mugurilor este 

neadecvată. Mai mult ca atât, în diferite condiţii ecologice de creştere ea poate varia mult, 

ceea ce înseamnă că există o influenţă esenţială a condiţiilor pedoclimatice la fertilitatea 

mugurilor pe lungimea lăstarului. În baza experienţelor efectuate de către Колесник Л. [114] 

a constatat, că la sudul Ucrainei şi în Republica Moldova depunerea inflorescenţelor în 

primele ochiuri de la baza lăstarului (1-3) se începe în acelaşi timp-la jumătatea lunii mai, însă 

timpul formării inflorescenţelor nu este permanent şi depinde de particularităţile soiului, 

condiţiile climei şi nivelului de agrotehnică. Formarea primelor inflorescenţe în mugurii 

centrali de la baza lăstarului pe soiuri depinde de an şi se continuă de la sfârşitul lunii mai 

până la prima decadă a lunii iulie, totodată, deosebiri în formarea primelor inflorescenţe la 

soiurile timpurii au fost neesenţiale-în limitele de 8-10 zile, iar la cele tardive au ajuns la 30 

de zile. Unele date arată că procesul de formare a inflorescenţelor embrionare continuă şi 

după căderea frunzelor, în perioada de iernare, precum şi în perioada de primăvară până la 

desfacerea mugurilor [111, 112, 115]. 

O influenţă semnificativă asupra formării organelor productive o au efectuarea 

procedeelor agrotehnice - plivitul lăstarilor de prisos, copilitul, ciupitul [99, 101, 181]. Autorii 

Tерехов И., Якимов Л. [181], examinând starea mugurilor pe corzile de rod şi cepurile de 

înlocuire, au demonstrat, că la diferite soiuri gradul de încărcătură a butucilor cu ochi 

influenţează diferit asupra dezvoltării lăstarilor. Odată cu reglarea încărcăturii se deplasează şi 

zona maximală de fertilitate pe coarda de rod spre baza corzii (2-4 ochi). 

Studierea influenţei diferitor factori ecologici asupra potenţialului fertilităţii mugurilor 

soiului Bolgar, Cabernet Sauvignon şi Rkaţiteli - reprezentanţi tipici al trei grupe geografice, 

s-a efectuat în Bulgaria [67]. S-a constatat, că condiţiile specifice ecologice în unii ani şi în 

diferite raioane au o influenţă considerabilă asupra potenţialului fertilităţii şi gradului de 

diferenţiere a inflorescenţelor în ochii de iarnă. Autorii au demonstrat, că în pofida faptului că 

soiurile care aparţin uneia şi aceeaşi grupe ecologice au aceleaşi cerinţe la factorii mediului 

ambiant, ele se deosebesc după productivitate, după mărimea inflorescenţelor pe lungimea 

coardei. Autorii consideră, că această particularitate este necesar de avut în vedere la 

determinarea încărcăturii butucului şi lungimii de tăiere a coardelor. 

Creşterea, dezvoltarea şi fructificarea viţei de vie depinde de întreg complexul al 

factorilor ecologici şi influenţei tehnogene asupra plantei şi a mediului ambiant. În opinia lui 

Перстнев Н. Д (2001) la condiţiile pentru cultivarea viţei de vie pot fi atribuite – iluminarea, 

temperatura, apa, deci componentele, ce alcătuiesc clima, solurile sau factorii edafici, precum 
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şi relieful (altitudinea absolută şi relativă, expoziţia şi gradul de înclinare a pantei). 

Practica cultivării viţei de vie demonstrează, că pentru sporirea eficienţei ramurii este 

necesar de perfecţionat elementele agrotehnice: formarea butucilor, sistemului de conducere a 

lăstarilor, repartizarea raţională a elementelor productive pe lungimea cordonului [67, 158, 

159, 167, 169]. Cercetările lui M. Chisili cu colegii [38, 39, 40, 111, 168] în diverse condiţii 

ecologice ale Republicii Moldovei au stabilit că pe solurile cu o fertilitate şi umiditate mai 

înaltă, zona de depunere a mugurilor fertili pe lungimea lăstarului creşte şi invers. Această 

legitate se manifestă îndeosebi la plantaţiile amplasate pe platou şi pe pante cu expoziţii 

orientate spre nord-est, pe soluri cu compoziţia granulometrică grea.  

O influenţă semnificativă asupra formării organelor generative ale butucilor o are 

gradul de înclinare a pantei. Odată cu creşterea gradului de înclinare a pantei depunerea 

inflorescenţelor se deplasează spre baza lăstarilor [99, 113, 152, 165, 181]. 

În producere, viticultorii se confruntă anual cu problema stabilirii încărcăturii 

butucilor cu ochi, lungimea de tăiere a coardelor. Sunt elaborate mai multe metode de 

determinare a încărcăturii butucului .  

Legităţile biologice de stabilire a încărcăturii anuale a butucilor .Încărcătura cu ochi 

a butucului este un factor important şi una din cele mai complicate metode în agrotehnica viţei 

de vie. La crearea formei butucului viţei de vie, determinarea încărcăturii, suprafeţei de 

nutriţie deseori nu se ţine cont de specificul biologic al soiului, gradul de dezvoltare a 

butucului şi legătura acestora cu mediul ambiant. Experienţele au confirmat, că agrotehnica 

influenţează cel mai mult asupra plantei în anumite fenofaze. Încărcătura optimă cu ochi 

trebuie stabilită înainte de începerea dezvoltării mugurilor, iar suprimarea lăstarilor de prisos 

se îndeplineşte până la înflorire. Procedeele agrotehnice înfăptuite înainte de termen sau cu 

întârziere, pot fi inutile sau chiar dăunătoare [57, 66, 78, 93, 121, 139, 141, 151]. 

Odată cu trecerea la cultura pe tulpină înaltă a apărut necesitatea elaborării metodelor de 

determinare a încărcăturii, lungimii de tăiere, formării butucului şi a unei atitudini diferenţiate 

la stabilirea suprafeţei de nutriţie în funcţie de particularităţile biologice ale soiului, zona de 

cultivare, tipul de spalier, gradul de mecanizare ş.a. 

Este cunoscut faptul, că orice tăiere în uscat este urmată de micşorarea numărului de 

ochi, ce diminuează dezvoltarea frunzelor şi substanţelor plastice. Încărcătura scăzută 

istoveşte butucii, iar când partea aeriană a butucului se majorează brusc, în mod 

disproporţionat, atunci sistemul radicular nu este în stare să asigure dezvoltarea lui [138]. 

Ideea elaborării formulei matematice pentru calcularea încărcăturii optimale la butuc îi 

aparţine savantului francez L. Ravaz, citat de Петров В. С., Кудряшова В. В, Чулков В. В. 



 

 

59 

[163]. El a stabilit diapazonul optimal al coeficientului, care reprezintă raportul dintre recolta 

la butuc şi masa coardelor tăiate. Se poate de constatat, că limitele acestui coeficient sunt 

caracteristice pentru condiţiile Franţei şi unor soiuri luând în consideraţie sistemul de 

conducere din ţară. Цейко А. И. [163] a perfecţionat formula lui Ravaz prin includerea 

indicelui de zahăr în boabe şi a stabilit parametrii optimali ai coeficientului obţinut (1,6-1,7). 

Ambele formule nu dau soluţii concrete despre încărcătura necesară cu ochi.  

Această direcţie a fost continuată în lucrările lui Мержаниан А. С. [148], care a 

recomandat de calculat încărcătura butucului în baza unei încărcături optimale cu scopul 

obţinerii recoltei maximale corespunzător particularităţilor agrobiologice ale soiului. Această 

metodă elucidează mai pe larg particularităţile soiului, însă latura negativă constă în faptul, că 

recolta se planifică subiectiv. Conform datelor autorilor [163] formula matematică a lui 

Мержаниан А. С. este mai reală şi se poate de aplicat la calcularea recoltei planificate. 

Цейко А. И. şi alţi cercetători (IVV "Magaraci") [163] au elaborat o metodă de 

normare a încărcăturii butucului cu ochi "Magaraci-CN", la care pentru prima dată s-au luat în 

consideraţie particularităţile biometrice ale butucului legate de dezvoltarea neuniformă a 

lăstarilor. De asemenea, în acest model este un indice ca multiplu înmulţitor, mărimea căruia 

se află în dependenţă de utilizarea tehnologică a recoltei (în condiţiile Crimeii el nu trebuie să 

depăşească 2,1). Cu o astfel de valoare recolta va fi maximală cu concentraţia de zahăr mai 

scăzută. Valoarea optimală pentru o zaharitate înaltă coeficientul constituie 1,5-1,8. Neajunsul 

acestei metode este aceeaşi problemă–determinarea graniţelor optime a coeficientului 

multiplu, legate de localitatea concretă de cultivare a viţei de vie, de aceea în alte condiţii este 

necesar de recalculat în baza datelor experimentale la diferite soiuri. În calculele noastre acest 

coeficient a variat în limitele 1,4-2,9 cu o recoltă satisfăcătoare şi o bună calitate a strugurilor.  

Паныч Н. [163] a propus metoda de stabilire optimală a încărcăturii butucului bazată 

pe evidenţa numărului de lăstari la butuc care sunt împărţiţi după vigoarea de creştere la slabi 

(diametrul 6 mm), medie (6-8 mm) şi viguroşi (8-12 mm). Apoi, aplicând coeficienţii 

corespunzători - 0,5 pentru lăstarii slabi, 1,0 pentru lăstarii medii şi 1,5 pentru cei viguroşi,toţi 

lăstarii sunt transformaţi în valoarea medie. După aceasta încărcătura generală se determină 

luând în consideraţie procentul de ochi pieriţi şi dezvoltarea lăstarilor fertili. Ca neajuns, prin 

aplicarea acestei metode s-au obţinut abateri esenţiale dintre indicii reali şi cei calculaţi. 

În Bulgaria la stabilirea încărcăturii optimale a soiurilor cu diferită greutate a 

strugurelui se determină greutatea strugurelui şi vigoarea de creştere a lăstarilor, apoi după 

încărcătura cu ochi stabilită se calculează mărimea roadei planificate. Calculele pe prima parte 

a formulei, luând în consideraţie lăstarii de calitate diferită la butuc şi coeficienţilor stabiliţi 
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nu s-au obţinut date veridice în experienţele noastre. Destul de precise valori ale încărcăturii 

butucului au fost obţinute din transformarea formulei matematice determinând recolta 

planificată după metoda bulgărească. 

Modelul bulgar:  

pentru soiurile cu greutatea strugurelui mai mică de 100 g. 

Н=0,5*сл+3*н +6*с; (3.1) 

pentru soiurile cu greutatea strugurelui mai mare de 100g, 

H=0,5сл + 2н +4с, (3.2) 

unde: H-încărcătura cu ochi; 

сл-numărul de lăstari slab dezvoltaţi; 

н-numărul de lăstari normal dezvoltaţi; 

с- numărul de lăstari viguroşi. 

La ВНИИВиВ „Потапенко” a fost elaborată metoda de calcul a încărcăturii cu coarde 

în baza încărcăturii optimale cu lăstari stabilite pentru un soi concret şi raion după formula:  

H=P/N/(1-0,01(A+B)) (3.3.) 

unde: H – încărcătura cu coarde de rod; 

P – încărcătura cu lăstari la hectar; 

N –numărul de lăstari normal dezvoltaţi; 

A – mugurii centrali pieriţi, %; 

B – mugurii nedezvoltaţi, %. 

Legitatea acestei formule permite de a asigura dezvoltarea suprafeţei foliare, aproape de 

optimală, chiar şi după anii nefavorabili pentru creştere. Cu toate acestea, după datele noastre 

indicii calculaţi esenţial se deosebesc de cei reali. Astfel, din considerentele respectării 

calculelor simple şi precise noi am ajuns la concluzia privind perspectiva metodei bulgăreşti 

pentru calcularea încărcăturii cu ochi a butucilor luând în consideraţie recolta planificată. 

Criteriile de bază a încărcăturii optimale a metodei serveşte: recolta planificată, greutatea 

medie a strugurelui (indicele multianual) coeficientul de fertilitate, stabilit în baza analizei 

fertilităţii embrionare, procentul de ochi pieriţi. 

La Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova a fost elaborat modelul lui 

Перстнев Н. Д. [159, 160] care se exprimă prin formula:  

 

(3.4) 

unde У – încărcătura butucului cu ochi; buc; 

К- numărul real al lăstarilor pe butuc, recalculaţi în lăstari normali prin coeficienţii 
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0,5C, 1H, 2M; 

П - lăstari fertili, în părţi din unitate; 

Ж-ochi dezmuguriţi, în părţi din unitate (=1-A-B); 

C, M, H- numărul lăstarilor slabi, viguroşi şi normali, buc; 

A – ochi pieriţi, în părţi din unitate; 

B – ochi nedezvoltaţi, în părţi din unitate. 

Una din cele mai uzuale metode pentru a stabili încărcătura de ochi, atât la hectar, atât şi 

la butuc(în Romania) este cea care se sprijină pe recolta de struguri ce se prevede a se obţine 

la hectar şi pe producţia ce se realizează pe un lăstar fertil. Formula aplicată este următoarea:  

     
 

   
     

 

     
(3.5) 

unde: I/ha este încărcătura de ochi la ha; 

R – recolta ce se propune a fi obţinută la ha; 

Ipr – indicele de productivitate relativ, care rezultă din produsul dintre coeficientul de 

fertilitate relativ (Cfr) şi greutatea medie a unui strugure (în kg), iar Cfr este raportul dintre 

numărul de inflorescenţe pe butuc şi lăstarii (fertili + sterili) de pe elementele de rod. 

Михайлюк И.В. [163] a elaborat formula de determinare a încărcăturii cu coarde a 

butucului luând în consideraţie starea lui (metoda biologică): ca unitate a încărcăturii serveşte 

coarda de rod cu lăstarii dezvoltaţi pe ea. Pentru stabilirea justă a încărcăturii optime în 

conformitate cu metoda biologică a fost propusă formula:  

  
 

  
   

 

 (3.6) 

unde K – încărcătura cu coarde de rod; N – numărul lăstarilor normal dezvoltaţi;  

n – numărul de lăstari normal dezvoltaţi în medie la o coardă de rod din anul trecut;  

p – indicele încărcăturii optime (mărimea constantă pentru soiurile cu struguri mici este 

egal cu 2, iar pentru soiurile cu struguri mari este egal cu 2,5-3,0), care arată câţi lăstari 

trebuie să fie pe o coardă din anul trecut, când lungimea tăierii este optimă. 

Pentru a aplica această formulă trebuie să se îndeplinească următoarele:  

1. Se determină numărul coardelor de rod lăsate pe butuc în anul precedent (2-3 coarde 

de 4-5 ochi echivalează cu una lungă). Se stabileşte numărul de coarde recalculat în coarde de 

8-12 ochi, adică încărcătura butucului de anul trecut. 

2. Se calculează numărul mijlociu al lăstarilor normali dezvoltaţi la butuc. 

3. Indicele n se determină prin raportarea numărului de lăstari normali la numărul de 

coarde de rod din anul precedent. 
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4. Având aceşti indici, se determină după formulă numărul coardelor de rod, care 

trebuie să fie lăsate pe butuci în procesul tăierii în uscat. 

Aplicând metoda biologică la loturile experimentale ale INVV, precum şi pe larg în 

practică timp de mai mult de 30 de ani, ne-am convins [9, 10, 15, 166, 167], că această 

metodă, comparativ cu cele descrise mai sus, este cea mai accesibilă şi se aplică în practică cu 

succes de către specialişti. Practica viticultorilor a arătat, că nici una din metodele descrise nu 

este perfectă, deoarece depunerea inflorescenţelor, dezvoltarea normală a lăstarilor depinde de 

mulţi factori şi într-o mare măsură depinde de condiţiile climaterice, lucrările şi operaţiile 

agrotehnice etc. 

Este necesar de accentuat, că cercetările în această direcţie continuă, deoarece este o 

problemă actuală din cauza multiplelor greşeli comise la stabilirea încărcăturii optimale cu 

ochi la butuc în timpul tăierii în uscat. 

La soiul Feteasca regală în condiţiile Republicii Moldova s-au studiat 4 variante de 

încărcătură a butucului:  

- scăzută, cu câte 5 coarde la butuc, tăierea lor la 3-4, 6-7 şi 9-10 ochi ; 

- medie, cu câte 7 coarde la butuc, tăierea lor la 3-4, 6-7 şi 9-10 ochi; 

- majorată, cu câte 9 coarde la butuc, tăierea lor la 3-4, 6-7 şi 9-10 ochi; 

- înaltă, cu câte 11 coarde la butuc şi tăierea lor la 6-7 ochi [80]. 

Din toate combinaţiile de variante studiate s-a evidenţiat varianta cu încărcătura de 30 

de ochi, şi tăierea la 3-4 ochi, Cfr-1,6; Cfa-1,8 cu greutatea medie a strugurelui de 127 g. 

Dezvoltarea lăstarilor total la butuc faţă de ochii lăsaţi la tăierea în uscat a constituit 87%. În 

varianta cu încărcătura medie la butuc de 7 coarde cu lungimea de tăiere la 10 ochi greutatea 

medie a strugurelui a fost cea mai mică – 98 g, iar dezvoltarea lăstarilor total la butuc a 

constitut numai 62%. Aceasta se explică prin faptul că la tăierea lungă nu se dezvoltă toţi 

mugurii pe lungimea coardei, în cazul dat 38% din muguri nu s-au dezvoltat. Această legitate 

s-a confirmat şi în experienţele noastre cu tăierea coardelor la 7-8 ochi faţă de varianta cu 

tăierea la 3-4 ochi. 

La stabilirea suprafeţei de nutriţie este necesar de luat în consideraţie clima, bonitatea 

solului, relieful sectorului, particularităţile agrobiologice ale soiului în primul rând vigoarea 

de creştere şi repartizarea corectă a elementelor butucului în spaţiu. Reieşind din aceasta 

butucul viţei de vie cu forma corespunzătoare trebuie să utilizeze la maximum suprafaţa de 

nutriţie oferită. 

În fiecare ţară problema suprafeţei de nutriţie se soluţionează separat, deoarece asupra 

plantaţiilor viticole acţionează un şir de factori cum ar fi temperatura, iluminarea frunzelor, 
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bonitatea solului, asigurarea cu apă, etc. 

Е. Шанкрен şi Ж. Лонг, citat de Михайлюк И., Михалаке И., Парфененко Л. [137, 

153, 156] în manualul „Viticultura Franţei” accentuează, că pe solurile bogate este necesar de 

plantat mai dens, iar pe solurile sărace şi cu umiditatea joasă – plantarea mai rară. La 

plantarea cu intervalele mai mari şi o bună agrotehnică se majorează procentul de prindere a 

butucilor, mai bine se dezvoltă sistemul radicular în straturile de la suprafaţă, de asemenea în 

goana după umiditate o parte din rădăcini se adâncesc în straturile de mai jos a solului. 

Aceasta înseamnă că la plantarea mai rară viţa de vie mai este mai rezistentă la secetă, ca 

rezultat creşterea lăstarilor decurge normal, cea ce contribuie la obţinerea unei recolte bune şi 

calitative. De exemplu, în Iran şi Algeria distanţa dintre rânduri este de 3-3,5 m, iar în Maroc - 

de 4 m. La nordul şi centrul Franţei, aplicând forma Gobelet şi Guyot suprafaţa de nutriţie 

este de 1,5 x 1,0-2,0 m, deci 5000-6666 butuci la 1 ha. 

Пронин М, citat de Парфененко Л. [156], comparând formele mici cu formele mari, 

consideră că la toate formele mari a fost obţinută o recoltă mai mare cu 20-30% comparativ 

cu cele mici. De asemenea, autorul accentuează că la formele mari este mai accesibil de 

aplicat mecanizarea, deoarece distanţa dintre rânduri este mai mare, la rând cu aceasta se 

majorează productivitatea la îngrijirea plantelor în lupta cu bolile şi dăunătorii. Se poate de 

aplicat combinele la recoltarea mecanizată, precum şi dispozitivele pentru tăierea mecanizată. 

Formele mici ale butucilor comparativ cu formele mari nu sunt în stare să acumuleze 

substanţe nutritive de rezervă, ceea ce este caracteristic formelor mari. La formele mici 

efectuând operaţiile în verde se cheltuiesc mai multe resurse şi muncă manuală, iar 

îndeplinirea unor procedee agrotehnice (ciupitul, copilitul, plivitul etc.) se reflectă negativ 

asupra calităţii strugurilor. 

La formele mari prin repartizarea corectă a elementelor de rod în spaţiu se creează 

posibilitatea iluminării mai bune a aparatului foliar, ceea ce contribuie la acumularea 

substanţelor nutritive. La 1 m
2
 de suprafaţă foliară la formele mari acumularea substanţelor 

nutritive este de 1,5-2 ori mai mare comparativ cu formele mici. Dezavantajul formelor mici 

(de tip evantai, forma unilaterală, Guyot ş.a.) constă în faptul că acestea necesită deseori 

întinerirea braţelor. Multiplele operaţii în verde duc la traumarea butucului, ca urmare pieirea 

ţesuturilor la capul butucului, ceea ce reduce longevitatea plantaţiei. 

Studiind suprafaţa de nutriţie, Болдырев Н. М. citat de Михайлюк И. В., 

Михалаке И. Н., Парфененко Л. Г., Фрижа В. А, Черноморец М. В [141, 156], a stabilit 

că la plantarea densă (1,5 x 1,0 m) majoritatea rădăcinilor se repartizează în straturile de la 

suprafaţă, care secătuiesc repede şi butucii duc lipsă de umiditate, prematur se încetineşte 
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creşterea lăstarilor, are loc uscarea frunzelor chiar şi a unor lăstari, ceea ce s-a observat în 

unele experienţe, îndeosebi la plantaţiile tinere pe pante, unde lucrările agrotehnice nu se 

îndeplinesc la timp. Mai bine se dezvoltă butucii după cum accentuează autorul, la plantaţiile 

mai rare 3,0 x 1,2 m. La o suprafaţă de nutriţie de 3,0 x 3,0 m sistemul radicular se dezvoltă 

uniform şi în straturile mai adânci. Rădăcina cuprinde un volum de sol mai mare, mai bine se 

asigură cu umiditate, ceea ce contribuie la o dezvoltare mai bună a lăstarilor, şi ca rezultat 

recolta şi calitatea sunt mai înalte comparativ cu plantaţiile dense. 

Mulţi autori [81, 85, 91, 126, 128, 132, 152, 164] au stabilit, că cu majorarea 

suprafeţei de nutriţie şi încărcăturii butucilor procentul de ochi nedezvoltaţi se micşorează 

comparativ cu plantaţiile dense. Între încărcătură, recoltă şi lungimea lăstarului există o 

corelare negativă, deci cu cât este mai mare încărcătura butucului cu ochi vigoarea de creştere 

a lăstarilor diminuează. Aceasta este corect şi în cazurile când încărcătura se majorează brusc. 

La o majorare treptată a încărcăturii butucului (chiar şi dublu) nu se observă o diminuare a 

creşterii lăstarilor deoarece ambele braţe ale butucului s-au majorat treptat. Aplicând metoda 

biologică la aprecierea stării plantaţiilor cu suprafaţa de nutriţie mai mare, neapărat vom 

ajunge la concluzii corecte. Criteriul hotărâtor în acest caz va fi eficienţa economică, care se 

reflectează în cantitatea recoltei şi calitatea nu din primii ani de productivitate, dar pe toată 

perioada de exploatare. au ajuns la concluzia, şi profund au argumentat că cu cât este mai 

mare suprafaţa de nutriţie, cu atât este mai mare vigoarea de creştere a butucilor şi recolta. 

Această concluzie se poate de considerat corectă dacă proporţional cu suprafaţa de nutriţie se 

majorează şi volumul părţii aeriene a butucului. 

Prin observările noastre şi altor autori [1, 3, 10, 12, 19, 67, 90, 97, 102, 106, 145] s-a 

stabilit, că cu toate că la o oarecare majorare a vigorii butucului la diferite suprafeţe de 

nutriţie, îndeosebi în primii ani după plantare, suprafaţa de nutriţie acordată butucului nu 

poate influenţa esenţial asupra recoltei, deoarece butucii cu forme mici cu conducerea 

verticală pe spalier cu 3-4 rânduri de sârmă nu pot s-o asimileze pe deplin. Reieşind din aceste 

argumente, ajungem la concluzia, că perfecţionarea sistemului de conducere, modernizarea 

spalierului reprezintă o necesitate pentru a obţine recolte stabile, calitative cu cheltuieli mai 

mici, aplicând pe larg lucrările mecanizate în plantaţiile viticole. 

Iniţiatorul in perfecţionarea sistemului de conducere în Europa de Vest a fost Lenz 

Moser (1970), propunând noua metodă pentru această zonă de conducere a plantaţiilor 

viticole cu distanţele mari dintre rânduri şi formarea butucilor pe tulpină înaltă, care asigură 

condiţii optimale pentru repartizarea lăstarilor în spaţiu. 

La fondarea plantaţiilor, după datele L. Mihalache alegerea suprafeţei de nutriţie este 
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dictată de cerinţele de a reduce cheltuielile, simplificarea tehnologiilor de cultivare. În 

rezultatul cercetărilor efectuate din 1960 în România s-a început implementarea sistemului de 

formare a butucilor pe tulpină înaltă [27]. Cercetările efectuate în 1977-1989 a avut scopul de 

a determina suprafaţa optimală de nutriţie a butucilor viţei de vie. Au fost studiate diferite 

suprafeţe de nutriţie: de la 1,1 până la 3,0 m dintre rânduri şi de la 0,3 până la 1,4 m dintre 

butuci. Sectoarele experimentale au fost fondate după o tehnologie unică cu soiuri viguroase 

pe terenuri uşor înclinate cu fertilitate înaltă. În rezultatul cercetărilor multianuale s-a 

constatat că masa vegetală se află în dependenţă directă de suprafaţa de nutriţie, ceea ce s-a 

observat că cu majorarea suprafeţei de nutriţie se îmbunătăţeşte desfacerea mugurilor, se 

măreşte fertilitatea, vigoarea de creştere şi productivitatea butucilor, iar plantaţiile cu mai 

puţin de 5000 butuci la ha sunt mai efective în exploatare. Cea mai înaltă recoltă s-a obţinut la 

plantaţiile cu 2800-4200 butuci la ha. De aici rezultă, că cele mai optimale suprafeţe de 

nutriţie în condiţiile studiate sunt de 3,0 x 1,0-1,2 m, 2,5 x 1,2-1,4 şi 2,0 x 1,2-1,4 m.  

Un interes deosebit faţă de cultura pe tulpină înaltă au manifestat cercetătorii din 

Bulgaria,care recomandă distanţa dintre rânduri de 3,0-3,4m cu înălţimea tulpinilor de 

1,2-1,4-1,6 m., unde au obţinut câte 10–14 t/ha [99, 101]. La formele de tipul cordon coardele 

de rod au fost tăiate la 3-4 ochi. Recolta la astfel de plantaţii a fost mai înaltă cu 20-30% la ha, 

iar cheltuielile la îngrijire au fost de două ori mai mici comparativ cu formele joase. 

Interconexiunea dintre suprafaţa de nutriţie, forma butucului şi sistemul de spalier în Moldova 

au fost studiate de Михайлюк И., Парфененко Л., Кухарский M. ş.a. [137, 139, 140, 141, 

152]. În baza cercetărilor multianuale efectuate s-a stabilit că:  

- forma butucului are o importanţă mare in interacţiune cu alte procedee agrotehnice şi 

anume, lungimea de tăiere a coardelor şi încărcătura butucului, care se schimbă în funcţie de 

forma butucului; 

- la formele pe tulpină înaltă sunt mai mari posibilităţile pentru majorarea volumului 

de elemente multianuale ale butucului, luând aceasta în consideraţie se poate de asigurat 

majorarea (normarea) recoltei şi îmbunătăţirea calităţii; 

- ameliorează acumularea substanţelor plastice de rezervă, la aceste forme este mai 

bună iluminarea, o dezvoltare moderată a lăstarilor la sistemul cu amplasarea liberă a 

lăstarilor parţial se reduce polaritatea, mugurii din partea de la baza lăstarului sunt mai fertili, 

prin aceasta şi se argumentează că la butucii pe tulpină înaltă majorarea recoltei se observă la 

tăierea scurtă; 

- plantaţiile pe tulpină înaltă se caracterizează printr-o recoltă mai bună (de pe o 

unitate de suprafaţă) şi o mai mică diferenţă a recoltei prin lungimea de tăiere lungă a 
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coardelor; Concomitent, la aceste forme s-a observat diminuarea acumulării zahărului, 

majorarea acidităţii, îndeosebi la tăierea lungă a coardelor pentru rod şi majorarea încărcăturii 

butucului cu struguri; 

- cu tăierea lungă la butucii cu creşterea slabă se dezvoltă frunze mici şi scade 

activitatea fiziologo-biochimică şi o suprafaţă mai mică în calcul la 1 kg de recoltă, ca rezultat 

scade calitatea strugurilor. În astfel de lăstari slabi diminuează conţinutul de albumine, de 

asemenea şi rezistenţa la ger. În legătură cu aceasta îmbunătăţirea calităţii este posibilă prin 

reducerea lungimii de tăiere fără scăderea încărcăturii în general; 

- cultura pe tulpină înaltă în condiţiile noastre comparativ cu cele fără tulpină se 

deosebeşte esenţial printr-o productivitate mai bună inclusiv şi a efectului economic, din 

aceste considerente a fost pe larg răspândită în producere. 

Tabelul 3.3. Productivitatea şi calitatea strugurilor a unor variante ca consecinţă a 

tăierii mecanizate, anii 1999-2003 

Soiul 
Vari-

anta 

Schema 

de 

planta-

re, m 

Încărcătura la butuc, 

buc. cu:  
Greu-

tatea 

medie 

a stru-

gure-

lui,g 

Coeficientul 

de fertilitate 
Recolta la: 

Conţi-

nutul 

de 

zahăr, 

g/dm
3
 

Aici-

di-

tatea 

titra-

bilă, 

g/dm
3
 

ochi 

lăs 

tari 

to-

tal 

Lăs-

tari 

fer-

tili 

Inflo

res-

cenţe

/stru

guri 

Cfr Cfa 
butuc, 

kg 
ha, t 

Caber-

net 

Sau-

vignon 

1.2 3,0x1,0 67 53 36 64 91 1,2 1,8 5,8 19,3 226 7,4 

1.3 2,5x1,0 61 52 40 66 80 1,3 1,7 5,3 21,2 221 7,6 

Muscat 

Otto-

nel 

1.2 3,0x1,0 52 39 28 43 120 1,1 1,5 5,2 15,6 202 4,4 

1.3 2,5x1,0 53 41 35 47 109 1,1 1,3 5,1 20,4 189 4,6 

 

Din datele tabelului 3.3 se poate de confirmat că după 7 ani de la tăierea mecanizată 

trei ani la rând fără reglare, prin aplicarea tăierii manuale la 3-4 ochi, şi a încărcăturii de ochi 

conform metodei biologice, în baza datelor obţinute s-a constatat, că creşterea şi dezvoltarea 

generală a butucilor corespunde particularităţilor biologice ale acestor soiuri. La ambele soiuri 

s-a obţinut o recoltă bună şi calitativă, deci după tăierea mecanizată cu reglarea manuală a 

încărcăturii butucilor în acest răstimp procedeul dat n-a influenţat negativ asupra stării 

generale de creştere şi dezvoltare a butucilor. Coeficientul de fertilitate relativ a fost la acelaşi 

nivel la soiul Muscat Ottonel, s-a evidenţiat puţin coeficientul de fertilitate absolut la 
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intervalul dintre rânduri de 3,0 m cu amplasarea liberă a lăstarilor. Deasemenea această 

legitate s-a observat şi la soiul Cabernet Sauvignon. 

Din figura 3.5 se observă, că la soiul Cabernet Sauvignon în medie pe 5 ani 

productivitatea a fost mai înaltă în varianta cu schema de plantare mai mică de 2,5 x 1,0 m 

comparativ cu varianta de 3,0 x 1,0 m, însă conţinutul de zahăr a fost puţin mai scăzut. 

Această legitate s-a observat şi la soiul Muscat Ottonel (figura 3.6). La acest soi s-a evidenţiat 

greutatea medie a strugurelui la varianta cu schema de plantare 3,0 x 1,0 m de 120 g iar în 

varianta 2,5 x1,0 m greutatea medie a strugurelui a fost de 109 g. După conţinutul de zahăr la 

soiul Muscat Ottonel în varianta cu schema de plantare 3,0 x 1,0 m a constituit 202 g/dm
3 

. O 

recoltă stabilă a fost asigurată în ambele variante.  

Din figura 3.5 se observă, că la soiul Cabernet Sauvignon în medie pe 5 ani recolta a 

fost mai înaltă în varianta 1.3 comparativ cu varianta 1.2. Însă conţinutul de zahăr a fost mai 

scăzut. Aceeaşi legitate s-a păstrat şi la soiul Muscat Ottonel (figura 3.6). 

 
 

Fig. 3.5. Influenţa schemei de plantare şi sistemului de conducerea butucilor asupra 

productivităţii şi calităţii strugurilor la soiul Cabernet Sauvignon 
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Fig. 3.6. Influenţa schemei de plantare şi sistemului de conducere a butucilor asupra 

productivităţii şi calităţii strugurilor la soiul Muscat Ottonel 

3.2. Influenţa tăierii mecanizate şi manuale a butucilor asupra unor procese fiziologice. 

Prin efectuarea tăierii în uscat se reglează procesele de fructificare, se schimbă 

raporturile dintre totalul asimilatelor produse de butuc şi partea destinată pentru fructificare. 

Dacă la un butuc netăiat se folosesc pentru fructificare doar 14% din asimilate, la cei tăiaţi 

această utilizare creşte la 35%. Suprimând prin tăierile anuale o parte din coarde şi mai puţin - 

din lemnul bianual, se schimbă raportul dintre acestea şi lemnul multianual, în favoarea 

ultimului. În acest fel se economisesc substanţele de rezervă aflate în lemnul multianual, 

îmbunătăţindu-se formarea şi diferenţierea mugurilor de rod, deci fructificarea, se 

normalizează creşterile anuale pe butuc [27, 31, 32, 56]. 

Conţinutul de apă in frunze. Apa serveşte ca mediu pentru toate procesele biochimice din 

celule. Cantitatea de apă în frunze se schimbă pe parcursul perioadei de vegetaţie, inclusiv şi 

în decursul zilei şi depinde de conţinutul ei în sol, în aer, de temperatura mediului ambiant si 

alţi factori.  

Din tabelul 3.4 se observă că datele obţinute, privind argumentarea fiziologica a tăierii 

mecanizate la soiurile experimentale au demonstrat, că la tăierea scurtă a coardelor la 2-3 ochi 
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în perioada de vegetaţie are loc cea mai mică pierdere de apă din frunze, ceea ce se explică 

prin nivelul înalt al forţelor de reţinere a apei si a deficitului hidrativ slab al butucilor (figurile 

3.7-3.8).  

Tabelul 3.4. Conţinutul de apă în frunze în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere,% (media pe anii 1990-1992) 

Nr. var. 
Iunie Iulie August 

% Sx  % Sx  % Sx  

soiul Cabernet Sauvignon 

1.2 73,0 0,28 68,6 0,68 64,4 0,27 

2.2 72,9 0,17 69,1 0,23 67,6 0,16 

5.2 72,5 0,22 68,4 0,45 65,5 0,67 

6.2 72,8 0,21 69,8 0,19 66,9 0,26 

soiul Muscat Ottonel 

1.2 73,3 0,20 69,2 0,52 65,8 0,62 

2.2 73,0 0,22 68,4 0,22 67,8 0,43 

5.2 72,2 0,45 69,2 0,32 66,9 0,55 

6.2 72,2 0,26 69,4 0,40 66,5 0,09 

 

 

 

Fig. 3.7. Conţinutul de apă în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de conducere a 

lăstarilor la Cabernet Sauvignon 

Din figura 3.7. se observă o diminuare esenţială a conţinutului de apă din luna iunie 

spre august. Aceeaşi legitate se păstrează şi la soiul Muscat Ottonel (figura 3.8). 
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Fig. 3.8. Conţinutul de apă în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de conducere a 

lăstarilor la soiul Muscat Ottonel 

O cantitate mare de apă trece continuu prin plantă, fiind apoi eliminată în mediul 

exterior. Eliminarea apei sub formă de vapori de către plante poartă denumirea de transpiraţie. 

Experienţele arată, că cantitatea de apă, pe care o elimină plantele prin transpiraţie, întrece cu 

mult minimul necesar lor. Se ştie, că cel mai bine plantele se dezvoltă în condiţii de climă 

umedă, anume acolo, unde transpiraţia este scăzută. Cea mai bogată şi mai variată vegetaţie 

este în ţările unde aproape în fiecare zi plouă, iar umiditatea aerului se menţine la un nivel 

foarte înalt. Deci, cu cât mai multă umezeală se conţine în mediul ambiant, cu atât transpiraţia 

este mai scăzută şi plantele cresc mai bine. În structura plantei există o serie de particularităţi 

care asigură o reducere cât mai mare a cantităţii de apă transpirată. Aşa este cuticula puţin 

permeabilă pentru apă, ce acoperă toate părţile externe ale frunzei, stratul de perişori ş.a. 

Planta nu poate să-şi reducă complet transpiraţia sau cel puţin s-o micşoreze până la 

minimum, acoperindu-şi în acest scop toată suprafaţa cu un strat compact de cuticulă. În acest 

caz pătrunderea bioxidului de carbon în spaţiile intercelulare din frunze ar fi exclusă. Dar 

bioxidul de carbon, după cum se ştie, este materia principală pentru sintetizarea substanţelor 

organice în procesul fotosintezei. În absenţa lui plantele ar duce lipsa de hrană. De aceea, 

transpiraţia este un proces fiziologic inevitabil, strâns legat de proprietatea esenţială a 

plantelor de a asimila bioxidul de carbon din atmosferă [42, 62, 92, 94]. 

Datele obţinute în condiţiile Republica Moldova la soiul Rkaţiteli [151, 155, 157] au 

demonstrat că nu se produce o scădere a conţinutului de apă a aparatului foliar pe parcursul 

73 

69 

66 

73 

68 

68 

72 

69 

67 

72 

69 

67 

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Iunie Iulie August

C
o
n
ți
n
u
tu
l 
d
e 
a
p
ă
, 
%

 

1.2 2.2 5.2 6.2



 

 

71 

vegetaţiei. Astfel, în luna iulie conţinutul de apă în frunze a fost destul de ridicat şi a constituit 

68-70% la butucii cu tăierea mecanizată, iar la butucii cu tăierea manuală - 70-71%. În luna 

august, odată cu maturitatea frunzelor, cantitatea apei în ele diminuează semnificativ şi pe 

variantele experienţei a atins nivelul de 66%. La sfârşitul lunii septembrie tendinţa de scădere 

se păstrează şi în primele trei variante cantitatea ei constituie 63-66%, iar în ultimele două – 

64-65%. În timpul îmbătrânirii frunzelor se observă un conţinut de apă mai scăzut în varianta 

cu tăierea la 5-6 ochi şi mai înaltă în varianta cu 2-3 ochi. Aceasta se explică prin faptul că 

tăierea la 2-3 ochi are o oarecare prioritate comparativ cu celelalte două variante şi cu 

martorul. Dacă luăm în consideraţie pierderea de apă în frunze din iulie până în septembrie în 

variantele cu tăierea lungă la 5-6 ochi a constitut 5%, iar cu tăierea la 2-3 ochi - 4%, dar în 

variantele martor - 6%. Prin urmare, la tăierea mecanizată scurtă s-a constatat cea mai mică 

pierdere de apă de sistemul foliar pe parcursul perioadei de vegetaţie şi stabilizarea proceselor 

de hidratare a ţesuturilor. Referitor la capacitatea de reţinere a apei Гриненко В. şi 

Бондарева Б., citat de Парфененко Л., Фрижа В., Черноморец M. [155], au stabilit, că 

proprietatea celulelor vegetale de a schimba capacitatea de reţinere a apei se poate de 

considerat nu numai ca o funcţie adaptivă, dar şi ca un proces dinamic, ce caracterizează un 

mers natural al metabolismului celulelor şi ţesuturilor în ontogeneză. Acest fenomen este 

caracteristic şi viţei de vie. 

În experienţa la soiul Rkaţiteli [154] s-a constatat, că în luna iulie capacitatea plantelor 

de a reţine apa a fost destul de înaltă şi a constituit 85-87%. Acest indice înalt este 

caracteristic ambelor variante –martor şi tăierea mecanizată cu reglare manuală şi mai puţin la 

tăierea mecanizată la 5-6 ochi. O situaţie intermediară a ocupat varianta cu tăierea scurtă. În 

august şi septembrie în majoritatea cazurilor capacitatea frunzelor de a reţine apa într-o 

oarecare măsură scade, acest fapt se explică prin scăderea acţiunii factorilor exteriori, în acest 

caz, seceta şi îmbătrânirea aparatului foliar. Aceasta se confirmă prin datele autorilor - 

Пудрикова, Гриненко şi Бондарева, citaţi de Парфененко Л., Фрижа В., Черноморец M. 

[156, 157, 158]. Este necesar de accentuat că o capacitate destul de înaltă a fost în varianta 

tăierii mecanizate la 2-3 ochi. Pe toată perioada de cercetare mărimea capacităţii de reţinere a 

apei a constituit 86% de la cantitatea iniţială, ce caracterizează pozitiv această variantă şi ne 

permite să vorbim despre o activitate fiziologică înaltă. 

Viţa de vie are un sistem radicular dezvoltat şi pătrunde adânc în straturile solului cu 

umiditate şi comparativ puţin suferă de lipsă de umiditate şi chiar de secetă. Conţinutul de apă 

în ţesuturile frunzei pe parcursul perioadei de o zi şi noapte nu rămâne constant. În orele de zi 

în partea aeriană a unor plante apare un deficit de apă, iar la viţa de vie valorile sunt mici. 
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Aceasta vorbeşte despre faptul că comparativ cu alte plante şi în situaţii favorabile de 

asigurare a butucului cu apă şi în condiţii de secetă nu se observă o mare dereglare a 

echilibrului de apă. Se explică acest fenomen prin aceea că sistemului de aprovizionare şi 

conducere a apei este caracteristic pentru viţa de vie şi în caz de necesitate ele completează 

acţiunea mecanismelor care reglează procesele de transpiraţie.  

Cel mai înalt deficit de apă a fost specific butucilor din varianta cu tăierea mecanizată 

la 5-6 ochi, unde acest indice în iulie a alcătuit 8%, în august - 10% şi în septembrie - 7%. Un 

astfel de fenomen se poate de explicat prin faptul că această metodă de tăiere cu majorarea 

încărcăturii de ochi îndeseşte coroana butucului cu un număr mai mare de lăstari şi frunze, ce 

intensifică transpiraţia, măreşte restituirea apei şi nu întotdeauna se completează până la 

nivelul minimal. Autorii Парфененко Л., Фрижа В.,Черноморец M. [151, 153, 155] au 

elucidat unele particularităţi ale regimului de apă dintre variantele tăierii mecanizat şi tăierii 

manuale. Pe lângă aceasta s-a stabilit că primăvara şi la începutul verii în perioada cu un 

conţinut normal sau înalt de umiditate în sol abateri esenţiale în echilibrul de apă în variantele 

experimentale nu s-au observat. Însă, în varianta cu tăiere la 5-6 ochi s-a constatat o mică 

dereglare în echilibrul cu apă, concomitent cu tăierea la 2-3 ochis-a observat o stimulare, 

frunzele din această variantă au avut o hidratare înaltă cu o capacitate stabilă de reţinere a apei 

şi practic nu s-a observat un deficit de apă. 

Viţa devie este o cultură iubitoare de căldură, suportă arşiţa şi seceta, însă e foarte 

sensibilă la surplusul de apă. Excesul de apă in aer şi sol, care s-a înregistrat pe parcursul 

vegetaţiei în anul 1991 la soiul Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel a dus la prelungirea 

perioadei de creştere a lăstarilor, care în anii favorabili în ceea ce priveşte precipitaţiile 

slăbeşte simţitor la începutul lunii august. Activizarea acestui proces duce la creşterea 

vertiginoasă a plantelor în ansamblu, dezvoltarea pe butuci a lăstarilor lacomi, numeroşilor 

copileţi, pentru toate acestea consumându-se substanţe nutritive, care la sfârşitul lui iulie de 

acum trebuie să fie îndreptate la dezvoltarea şi maturarea strugurilor. Creşterea şi dezvoltarea 

intensă a lăstarilor, mai ales în cazul legatului vertical, duce la îndesirea coroanei butucului. 

Totodată se luminează bine frunzele etajului de sus (100-200 mii lks) şi parţial ale etajului 

mijlociu (20-40 mii lкs), mai slab - frunzele etajului de jos (1-10 mii lкs). În cazul legării 

verticale a lăstarilor în mănunchi iluminarea în interiorul coroanei a butucului e mai puţin de 

1000 lкs iar fotosinteza frunzelor scade brusc, cu toate că în ele se află o mare cantitate de 

clorofile şi carotinoide. Pericolul îndesirii excesive a butucilor este datorat faptului, că 

migrarea asimilatelor din frunze în celelalte organe ale plantei slăbeşte complet, ceea ce duce 

la dereglarea metabolismului substanţelor de natură fenolică, responsabile pentru culoarea 
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strugurilor, şi de aceea soiurile colorate pot să nu atingă culoarea şi aroma corespunzătoare 

particularităţilor soiului, ceea ce de asemenea nu este de dorit pentru industria prelucrătoare. 

Deseori pe butucii îndesiţi şi mai ales în caz de umiditate şi temperatură înaltă a aerului se 

dezvoltă rapid dăunătorii şi bolile, iar combaterea lor în interiorul coroanei butucului este 

dificilă. 

Mai eficientă, îndeosebi în anii nefavorabili în ceea ce priveşte condiţiile 

meteorologice, este metoda de conducere a lăstarilor în plantaţiile pe tulpină înaltă după tipul 

coroanei cu lăstari pendenţi. Astfel, lăstarii sunt amplasaţi liber în spaţiu, frunzele sunt 

iluminate bine pe întreaga lungime a lăstarului, sporeşte capacitatea lor de a absorbi radiaţia 

fotosintetică activă (RFA), se îmbunătăţeşte aeraţia, intensitatea fotosintezei, ceea ce duce la 

metabolismul mai activ al asimilanţilor şi la mişcarea lor în celelalte organe ale plantei, ca 

urmare a influenţat pozitiv asupra calităţii strugurilor [48]. 

Organul principal al plantei, unde se acumulează majoritatea compuşilor organici este 

frunza, care sintetizează substanţele organice din neorganice sub acţiunea razelor solare. În 

rezultatul cercetărilor mulţi savanţi [60, 61, 120, 145] au ajuns la concluzia că pentru 

obţinerea a 10 tone de struguri la hectar cu concentraţia zahărului în must de 170-180 g/dm3 

este necesar de avut 10-15 mii m
2
 de suprafaţă foliară la hectar.  

Elementul de bază în sistemul de tăiere după părerea multor savanţi trebuie să fie 

forma butucului care este funcţia biologică a proprietăţii soiului. De aceea, perfecţionarea 

metodelor de conducere a potenţialului biologic al plantei prin aplicarea diferitor forme ale 

butucului este o problemă actuală şi un mare rol în acest aspect îi aparţine procedeelor 

agrotehnice, care permit efectiv folosirea radiaţiei solare [5, 7, 13, 24, 25, 30, 118, 119, 125, 

150, 153]. 

Multiplele cercetări efectuate de Амирджанов А. Г. [60, 61], care explică o 

productivitate scăzută a sistemului pe spalier vertical în rând care după părerea autorului duce 

la o disproporţie în potenţialul plantei şi suprafeţei de nutriţie. Generalizând datele despre 

diferite forme ale butucului şi sistemului de conducere se poate de spus despre o înaltă 

plasticitate a viţei de vie.  

La soiul Cabernet Sauvignon s-a stabilit, că cea mai înaltă cantitate de apă 

(72,5-73,3%) în frunze a fost în luna iunie şi în variantele cu tăierea mecanizată a coardelor. 

În luna iulie s-a manifestat o scădere a conţinutului de apă (68,6-69,1%) la toate variantele şi 

mai ales la variantele cu tăierea mecanizată. În august acest parametru a frunzelor scade 

(64,4-66,5%) destul de semnificativ, ceea ce se explică prin modificări esenţiale a aparatului 

foliar şi pregătire forţată a plantelor către toamnă. Astfel de procese în variantele cu tăierea 
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mecanizată decurg mai activ.  

La soiul Muscat Ottonel s-a păstrat aproximativ aceeaşi legitate. În iunie, la variantele 

tăierii mecanizate s-a determinat cel mai înalt conţinut de apă (73,0-73,3%). În luna iulie acest 

parametru al frunzelor s-a micşorat (68,4-69,2%) în toate variantele experienţei, iar în luna 

august s-a micşorat până la 66,0-67,8%. O scădere esenţială a hidratării frunzelor în luna 

august s-a constatat la ambele soiuri, ceea ce se explică probabil prin numărul mare de lăstari 

a butucilor. 

Iluminarea aparatului foliar. Este cunoscut faptul că activitatea fotosintetică a 

frunzelor se află într-o dependenţă directă de gradul de iluminare şi absorbţie a razelor solare. 

Având în vedere că forma butucilor şi sistemul de conducere periodic se modifică, iluminarea 

butucului şi a unor părţi al lui în mare măsură depinde de acţiunea procedeelor agrotehnice şi 

îngrijirea plantaţiilor. Rezultatele aprecierii iluminării frunzelor au demonstrat (tabelul 3.5) că 

în toate cazurile la soiul Cabernet Sauvignon mai intensiv au fost iluminate frunzele din 

partea superioară a butucului (151-265 mii lкs), mai slab sa înregistrat la cele din partea 

inferioară (129-224 mii lкs), şi cel mai slab - partea medie a coroanei butucului (9-30 mii lкs). 

O posibilitate mai bună de a folosi radiaţia fotosintetică au avut frunzele din sectorul cu 

expoziţia S-E a butucului, mai slab din partea N-V, ceea ce s-a manifestat în iunie- iulie.  

În această perioadă s-au evidenţiat şi unele deosebiri dintre soiuri - la soiul Muscat 

Ottonel în majoritatea cazurilor iluminarea frunzelor a fost mai intensiva decât la soiul 

Cabernet Sauvignon, ceea ce este legat probabil de arhitectura butucilor la aceste soiuri. În 

august iluminarea frunzelor în toate cele trei zone ale butucului practic s-a egalat, ceea ce se 

explică prin încetinirea proceselor de creştere la aceste soiuri spre sfârşitul verii. La ambele 

soiuri nu există deosebiri esenţiale după caracterul iluminării butucilor în funcţie de intervalul 

dintre rânduri. Însă, în toate cazurile cea mai bună iluminare a aparatului foliar s-a evidenţiat 

în variantele cu intervalul mai mare dintre rânduri. La ambele soiuri s-a stabilit cel mai înalt 

nivel de folosire a radiaţiei solare chiar şi în partea medie a butucului. Aici în unele cazuri 

iluminarea frunzelor se majora de două şi mai multe ori comparativ cu variantele unde 

intervalul dintre rânduri a fost de 2,5 m. Acest fapt, mai evident s-a observat în iunie - iulie 

când activitatea proceselor de creştere a lăstarilor a fost cea mai înaltă. (tabelul 3.5) 

După cum afirmă unii autori[126, 127, 135], la soiul Cabernet Sauvignon cu sistemul 

de amplasare liberă a lăstarilor, în luna august iluminarea frunzelor exterioare a constituit 

42400-43400 lks, în interiorul coroanei 1600-1700 lks, iar la sistemul cu conducerea verticală 

a lăstarilor 32500 şi 1650 lks, ceea ce se confirmă şi prin rezultatele obţinute în experienţele 

noastre la ambele soiuri. 
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O mare importanţă pentru procesele fiziologice la viţa de vie o are radiaţia solară cu 

unde scurte [62, 78, 159, 160]. Ea constă din raze ultraviolete cu lungimea undei de 290-

380 nm, radiaţia fotosintetică activă vizibilă – RFA (380-710 nm), care asigură efectul 

fotosintetic, fotomorfogenetic termic şi radiaţia solară cu unde infraroşii (750-4000 nm), care 

asigură efectele termic şi morfogenetic. S-a stabilit, că iluminarea solară, şi în special RFA 

corelează strâns cu acumularea conţinutului de zahăr şi alte substanţe organice în viţa de vie.  

În funcţie de condiţiile de creştere, metodele agrotehnicii CAF a RFA în condiţiile 

Republica Moldova) variază în limitele de 0,3-0,7%. Acest indice al CAF este considerat mic 

(Перстнев Н. Д., 2001). [159]. Cercetările efectuate în diferite regiuni viticole au demonstrat 

(Стоев К., Славчева Т., 1981; A. Жакота А., 1991; Амирджанов А., 1996) că asupra 

regimului de lumină al viţei de vie o influenţă deosebită o exercită condiţiile ecologice ale 

locului de cultivare, precum şi activitatea omului (factorii tehnogeni). Astfel, asupra 

iluminării butucilor influenţează expoziţia pantei şi înclinarea ei, lungimea de tăiere şi 

încărcătura butucilor etc. La amplasarea rândurilor de la nord spre sud butucii obţin 

aproximativ aceeaşi energie solară similar din partea de vest şi est. O astfel de proiectare a 

rândurilor pentru fondarea noilor plantaţii este considerată cea mai raţională. 

Foarte mult se schimbă iluminarea frunzelor în funcţie de sistemul de conducere şi 

arhitectonica butucilor [68, 110, 142, 143, 167, 178]. În medie, frunzele umbrite pe butuc 

constituie 30-40% din întreaga suprafaţă. Deci, în perioada de vegetaţie sarcina viticultorilor 

constă în reducerea ponderii frunzelor umbrite. 

Conform datelor profesorului Перстнев Н. Д. (2001) in timpul vegetaţiei există 

etajare în scurgerea asimilatelor din frunze în alte organe ale viţei de vie. Totodată, după cum 

remarca el, asimilaţii din frunze nu trec în alte frunze, ceea ce demonstrează autonomia 

frunzelor [159]. Lucrările lui A. Jacota (1992), M. Chisili (1991), M. Cernomoreţ (1995) au 

stabilit că cea mai înaltă activitate fotosintetică a frunzelor are loc în perioada diferenţierii 

inflorescenţelor (sfârşitul lunii mai – începutul lunii iunie) [29, 96, 97, 109, 160]. În tabelul 

3.5 este prezentată iluminarea frunzelor în funcţie de 3 nivele a butucului la soiul Cabernet 

Sauvignon. 
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Tabelul 3.5. Iluminarea frunzelor în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor 

la soiul Cabernet Sauvignon, (media pe anii 1990-1992) 

Nr. 

Var 
Partea butucului 

Nivelul 

butucului
x
 

Lunile 

Iunie Iulie August 

 

1.2 

 

S- E 

S 

M 

I 

216 

11 

191 

224 

19 

185 

201 

17 

170 

 

N- V 

S 

M 

I 

206 

9 

31 

219 

12 

44 

151 

13 

31 

 

5.2 

 

S- E 

S 

M 

I 

230 

13 

191 

222 

16 

129 

221 

15 

155 

 

N- V 

S 

M 

I 

201 

9 

30 

197 

12 

40 

231 

13 

38 

 

1.3. 

 

S- E 

S 

M 

I 

243 

8 

191 

215 

12 

144 

216 

15 

178 

 

N- V 

S 

M 

I 

261 

7 

37 

210 

11 

40 

179 

17 

45 

 

5.3 

 

S- E 

S 

M 

I 

256 

12 

224 

210 

13 

145 

212 

15 

174 

 

N- V 

S 

M 

I 

231 

8 

43 

205 

9 

39 

206 

15 

54 
x
 - S – nivelul superior, M – nivelul mediu, I – nivelul inferior. 

 

Din tabelul 3.5. putem observa că la soiul Cabernet Sauvignon, în perioada de 

vegetaţie, mai ales în lunile iulie-august, iluminarea frunzelor este mai mare în nivelul 

superior şi inferior al butucului comparativ cu nivelul de mijloc al coroanei butucului. În 

tabelul 3.6 este prezentată iluminarea frunzelor în funcţie de 3 nivele a butucului la soiul 

Muscat Ottonel. 

 

Tabelul 3.6. Iluminarea frunzelor în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor la soiul 

Muscat Ottonel, (media pe anii 1990-1992) 
 

Nr. 

Var 
Partea butucului Nivelul butucului

x
 

Lunile 

Iunie Iulie August 

 

1.2 

 

S- E 

S 

M 

I 

234 

41 

164 

223 

17 

204 

226 

24 

191 

 

N- V 

S 

M 

I 

189 

28 

45 

187 

17 

38 

194 

20 

44 
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Nr. 

Var 
Partea butucului Nivelul butucului

x
 

Lunile 

Iunie Iulie August 

 

5.2 

 

S- E 

S 

M 

I 

236 

31 

187 

220 

19 

196 

227 

22 

194 

 

N- V 

S 

M 

I 

220 

28 

54 

211 

15 

38 

201 

25 

42 

 

2.2 

S- E S 

M 

I 

278 

26 

175 

217 

16 

204 

222 

20 

191 

 

N- V 

S 

M 

I 

281 

17 

85 

209 

15 

43 

198 

14 

37 

 

6.2. 

 

S- E 

S 

M 

I 

277 

25 

177 

222 

14 

177 

220 

24 

187 

 

N- V 

S 

M 

I 

255 

15 

57 

205 

14 

40 

202 

21 

45 
x
 - S – nivelul superior, M – nivelul mediu, I – nivelul inferior. 

Din tabelul 3.6 se vede că la soiul Muscat Ottonel iluminarea este mai intensivă în 

partea superioară, apoi inferioară şi mai slabă în partea medie a coroanei butucului. Pe 

parcursul lunilor de vară iluminarea descreşte din iunie spre august. În figura 3.9 este redată 

iluminarea suprafeţei foliare a soiurilor Cabernet-Sauvignon şi Muscat Ottonel în lunile de 

vară. 

 

 

Fig. 3.9. Iluminarea suprafeţei foliare în lunile de vară a soiurilor  

Cabernet Sauvignon și Muscat Ottonel 
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Din figura 3.9 se evidenţiază soiul Muscat Ottonel cu o iluminare mai bună 

comparativ cu soiul mai viguros Cabernet Sauvignon. 

Cercetările efectuate de Ксепреди П., citat de Михайлюк И. [137] cu suprafaţa de 

nutriţie 3,0 x 1,0 şi 3,0 x 1,5 m suprafaţa foliară a butucului poate atinge 15-16 m
2
 sau 

40-50 mii m
2
 la ha. Această masă foliară după afirmaţiile autorului este direcţionată pe spalier 

într-o singură suprafaţă plană cu umbrirea multiplă a frunzelor una pe alta. În rezultatul 

autoumbririi activitatea fotosintetică a scăzut cu 20-40%. Acest fapt a fost confirmat prin 

prezenţa îngălbenirii şi uscării frunzelor în interiorul coroanei butucului, s-a înrăutăţit 

maturarea lăstarilor, diferenţierea ochilor de iarnă. 

Cercetările asupra acţiunii tăierii mecanizate a butucilor la particularităţile fiziologice 

de dezvoltare a viţei de vie ale mai multor autori au demonstrat că tăierea mecanizată a 

butucilor viţei de vie este reală [12, 83, 84, 93, 107, 130, 151, 155, 156, 174, 176, 177, 179]. 

Studierea sintezei, localizării şi metabolismului unui şir de substanţe în frunze şi 

lăstari s-a efectuat în dinamică în experienţa la soiurile Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel 

pe următorii indici:  

- referitor la frunze –regimul de apă, pigmenţii fotosintetici de bază, proprietăţile 

optice ale frunzelor şi iluminarea butucilor; 

- referitor la lăstari - maturarea lor. 

În tabelele 3.7-3.8 este redat conţinutul de pigmenţi fotosintetici în frunze în funcţie de 

sistemul de conducere la 1 g de masă uscată la soiurile studiate. 

 

Tabelul 3.7. Conţinutul de pigmenţi fotosintetici în frunze la soiul Cabernet Sauvignon 

în funcţie de sistemul de conducere la 1 g de masă uscată (media pe anii 1990-1992) 

Nr. 

variantei 

Clorofila Clorofila Suma 

clorofilelor 
Carotinoide 

Suma 

pigmenţilor 

Index 

clorof. 

Index 

pigm. „a” "b" 

mg S x   mg S x  Mg S x   Mg S x  mg S x   Mg mg 

Iunie 

1.2 5,16 0,07 1,39 0,08 6,55 0,10 2,90 0,25 8,45 0,22 2,99 1,90 

5.2 5,23 0,11 1,72 0,09 6,95 0,16 3,22 0,27 9,10 0,22 3,04 2,15 

2.2 5,00 0,07 1,68 0,03 6,68 0,08 2,60 0,07 9,24 0,13 2,97 2,56 

6.2 5,33 0,23 1,46 0,14 6,79 0,29 3,00 0,11 9,05 0,30 3,65 2,26 

Iulie 

1.2 4,41 0,04 1,20 0,02 5,61 0,04 2,38 0,05 7,96 0,07 3,67 2,35 

5.2 4,61 0,23 1,43 0,03 6,04 0,24 2,68 0,11 8,29 0,21 3,22 2,25 

2.2 4,48 0,10 1,32 0,05 5,80 0,13 2,44 0,07 8,17 0,17 3,39 2,37 

6.2 4,89 0,06 1,45 0,06 6,34 0,09 2,55 0,10 8,82 0,14 3,37 2,48 
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Nr. 

variantei 

Clorofila Clorofila Suma 

clorofilelor 
Carotinoide 

Suma 

pigmenţilor 

Index 

clorof. 

Index 

pigm. „a” "b" 

mg S x   mg S x  Mg S x   Mg S x  mg S x   Mg mg 

August 

1.2 4,17 0,05 1,27 0,04 5,44 0,08 2,27 0,01 7,83 0,07 3,28 2,39 

5.2 4,23 0,16 1,26 0,05 5,49 0,20 2,49 0,07 7,69 0,19 3,35 2,20 

2.2 4,20 0,17 1,28 0,06 5,48 0,21 2,40 0,07 7,76 0,19 3,28 2,28 

6.2 4,45 0,05 1,65 0,02 5,80 0,05 2,61 0,07 8,02 0,07 3,29 2,22 

 

Din tabelul 3.7 la soiul Cabernet Sauvignon se vede că în variantele cu tăierea 

mecanizată conţinutul sumei clorofilelor, pigmenţilor este puţin mai scăzut comparativ cu 

variantele martor. Această legitate se păstrează pe lunile iunie - august, deoarece iniţial 

încărcătura cu ochi a fost mai mare, ceea cei caracteristic procesului tehnologic de tăiere 

mecanizată. 

În figurile 3.10-3.11 este prezentată suma clorofilelor în funcţie de sistemul de 

conducere a lăstarilor la ambele soiuri. 

 

 

Fig. 3.10. Suma clorofilelor în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor la soiul 

Cabernet Sauvignon, mg 
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Tabelul 3.8. Conţinutul de pigmenţi fotosintetici în frunze în funcţie de sistemul de 

conducere la soiul Muscat Ottonel la 1 g de masă uscată (media pe 3 ani) 

Nr. 

variantei 

Clorofila Clorofila Suma 

clorofilelor 
Carotinoide 

Suma 

pigmenţilor 

Index 

clorof. 

Index 

pigm. „a” "b" 

mg Sx   mg S x   Mg S x  Mg S x  mg S x  mg mg 

Iunie 

1.2 4,29 0,09 1,30 0,01 5,59 0,07 2,42 0,06 7,89 0,07 3,30 2,30 

5.2 4,21 0,03 1,34 0,02 5,55 0,06 2,29 0,09 7,97 0,08 3,14 2,42 

2.2 4,21 0,18 1,35 0,11 5,56 0,21 2,33 0,09 7,94 0,23 3,11 2,38 

6.2 4,21 0,11 1,23 0,05 5,44 0,11 2,30 0,08 7,80 0,13 3,42 2,36 

Iulie 

1.2 3,57 0,22 0,89 0,05 4,46 0,19 2,06 0,14 6,62 0,21 4,01 2,16 

5.2 4,00 0,17 1,09 0,06 5,09 0,20 2,16 0,16 7,44 0,23 3,66 2,35 

2.2 3,38 0,15 0,98 0,07 4,36 0,14 1,85 0,05 6,71 0,11 3,44 2,35 

6.2 3,63 0,09 0,97 0,05 4,60 0,14 1,80 0,06 7,15 0,10 3,74 2,55 

August 

1.2 3,76 0,09 1,02 0,03 4,78 0,11 2,12 0,05 7,03 0,15 3,68 2,25 

5.2 3,50 0,07 0,97 0,02 4,47 0,08 1,90 0,03 6,82 0,07 3,60 2,35 

2.2 3,33 0,04 0,86 0,02 4,19 0,04 1,85 0,04 6,45 0,06 3,87 2,26 

6.2 3,39 0,09 0,89 0,02 4,28 0,08 1,89 0,06 6,54 0,10 3,80 2,26 

Din tabelul 3.8 la soiul Muscat Ottonel după conţinutul sumei clorofilelor în luna iunie 

variantele 1.2 şi 2.2 au fost puţin mai mari comparativ cu variantele martor 5.2, 5.3. Această 

mică majorare nu s-a menţinut în iulie, august. 

 
Fig. 3.11. Suma clorofilelor în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor la soiul  

Muscat Ottonel, mg
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Datele experimentale obţinute la ambele soiuri după pigmenţii fotosintetici au arătat 

(figurile 3.10-3.11) că pe toată perioada de vegetaţie în sinteza şi metabolismul clorofilei „a”, 

şi „b” nu s-au observat oarecare dereglări. Cantitatea de pigmenţi la soiul Muscat Ottonel în 

lunile iunie – august a fost optimală cu o descreştere în variantele cu tăiere mecanizată de la 

7,89 (iunie) până la 6,45 mg (august) şi destul de stabilă. Acest fapt ne permite să conchidem 

că tăierea mecanizată cu reglări manuale în fiecare an nu duce la dereglări fiziologice în 

perioada de vegetaţie a butucilor.  

Pigmenţii cloroplastelor reprezintă compuşi organici, care absorb selectiv razele de 

lumină din spectrul vizibil (400-700 nm). Culoarea lor este determinată de razele pe care ei le 

reflectă ori care trec fără să fie absorbite. În prezent în lumea plantelor verzi sunt cunoscute 

diverse forme de clorofilă, care se deosebesc prin structura moleculară şi prin spectrul de 

absorbţie. Prezenţa a două clorofile „a”şi "b", foarte apropiate după compoziţia chimică, 

pentru prima dată a fost argumentată în 1906 de fiziologul rus Цвет М. С. În acest scop a fost 

folosită metoda analizei cromatografice, elaborată de el însuşi, care se bazează pe absorbţia 

pigmenţilor în coloane, umplute cu diferite substanţe. 

Ch. Darvin citat de Burzo I. ş.a. a dat o înaltă apreciere clorofilei, menţionând, că ea 

reprezintă una dintre cele mai interesante substanţe organice de pe suprafaţa pământului, 

deoarece prezenţa ei condiţionează cea mai importantă sinteză a compuşilor organici din 

anorganici (CO2, H2O ş.a.). În acelaşi timp, clorofila este şi una dintre cele mai complexe 

substanţe organice. În frunză clorofila „a”se găseşte într-o cantitate mai mare, decât clorofila 

„b” raportul fiind de 3/1. Acest raport diferă în funcţie de adaptarea plantelor la condiţiile 

mediului şi, în primul rând, la lumină. Cantitatea clorofilei în frunze variază în limitele 

0,2-0,8% din masa uscată. Frunzele plantelor rezistente la umbră conţin o cantitate mai mare 

de pigmenţi clorofilieni (aproximativ 0,8% din greutatea uscată), comparativ cu plantele 

iubitoare de lumină [16, 43]. 

Pigmenţii fotosintetici de bază – clorofila „a” şi "b" de asemenea carotinoidele, care 

pe parcursul vegetaţiei sunt responsabili de activitatea fotosintetică a plantaţiei şi, în sfârşit, de 

ritmul multor procese fiziologo-biochimice în organismul plantei. S-a stabilit, că cu cea mai 

mare activitate fotosintetică se consideră clorofila „a”, mai mică - „b”, iar însoţitorii 

clorofilelor - carotinoidele, sunt elementele de rezervă a cloroplastelor, care participă în 

procesul de fotosinteză prin diminuarea calităţii primilor doi pigmenţi [152, 153]. Cu 

studierea pigmenţilor fotosintetici la viţa de vie s-au ocupat mulţi cercetători. Astfel, unii 

autori [167, 169] analizând pigmenţii în funcţie de particularităţile de tăiere a butucilor au 

constatat că lungimea braţelor cu o încărcătură optimală într-o oarecare măsură scade 
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conţinutul absolut al clorofilei în frunze, însă favorizează acumularea maximală a lor mai 

devreme pe perioada de vegetaţie, ca urmare se schimbă ritmul proceselor fiziologo-

biochimice în plantă. 

După datele lui Михайлюк И. [152, 153], care a studiat pigmenţii în legătură cu 

diferite forme ale butucilor şi tipurile de spalier la plantaţiile viticole, astfel de procedee 

agrotehnice influenţează esenţial asupra acumulării şi proporţiei clorofilelor în frunze până la 

coacerea strugurilor. Pe lângă aceasta ei au stabilit, că în partea de sus a butucului se 

acumulează mai mult clorofila „a”, iar nivelul mediu şi nivelul de jos - clorofila „b”, din 

aceste considerente raportul dintre primul pigment faţă de al doilea în aceste zone ale 

butucului este diferit. 

Autorii Парфененко Л., Фрижа В., Черноморец М. [152, 155] şi-au pus ca scop de a 

studia cum acţionează tăierea mecanizată comparativ cu tăierea manuală la intensitatea 

acumulării pigmenţilor verzi şi galbeni în frunze pe perioada vegetaţiei, de asemenea de 

stabilit dacă tăierea mecanizată nu frânează sinteza şi metabolismul acestor compuşi, ce poate 

influenţa negativ la activitatea fotosintetică şi productivitatea plantaţiilor. Rezultatele 

experimentelor au demonstrat, că cantitatea de clorofila „a” în iulie a fost destul de mare 

171-206 mg ) şi în august a continuat să se mărească (până la 183-222 mg ), iar în septembrie 

brusc a scăzut până la 134-165 mg ). În acelaşi timp, cantitatea de clorofilă „b” în iulie –

august s-a aflat în limitele de 77-92 mg, iar în septembrie a crescut considerabil 

(101-132 mg). Astfel de fenomen se explică prin descompunerea clorofilei „a" care îşi asumă 

activitatea fotosintetică şi de aceea funcţionarea aparatului foliar în general n-a scăzut, ori 

scade foarte puţin. Conţinutul de carotinoide (pigmenţii galbeni) în perioada de vegetaţie n-a 

suportat schimbări esenţiale: în iulie 61-71 mg, august 68-75 mg şi septembrie 53-67 mg. De 

aceea, sinteza acestor substanţe în cloroplaste a fost în general stabilă. În total suma ambelor 

pigmenţi verzi, de asemenea a carotinoidelor a fost cea mai înaltă în august, în septembrie mai 

puţin, ce confirmă schimbările cu vârstă a ţesuturilor şi îmbătrânirea aparatului foliar. 

Coeficientul de raport al clorofilei "a" faţă de clorofila „b” a fost mai mare în luna iulie - 

august, iar în septembrie esenţial a scăzut, ce se lămureşte prin scăderea cantităţii clorofilei 

„a”. În baza acestor experienţe autorii au ajuns la concluzia că tăierea mecanizată comparativ 

cu tăierea manuală nu duce la diminuarea procesului de sinteză şi acumularea pigmenţilor 

verzi şi galbeni şi de aceea se presupune că nu se reflectă negativ la activitatea fotosintetică a 

aparatului foliar al plantelor. Din trei variante cu tăierea mecanizată se evidenţia tăierea scurtă 

la 2-3 ochi care contribuie maximum la acumularea pigmenţilor verzi şi galbeni, majorarea 

raportului dintre clorofila "a" şi clorofila "b", ce se consideră ca un fapt pozitiv în activizarea 
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procesului de fotosinteză în această variantă. 

Organul de bază, receptiv la energia radiantă solară şi valorificarea ei pentru formarea 

substanţelor organice este frunza verde, de aceea starea şi proprietăţile optice depinde de 

mărimea de absorbţie a RAF, şi în consecinţă productivitatea plantaţiilor. Frunza viţei de vie 

care are o structură tipică are un coeficient destul de înalt de absorbţie. În acelaşi timp natura 

dublă a acestei plante (iubitoare de lumină şi rezistente la umbrire) relativ cu un grad nu prea 

înalt de saturaţie a fotosintezei determină acea situaţie, ce prin iluminarea intensivă 

coeficientul de absorbţie totuşi este mai mic, comparativ cu o iluminare medie [60, 61]. În 

timpul de faţă este demonstrat, că cu nivelul de iluminare mai mic se majorează conţinutul de 

clorofilă la o suprafaţă de unitate. În legătură cu aceasta cultivarea viţei de vie în condiţiile cu 

iluminare mai scăzută are o acţiune esenţială la mărimea coeficientului sumar de absorbţie a 

RAF şi la mersul general de absorbţie de către frunze a energiei [109, 112, 116, 119]. 

Autorii confirmă, că pe această problemă datele obţinute reflectă proprietăţile optice 

ale frunzelor la tăierea mecanizată şi cea manuală. În general pe variantele experienţei în 

august din energia căzută pe aparatul foliar numai 63–67% se absoarbe, 16–21% se reflectă şi 

14-18% se pierde, în septembrie-corespunzător 54–60%, 23–32% şi 13 –17%. Aceasta 

probabil este în legătură cu schimbările de vârstă a ţesuturilor din frunză, scăderea în ele a 

cantităţii de clorofila „a” şi a carotinoidelor, spectrul de absorbţie al căruia este destul de înalt. 

Tăierea mecanizată comparativ cu variantele martor în general nu diminuează 

proprietăţile optice ale frunzelor. Însă, spectrul de absorbţie RAF în varianta de tăiere 

mecanizată la 5-6 ochi în august şi septembrie s-a caracterizat cu indici mai mici comparativ 

cu alte variante de tăiere mecanizată precum şi tăierea manuală. Aceasta se explică prin faptul 

că, cu tăierea mai lungă a coardelor la butuc se dezvoltă un număr mai mare de lăstari, ceea ce 

duce la îndesirea coroanei butucului şi ca consecinţă se înrăutăţeşte aeraţia şi iluminarea. 

Analizând conţinutul pigmenţilor în această variantă diminuări esenţiale a cantităţii totale de 

clorofile şi a carotinoidelor nu s-au observat [152, 155]. Astfel, rezultatele cercetărilor noastre 

sunt în concordanţă cu datele din literatură [60, 62, 83], care demonstrează, că între cantitatea 

de pigmenţi în frunze şi proprietăţile lor optice nu s-a manifestat o legătură reciprocă. 

Probabil, din aceste considerente zilele de vară înnourate pentru viţa de vie nu sunt atât de 

primejdioase, deoarece cu radiaţia solară scăzută şi condiţii de umbră ea are capacitatea de a 

absorbi cantitatea necesară de RAF [158] 

Este cunoscut faptul, că activitatea fotosintetică a frunzelor se află în raport cu gradul 

de iluminare şi absorbţie a energiei radiante solare. În legătură cu faptul,că structura butucului 

şi sistemul de conducere a lăstarilor nu rămân constante, dar încontinuu se perfecţionează, 
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iluminarea butucului într-o mare măsură depinde de acţiunea procedeelor agrotehnice. 

Aмирджанов A. [60, 61], generalizând datele literaturii, de asemenea şi rezultatele 

cercetărilor sale asupra regimului de radiaţie a viţei de vie, conchide că particularităţile 

naturale a ei este caracteristic (iubitoare de lumină şi rezistentă la umbrire) capacitatea de a se 

acomoda la lumină de intensitate diferită. Apoi autorul se referă la lucrările lui Давитая Ф., 

care a observat că condiţiile de iluminare nu este factorul de limitare a răspândirii viţei de vie. 

De aceea, această cultură ca o cultură de seră are un areal foarte larg în raioanele de nord a 

Franţei, Belgiei, Scoţiei ş.a.  

Давитая Ф., citată de Парфененко Л., Фрижа В., Черноморец М. [155, 156], 

consideră, că viţa de vie este asigurată cu lumină pretutindeni, unde numai se poate cultiva 

după condiţiile de temperatură şi umiditate în perioada de vegetaţie. Concomitent, observările 

arată că dacă luăm în consideraţie calitatea recoltei, atunci şi în condiţiile de Sud a Franţei 

pentru dezvoltarea normală a strugurilor cantitatea naturală a radiaţiei solare poate fi 

insuficientă. Pentru a caracteriza zonele climatice din punct de vedere a asigurării viţei de vie 

cu energie solară G. Constantinescu a valorificat coeficientul de insolaţie - suma orelor 

efective de iluminare solară în perioada de vegetaţie, raportată la numărul de zile a aceeaşi 

perioade. În acelaşi timp cercetările arată că este important nu numai suma orelor de insolaţie, 

dar şi intensitatea, deoarece acest factor are o însemnătate importantă în acumularea zahărului 

în condiţiile climei continentale cu suma de temperaturi active de 2800-3400 °C. 

După Алехин K., citat de Парфененко Л., Фрижа В., Черноморец М. [155, 156, 

169, 171, 172], indicii de calitate a recoltei nu depind de faptul, că ei se formează din contul 

lăstarilor fertili, ori lăstarilor din copileţi, ei se determină prin condiţiile de pătrundere în 

frunze a razelor directe solare. Analiza literaturii despre legătura iluminării frunzelor cu 

intensitatea fotosintezei a demonstrat că activitatea cea mai înaltă a acestui proces se obţine la 

iluminarea de 30-60 mii lks., iar cea mai mică - mai jos de 5 mii lks. Este necesar de avut în 

vedere, că este importantă nu numai intensitatea fotosintezei, dar şi activitatea proceselor de 

deversare a asimilatelor din frunze în alte organe ale butucului. Din frunzele, care se află în 

interiorul coroanei, unde iluminarea este foarte slabă (500-800 lks) deversarea asimilatelor 

practic lipseşte, iar în cazurile de pătrundere parţială prin ele a razelor solare, are loc 

deplasarea productelor fotosintezei în elementele vecine ale butucului. Limita de jos a 

iluminării, la care se observă deversarea asimilatelor este egală cu 1000 lks [61]. 

Рябчун О. П., citat de Михайлюк И., Парфененко Л. [137,158], conchide, că la 

soiurile europene punctul de compensare este relativ mică şi constituie 300-1350 lks, 

saturarea cu lumină se observă printr-o iluminare foarte înaltă – de la 30 mii până la 50 mii 
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lks. În pofida părerii că nu există acţiune negativă prin umbrirea parţială a butucilor asupra 

intensităţii şi productivităţii asimilaţiei, curba fotosintezei urmează după curba iluminării şi 

cade la umbrirea frunzelor. O astfel de situaţie autorul o confirmă cu date, care demonstrează, 

că la plantaţiile cultivate pe spalier vertical umbrirea frunzelor din interiorul coroanei duce la 

o intensitate mică a fotosintezei, comparativ cu cele din exterior. În tabelul 3.9 este prezentat 

conţinutul zaharidelor în frunze la soiurile Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel. 

 

Tabelul 3.9. Conţinutul zaharidelor în frunze la 1 g de masă uscată în funcţiede metoda 

de tăiere şi sistemul de conducere a lăstarilor (media pe anii 1990-1992) 

nr. 

var 

Glucoza,% 
Media  

Zaharoza,% 
Media  

Suma zaharidelor,% 
Media  

iunie Iulie august iunie iulie august Iunie iulie august 

soiul Cabernet Sauvignon 

1.2 5,9 5,8 4,6 5,4 2,7 2,7 2,8 2,7 8,6 8,5 7,4 8,2 

2.2 6,1 6,0 5,2 5,8 2,9 2,5 2,1 2,5 9,0 8,5 7,3 8,3 

5.2 5,5 6,0 4,5 5,3 2,9 2,5 3,4 2,9 8,4 8,5 7,9 8,3 

6.2 5,7 6,1 5,2 5,5 2,7 2,3 2,7 2,6 8,4 8,4 7,9 8,2 

Max Δt 05 Δ Sx iunie-0,52. iulie-0,26. august-0,21 

soiul Muscat Ottonel 

1.2 6,5 6,2 5,1 5,9 3,5 4,2 3,6 3,8 10,0 10,4 8,6 9,4 

2.2 6,5 6,6 4,8 6 3,1 3,7 3,4 3,4 9,6 10,3 8,2 9,4 

5.2 6,4 6,5 4,7 5,9 3,5 3,8 4,2 3,8 9,9 10,3 8,9 9,7 

6.2 6,5 6,5 5,2 6,1 3,0 3,7 3,6 3,4 9,5 10,2 8,8 9,5 

Max Δt 05 Δ Sx iunie-0,30. iulie-0,21. august-0,32 

 

Din tabelul 3.9 se observă, că rezultatele generalizate pe trei ani la soiul Cabernet 

Sauvignon au demonstrat, că procesul de sinteză a asimilatelor a decurs normal, ceea ce e 

caracteristic butucilor viţei de vie în condiţii optimale ale anului. S-au evidenţiat puţin după 

conţinutul de glucoză varianta 2.2 faţă de varianta 1.2 şi variantele martor (5.2; 6.2). Totodată 

s-a observat o descreştere a conţinutului de glucoză în variantele cu tăierea mecanizată. 

Această legitate s-a observat şi după conţinutul zaharidelor. S-au manifestat particularităţile 

biologice ale soiurilor în perioada intensivă de creştere a butucilor (iunie-iulie), cantitatea de 

zaharuri în frunze la soiul Muscat Ottonel a fost cu 2-3% mai mare comparativ cu soiul 

Cabernet Sauvignon. Aceasta ne confirmă o mobilitate mai bună a aparatului fotosintetic a 

soiului Muscat Ottonel.  

În figurile 3.12 şi 3.13 este redată suma zaharidelor în funcţie de metoda de tăiere şi 

sistemul de conducere a lăstarilor la soiurile studiate. 
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Fig. 3.12. Suma zaharidelor,% în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor la soiul 

Cabernet Sauvignon 

 

 
 

3.13. Suma zaharidelor,% în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor la soiul 

Muscat Ottonel 
 

Din figura 3.12 la soiul Cabernet Sauvignon se observă o mică evidenţiere a variantei 2.2 

tăierea mecanizată cu reglarea manuală comparativ cu varianta 1.2 tăierea mecanizată fără 

reglarea încărcăturii butucului cu ochi. La soiul Muscat Ottonel nu s-a observat această 

legitate (fig. 3.13). 
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În tabelul 3.10 este prezentat conţinutul unor substanţe în coardele viţei de vie în 

perioada de preiernare în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor.  

Tabelul 3.10. Conţinutul unor substanţe în coardele viţei de vie în perioada de 

preiernare în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor (media pe anii 1990-1992) 

Nr. var. 

Indicii  

glucoza, 

% 

zaharoza, 

% 

suma, 

% 

amidon, 

% 

hemiceluloza, 

% 

celuloza, 

% 

lignina, 

% 

suma 

subs. 

% 

soiul Cabernet Sauvignon 

1.2 4,27 1,93 6,20 10,2 24,3 25,5 12,7 78,9 

2.2 4,37 1,70 6,07 12,6 25,5 27,8 13,5 85,5 

5.2 4,77 1,73 6,50 9,80 24,7 26,6 13,4 81,0 

6.2 4,63 1,63 6,26 11,1 25,8 28,4 12,1 83,7 

Max Δ 05Sx pentru suma zaharidelor – 0.37 

soiul Muscat Ottonel 

1.2 4,40 2,10 6,5 10,1 24,6 26,5 14,5 82,2 

2.2 4,80 2,40 7,2 11,8 26,9 26,9 13,0 85,8 

5.2 4,80 2,70 7,5 10,8 25,4 27,2 13,6 84,5 

6.2 4,60 2,80 7,4 11,1 25,2 26,8 13,4 83,9 

Max Δ 05 Sx pentru suma zaharidelor – 0,29 
 

Datele prezentate în tabelul 3.10, arată că la soiul Cabernet Sauvignon suma asimilatelor 

în coarde în perioada de preiernare este maximală în varianta experimentală 2.2, urmată de 

varianta martor 6.2 cu tăierea la veriga de rod. La soiul Muscat Ottonel de asemenea, în 

varianta 2.2 se observă o cantitate mai sporită a sumei asimilatelor, dar urmată de varianta 

martor 5.2 cu tăierea scurtă. 

În tabelul 3.11 este prezentată maturarea în coardele viţei de vie în perioada de 

preiernare în funcţie de sistemul de conducere a lăstarilor. 

Tabelul 3.11. Indicii de maturare a lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere  

şi sistemul de conducere a butucilor (media pe a. 1990-1992) 

nr. 

var. 

Conţinutul 

de apă 
Diferenţierea 

ţesuturilor 

Ţesuturile liberului tare, 

buc. 
% Sx  

Cabernet Sauvignon 

1.2 47,3 0,28 4,0 3-4 

5.2 47,3 0,29 4,3 3-4 

2.2 47,0 0,22 4,7 3-4 

6.2 47,7 0,16 4,0 3-4 

Muscat Ottonel 

1.2 47,9 0,29 3,8 2-3 

5.2 47,7 0,62 3,7 2-3 

2.2 47,2 0,28 3,8 2-3 

6.2 48,8 0,59 4,0 3-4 

Din tabelul 3.11 se vede, că nu sunt diferenţe semnificative pe variante privind 
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conţinutul de apă, diferenţierea ţesuturilor şi numărul fascicolelor de liber tare la soiul 

Cabernet Sauvignon. După nivelul de diferenţiere a ţesuturilor se evidenţiază varianta 2.2. 

La soiul Muscat Ottonel diferenţa între variante de asemenea este mică, evidenţiindu-

se neesenţial varianta 6.2. După majoritatea indicilor fiziologici în perioada de primăvară-vară 

nu s-au observat deosebiri esenţiale între variantele cu tăierea mecanizată şi variantele martor 

cu tăierea la 2 x 3-4 ochi, de asemenea şi tăierea manuală la veriga de rod 2 x 7-8 ochi.  

3.3. Influenţa tăierii mecanizate a butucilor asupra calităţii şi componenţei chimice 

a mustului şi vinului la soiurile studiate. 

Datele obţinute la soiul Cabernet Sauvignon în primul an după aplicarea dispozitivului 

de tăiere mecanizată ne-au demonstrat (tab. 3.12) că în varianta 1.1, unde recolta a alcătuit 

22,3 t/ha,conţinutul de zahăr a constituit 188,0 g/dm
3
,iar în varianta 2.1, unde recolta a fost de 

13,8 t/ha, conţinutul de zahăr a constituit 207,0 g/dm
3
. După aprecierea organoleptică s-a 

evidenţiat neesenţial, varianta5.1 cu 7,84 puncte comparativ cu varianta 1.1 de 7,70 puncte. 

 La soiul Muscat Ottonel în variantele cu tăierea mecanizată (1.1) unde recolta a fost 

de 20,8 t/ha, zaharitatea a constituit 148,0 g/dm
3
, iar în varianta 2.1, unde recolta a alcătuit 

18,3 t/ha, conţinutul de zahăr a constituit 156,0 g/dm
3
. Conţinutul de zahăr în primul an de 

tăiere mecanizată în variantele martor la soiul Muscat Ottonel a fost mai scăzut în comparaţie 

cu soiul Cabernet Sauvignon, iar variantele cu tăiere mecanizată a fost mai mare la Cabernet 

Sauvignon. 

Tabelul 3.12. Influenţa tăierii mecanizate a viţei de vie asupra calităţii şi componenţei 

chimice a mustului şi vinului, recolta 1990 

Var.

-ta 

Data 

prel

uc-

rării 

Re-

colta, 

t/ha 

Caracteristica 

mustului 
Caracteristica vinului 

zahăr, 

g/100 

cm
3
 

acidita-

tea tit-

rabilă, 

g/dm
3
 

alcoo-

lul,%vo

l. 

acidita-

tea 

titrabilă, 

g/dm
3 

acidita-

tea vo-

latilă, 

g/dm
3 

com-

puşii 

fenol., 

g/dm
3
 

extrac

tul 

res-

tant, 

g/dm
3
 

antoci-

ani,  

mg/dm
3
 

aprecierea 

organolepti

că, puncte 

Cabernet Sauvignon 

1.1 

2
7

.0
9

.1
9

9
0
 22,3 188,0 8,6 11,2 9,3 0,40 1238 25,0 334,9 7,70 

5.1 10,8 202,0 8,4 11,9 9,0 0,40 1461 24,0 380,6 7,84 

2.1 13,8 207,0 9,7 12,3 8,9 0,46 1377 24,8 366,4 7,75 

6.1 11,5 194,0 8,3 11,4 9,0 0,40 1500 25,3 392,4 7,90 

Muscat Ottonel 

1.1 

1
1
.0

9
.1

9
9

0
 20,8 148,0 5,8 8,9 5,4 0,20 255,5 15,7 - 7,70 

5.1 11,0 162,0 4,9 9,7 5,1 0,20 222,7 16,0 - 7,60 

2.1 18,3 156,0 5,2 9,4 5,6 0,20 248,9 15,7 - 7,70 

6.1 12,3 164,0 4,6 9,9 5,3 0,29 209,6 15,7 - 7,52 
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În perioada de vegetaţie a anului 1991 (tabelul 3.13) condiţiile climatice au fost cu 

abateri de la norma multianuală, primăvara relativ rece, precipitaţii abundente (143 mm) în 

luna mai, vara, de asemenea ploioasă cu temperaturi moderate în luna august (21,1 °C) şi 

septembrie (16,2 °C). Aceste condiţii climatice au influenţat semnificativ asupra acumulării 

zahărului cu majorarea acidităţii îndeosebi la soiul Cabernet Sauvignon comparativ cu anul 

1990. La soiul Muscat Ottonel s-a înregistrat o majorare a zahărului în aceste condiţii 

climatice, numai că aciditatea totală în must a fost mai înaltă comparativ cu anul 1990. 

Tabelul. 3.13. Influenţa tăierii mecanizate a viţei de vie asupra calităţii şi componenţei 

chimice a mustului şi vinului, recolta 1991. 

Varia

nta 

Data 

pre-

lucră-

rii 

Recol-

ta, t/ha 

Caracteristica 

mustului 
Caracteristica vinului 

zahăr, 

g/100 

cm
3
 

acidita 

tea tit-

rabilă, 

g/dm
3
 

alcoo-

lul 

vola-

til,% 

aciditatea 

titrabilă 

g/dm
3 

acidita-

tea 

volatilă,

g/dm
3 

compu

şii fe-

nolici, 

g/dm
3
 

extrac-

tul res-

tant, 

g/dm
3
 

antoci-

ani, 

mg/dm
3
 

apreci-

erea 

organo

leptică, 

puncte 

Cabernet Sauvignon 

1.1 

1
9
.1

0
.1

9
9
1
 18,5 164,0 12,4 9,4 10,0 0,26 1041,5 24,2 209 7,64 

5.1 9,5 167,0 12,3 9,6 11,3 0,26 1135,3 24,8 201 7,70 

2.1 16,5 188,0 12,8 11,2 11,2 0,26 1107,9 25,8 226 7,68 

6.1 9,0 191,0 11,8 11,3 9,9 0,26 1192,4 26,1 224 7,70 

Muscat Ottonel 

1.1 

1
.1

0
.1

9
9
1
 20,8 167,0 7,7 9,9 8,6 0,59 294,8 18,6 - 7,76 

5.1 8,8 186,0 8,3 11,0 8,0 0,53 326,2 21,9 - 7,84 

2.1 16,8 159,0 7,7 9,4 8,0 0,53 303,9 18,0 - 7,70 

6,1 11,0 184,0 7,5 10,8 7,7 0,59 281,7 20,4 - 7,82 
 

S-au evidenţiat la soiul Cabernet Sauvignon variantele 2.1 cu 11,2% şi varianta 6.1 

martor cu 11,3% de alcool. 

Perioada de vegetaţie a anului 1992 (tabelul 3.14) după datele temperaturilor medii 

lunare nu s-a deosebit esenţial comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 1991. Suma 

precipitaţiilor din luna mai a constituit 53,4 mm, cu circa 10% mai mult ca media lunară. 

Temperatura medie a aerului în luna septembrie a fost numai de 15,4 °C, cu mai mici 

precipitaţii, ceea ce a influenţat esenţial asupra acumulării zahărului în toate variantele 

experienţei la ambele soiuri. Cel mai scăzut conţinut de zahăr a fost în varianta 1.1- 140 g/dm
3
 

cu aciditatea titrabilă de 5,6 la soiul Muscat Ottonel. La soiul Cabernet Sauvignon 

deasemenea varianta 1.1 a avut cel mai scăzut conţinut de zahăr de numai 151 g/dm
3
 cu 

aciditatea titrabilă de 10,9 g/dm
3
. 
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Tabelul 3.14. Influenţa tăierii mecanizate a viţei de vie asupra calităţii şi componenţei 

chimice a mustului şi vinului, recolta 1992 

Varian

ta 

Dat

a 

prel

ucr

ării 

Recol-

ta, 

t/ha 

Caracteristica 

mustului 
Caracteristica vinului 

zahăr, 

g/100 

cm
3
 

acidita

tea tit-

rabilă, 

g/dm
3
 

alcoo-

lul,%v

ol 

aciditat

ea tit 

rabilă 

g/dm
3 

aciditat

ea vo 

latilă 

g/dm
3 

compu

şii 

feno-

lici, 

g/dm
3
 

extra 

ctul 

resta

nt, 

g/dm
3
 

antocia

ni, 

mg/dm
3
 

aprecierea 

organolepti

că, puncte 

Cabernet Sauvignon 

1.1 

0
5

.1
0

.1
9

9
2
 16,8 151,0 10,9 8,9 10,5 0,26 1090,0 25,0 296 7,7 

5.1 11,5 164,0 9,0 9,5 9,5 0,33 1035,5 22,7 289 7,8 

2.1 15,8 164,0 9,1 9,7 10,4 0,33 953,7 23,2 274 7,8 

6.1 12,3 164,0 9,2 9,7 8,9 0,26 1035,5 23,7 265 7,7 

Muscat Ottonel 

1.1 

2
2
.0

9
.1

9
9

2
 21,0 140,0 5,6 8,2 6,4 0,66 263,8 16,8 - 7,7 

5.1 17,3 164,0 5,4 9,7 6,0 0,66 264,9 17,2 - 7,9 

2.1 13,8 143,0 5,8 8,4 6,4 0,53 250,7 17,0 - 7,8 

6.1 17,0 172,0 5,2 9,8 6,4 0,59 250,7 18,6 - 7,8 
 

Datele medii pe 3 ani (tabelul 3.15) ne demonstrează că la ambele soiuri concentraţia 

de zahăr în must la variantele cu tăierea mecanizată a fost mai scăzută. La soiul Cabernet 

Sauvignon acest parametru a variat în limitele de 167-183 g/dm
3
 iar, aciditatea titrabilă 

constituia 9,8-11,2 g/dm
3
 (tabelul 3.15).  

Tabelul 3.15. Influenţa tăierii mecanizate a viţei de vie asupra calităţii şi componenţei 

chimice a mustului şi vinului, media pe anii 1990-1992 

Nr. 

var  

Tip 

de 

vin 

Recol

ta, 

t/ha 

Caracteristica 

mustului 
Caracteristica vinului 

zahăr, 

g/100 

cm
3
 

acidita-

tea tit-

rabilă, 

g/dm
3
 

alco-

olul,% 

vol. 

acidita-

tea 

titrabilă, 

g/dm
3
 

acidita-

tea 

volatile, 

g/dm
3
 

compu-

şii feno-

lici, 

g/dm
3
 

extra-

sul 

restant

, g/dm
3
 

antoci-

ani, 

mg/dm
3
 

apreci-

erea 

organo-

leptică, 

puncte 

Cabernet Sauvignon 

1.1 

R
o
şu

 s
ec

 19,2 167,7 10,6 9,8 9,9 0,31 1123,2 24,7 279,93 7,7 

5.1m 10,6 177,7 9,9 10,3 9,9 0,33 1210,5 23,8 290,20 7,8 

2.1 15,4 186,3 10,5 11,1 10,2 0,35 1146,2 24,6 288,67 7,7 

6.1m 10,9 183,0 9,8 10,8 9,3 0,31 1242,6 25,0 293,87 7,8 

Muscat Ottonel 

1.1 

A
lb

 s
ec

 20,9 151,7 6,4 9,0 6,8 0,48 271,4 17,0 - 7,7 

5.1m 12,4 170,7 6,2 10,1 6,4 0,46 271,3 18,4 - 7,8 

2.1 16,3 152,7 6,2 9,1 6,7 0,42 267,8 16,9 - 7,7 

6.1m 13,4 173,3 5,8 10,2 6,5 0,49 247,3 18,2 - 7,7 

La soiul Muscat Ottonel astfel de indici s-au caracterizat cu 152-173 g/dm
3
 si cu 

5,8-6,5 g/dm
3
 de aciditate. De aici reiese, că la ambele soiuri calitatea producţiei iniţiale 
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corespunde cerinţelor tehnologice. 

Analiza chimică şi nota organoleptică a vinului ne-a demonstrat că la ambele soiuri s-

au evidenţiat variantele cu tăierea manuală, iar la soiul Cabernet Sauvignon varianta tăierii 

mecanizate cu reglarea manuală a încărcăturii butucilor. De aici reiese, că reglarea manuală a 

încărcăturii de ochi a butucului contribuie la o mai bună acumulare a zahărului în boabe, ceea 

ce îmbunătăţeşte calitatea materiei prime pentru producerea vinului. Rezultatele obţinute 

demonstrează, că în mare măsură asupra calităţii vinului influenţează şi numărul de struguri la 

butuc, reglementat prin numărul de ochi la butuc stabilit după metoda biologică în perioada 

tăierii mecanizate sau manuale. O influenţă deosebită asupra calităţii vinului o au şi factorii 

climatici ai mediului ambiant - intensitatea radiaţiei solare, umiditatea aerului si solului, 

temperatura etc., care în diferiţi ani şi condiţii de cultivare a viţei de vie au fost diferiţi. De 

aceea, în fiecare an calitatea vinului se schimbă. 

3.4. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de sistemul de conducere şi metoda de tăiere. 

Diferenţierea mugurilor la viţa de vie reprezintă un proces biologic complex, pe 

parcursul căruia mugurii suferă schimbări calitative, transformându-se din infertili în fertili, 

din monofunctionali (creştere) în bifuncţionali (creştere si rodire). 

Diferenţierea mugurilor viţei de vie şi formarea organelor florale, la fel ca la celelalte 

plante lemnoase, se desfăşoară în două perioade de vegetaţie succesive, despărţite prin 

repausul de iarnă, dar cu rodire în fiecare an. În decursul primei perioade de vegetaţie are loc 

inducţia inflorescenţelor şi diferenţierea mugurilor, iar în decursul celei de-a doua perioade de 

vegetaţie are loc formarea organelor florale [24, 127, 171, 172] 

Din datele tabelului 3.16 se vede, că în primul an de tăiere mecanizată la soiul 

Cabernet Sauvignon procentul de dezvoltare a lăstarilor a fost destul de înalt şi a variat de la 

80,0% în varianta 2.1 până la 97,8 în varianta 1.3, iar procentul de fertilitate a lăstarilor a 

constituit corespunzător 80,0 şi 93,2. Cei mai înalţi coeficienţi de fertilitate relativ şi absolut 

au fost în variantele martor (5.1 şi 5.2), iar cei mai mici s-au obţinut de asemenea în varianta 

2.3. Aceasta se explică prin faptul că în variantele cu amplasarea liberă a lăstarilor depunerea 

inflorescenţelor începe de la primii ochi de la baza lăstarilor. Numărul de inflorescenţe pe 

variantele experienţei a variat de la 35 în varianta 5.3 până la 104 inflorescenţe în varianta 1.1. 

În lucrările sale, autorii, Кондур И., Кухарский M., Парфененко Л. ş.a. [115, 116, 

154], au arătat că după provenienţa sa fertilitatea mugurilor pe lungimea coardei este diferită. 

Mai mult ca atât, în diferite condiţii ecologice aceasta poate varia mult, ceea ce se confirmă 

prin influenţa factorilor climei asupra depunerii şi formării mugurilor fertili. Autorii 

Колесник З., Колесник Л. [124] au stabilit că la sudul Ucrainei şi în Republica Moldova 
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depunerile primilor ochi de iarnă în nodurile de la bază 1-3 ochi se începe formarea 

inflorescenţelor în acelaşi timp (mijlocul lunii mai), însă termenii de formare a lor nu este 

stabil şi depinde de particularităţile soiului, condiţiile mediului ambiant şi nivelul agrotehnicii 

aplicate [7, 15, 36, 45]. 

În tabelele 3.16-3.19 sunt prezentaţi indicii de fertilitate a lăstarilor în funcţie de 

metoda de tăiere şi sistemul de conducere a lăstarilor la soiul Cabernet Sauvignon. 

Tabelul 3.16. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor la soiul Cabernet Sauvignon, 1990 

Variante 

Schema de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate 
% de 

dezvoltare 

a lăsta-

rilor 

% de 

fertilitate a 

lăstarilor ochi 
lăstari 

inflorescenţe Cfr Cfa 
total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 98 85 71 104 1,2 1,5 86,7 83,5 

1.2 3,0 x 1,0 110 97 82 100 1,0 1,2 88,2 84,5 

1.3 2,5 x 1,0 90 88 82 82 0,9 1,0 97,8 93,2 

2.1 4,0 x 1,0 75 60 53 77 1,3 1,5 80,0 88,3 

2.2 3,0 x 1,0 71 68 60 80 1,2 1,3 95,8 88,2 

2.3 2,5 x 1,0 80 77 69 80 1,0 1,2 96,3 89,6 

5.1 4,0 x 1,0 35 30 25 47 1,6 1,9 85,7 83,3 

5.2 3,0 x 1,0 35 29 25 47 1,6 1,9 82,9 86,2 

5.3 2,5 x 1,0 29 24 21 37 1,5 1,8 82,8 87,5 

6.1 4,0 x 1,0 39 33 29 52 1,6 1,8 84,6 87,9 

6.2 3,0 x 1,0 36 30 27 48 1,6 1,8 83,3 90,0 

6.3 2,5 x 1,0 35 29 25 46 1,6 1,8 82,9 86,2 

 

Din tabelul 3.16. se observă, că după primul an de tăiere mecanizată procentul de 

dezvoltare a lăstarilor a variat de la 80,0 până la 97,8%, comparativ cu variantele martor, unde 

variaţia a fost mai scăzută – 82,9-85,7%. Aceasta se explică prin faptul, că tăierea scurtă 

provoacă dezvoltarea lăstarilor din ochii coronari şi dorminzi din lemnul multianual. 

Din tabelul 3.17. se vede, că în anul doi de tăiere mecanizată în variantele 

experimentale procentul de dezvoltare a lăstarilor a constituit de la 86,6% în varianta 2.2 până 

la 97,7% în varianta 1.3, iar în variantele martor ale experienţei variaţia n-a fost atât de 

expresivă - de la 75,7% (varianta 6.1) până la 83,3% (varianta 5.1). 



 

93 

 

Tabelul 3.17. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor la soiul Cabernet Sauvignon, 1991 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate % de 

dezvoltare 

a 

lăstarilor 

% de 

fertilitate 

a 

lăstarilor ochi 
lăstari 

inflorescenţe Cfr Cfa 

total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 102 94 75 101 1,1 1,3 92,2 79,8 

1.2 3,0 x 1,0 97 86 73 105 1,2 1,4 88,7 84,9 

1.3 2,5 x 1,0 86 84 69 93 1,1 1,3 97,7 82,1 

2.1 4,0 x 1,0 73 65 57 79 1,2 1,4 89,0 87,7 

2.2 3,0 x 1,0 82 71 62 83 1,2 1,3 86,6 87,3 

2.3 2,5 x 1,0 76 69 58 74 1,1 1,3 90,8 84,1 

5,1 4,0 x 1,0 30 25 22 36 1,4 1,6 83,3 88,0 

5.2 3,0 x 1,0 32 26 24 37 1,4 1,5 81,3 92,3 

5.3 2,5 x 1,0 28 22 21 32 1,5 1,5 78,6 95,5 

6.1 4,0 x 1,0 34 27 24 38 1,4 1,6 79,4 88,9 

6.2 3,0 x 1,0 35 28 23 38 1,4 1,7 80,0 82,1 

6.3 2,5 x 1,0 37 28 25 36 1,3 1,4 75,7 89,3 

Comparând procentul de dezvoltare a lăstarilor şi procentul de fertilitate în variantele 

cu tăiere mecanizată ale anului doi cu primul an se observă că nu este o scădere semnificativă. 

O diminuare mică se observă la coeficienţii de fertilitate relativă şi absolută în unele variante 

cu tăiere mecanizată din anul doi comparativ cu primul an de tăiere. 

Din tabelul 3.18 se observă, că tăierea mecanizată în anul 3 a dus la o diminuare 

nesemnificativă a numărului de inflorescenţe în variantele cu tăierea mecanizată, iar în 

variantele martor această legitate nu s-a confirmat.  

Tabelul 3.18. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor la soiul Cabernet Sauvignon, 1992 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate 
% de 

dezvoltare 

a 

lăstarilor 

% de 

fertilitate 

a 

lăstarilor ochi 
lăstari 

inflorescenţe Cfr Cfa 
total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 95 87 72 96 1,1 1,3 91,6 82,8 

1.2 3,0 x 1,0 84 76 65 82 1,1 1,3 90,5 85,5 

1.3 2,5 x 1,0 81 72 61 77 1,1 1,3 88,9 84,7 

2.1 4,0 x 1,0 68 62 56 81 1,3 1,4 91,2 90,3 

2.2 3,0 x 1,0 75 69 52 74 1,1 1,4 92,0 75,4 

2.3 2,5 x 1,0 72 64 48 69 1,1 1,4 88,9 75,0 

5.1 4,0 x 1,0 40 32 26 45 1,4 1,7 80,0 81,3 
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Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate 
% de 

dezvoltare 

a 

lăstarilor 

% de 

fertilitate 

a 

lăstarilor ochi 
lăstari 

inflorescenţe Cfr Cfa 
total fertili 

5.2 3,0 x 1,0 44 36 29 49 1,4 1,7 81,8 80,6 

5.3 2,5 x 1,0 46 37 29 51 1,4 1,8 80,4 78,4 

6.1 4,0 x 1,0 56 39 30 54 1,4 1,8 69,6 76,9 

6.2 3,0 x 1,0 53 40 33 55 1,4 1,7 75,5 82,5 

6.3 2,5 x 1,0 45 36 29 49 1,4 1,7 80,0 80,6 

 

În anul trei se observă o creştere a numărului de inflorescenţe în variantele martor 

comparativ cu anul doi de tăiere. Aceasta se explică prin faptul că încărcătura de ochi la butuc 

a fost optimală pe parcursul anilor, ceea ce ne demonstrează că şi coeficienţii de fertilitate au 

fost mai stabili comparativ cu variantele tăierii mecanizate.  

Generalizând indicii de fertilitate pe trei ani la soiul Cabernet Sauvignon (tabelul 3.19) 

se poate de conchis, că procentul de dezvoltare a lăstarilor a variat pe variantele tăierii 

mecanizate de la 76,0 până la 85,6% comparativ cu variantele martor, unde procentul de 

dezvoltare a lăstarilor nu s-a deosebit esenţial (77,7-82,3%). 

În varianta 1.1 cu tăiere mecanizată, fără reglarea manuală a încărcăturii cu ochi şi pe 

varianta 2.1 cu reglarea după metoda biologică a încărcăturii cu ochi se observă, că varianta 

1.1 se deosebeşte prin valoarea mai scăzută a coeficientului de fertilitate relativ, iar 

coeficientul de fertilitate absolut este egal în ambele variante. Totodată se poate de accentuat 

că tăierea scurtă (varianta 1.1) a contribuit la dezvoltarea lăstarilor până la 90,2% comparativ 

cu tăierea manuală (varianta 6.1) la 2 + 7-8 ochi cu dezvoltarea lăstarilor de numai 77,9%.  

Tabelul 3.19. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor la soiul Cabernet Sauvignon, (media pe anii 1990-1992) 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii 

de fertilitate 
% de 

dezvoltare 

a 

lăstarilor 

% de 

fertilitate 

a 

lăstarilor ochi 

lăstari 

inflorescenţe Cfr Cfa 

total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 98,3 88,7 72,7 100,3 1,1 1,4 90,2 82,0 

1.2 3,0 x 1,0 97,0 86,3 73,3 95,7 1,1 1,3 89,1 85,0 

1.3 2,5 x 1,0 85,7 81,3 70,7 84,0 1,0 1,2 94,8 86,7 
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Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii 

de fertilitate 
% de 

dezvoltar

e a 

lăstarilor 

% de 

fertilitate 

a 

lăstarilor ochi 

lăstari 

inflorescenţe Cfr Cfa 

total fertili 

2.1 4,0 x 1,0 72,0 62,3 55,3 79,0 1,3 1,4 86,7 88,8 

2.2 3,0 x 1,0 76,0 69,3 58,0 79,0 1,2 1,3 91,5 83,6 

2.3 2,5 x 1,0 76,0 70,0 58,3 74,3 1,1 1,3 92,0 82,9 

5.1 4,0 x 1,0 35,0 29,0 24,3 42,7 1,5 1,7 83,0 84,2 

5.2 3,0 x 1,0 37,0 30,3 26,0 44,3 1,5 1,7 82,0 86,4 

5.3 2,5 x 1,0 34,3 27,7 23,7 40,0 1,5 1,7 80,6 87,1 

6.1 4,0 x 1,0 43,0 33,0 27,7 48,0 1,5 1,7 77,9 84,6 

6.2 3,0 x 1,0 41,3 32,7 27,7 47,0 1,5 1,7 79,6 84,9 

6.3 2,5 x 1,0 39,0 31,0 26,3 43,7 1,4 1,6 79,5 85,3 

 

În tabelele 3.20-3.23 sunt prezentaţi indicii de fertilitate a lăstarilor în funcţie de 

metoda de tăiere şi sistemul de conducere a lăstarilor la soiul Muscat Ottonel. 

Din tabelul 3.20 la soiul Muscat Ottonel se evidenţiază mai expresiv variantele din 

primul an cu tăierea mecanizată (1.1) unde procentul de dezvoltare a lăstarilor constituie 

70,5% comparativ cu varianta 2.1, constituie 91,8%. De asemenea, această legitate se 

păstrează şi la procentul de fertilitate a lăstarilor, unde în variantele cu reglarea încărcăturii 

butucului, fertilitatea variază în limitele 88,9-93,3%. În variantele martor coeficientul de 

fertilitate absolut (1,7-1,8) este puţin mai înalt comparativ cu variantele tăierii mecanizate 

(1,5-1,7).  

Tabelul 3.20. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor la soiul Muscat Ottonel, 1990 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate % de 

dezvoltare 

a 

lăstarilor 

% de 

fertilitate 

a 

lăstarilor ochi 

lăstari 
inflores 

cenţe 
Cfr Cfa 

total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 78 55 48 78 1,4 1,6 70,5 87,3 

1.2 3,0 x 1,0 49 37 32 54 1,5 1,7 75,5 86,5 

1.3 2,5 x 1,0 53 40 36 58 1,5 1,6 75,5 90,0 

2.1 4,0 x 1,0 49 45 42 68 1,5 1,6 91,8 93,3 

2.2 3,0 x 1,0 51 40 36 54 1,4 1,5 78,4 90,0 

2.3 2,5 x 1,0 46 45 40 60 1,3 1,5 97,8 88,9 
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Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate % de 

dezvoltare 

a 

lăstarilor 

% de 

fertilitate 

a 

lăstarilor ochi 

lăstari 
inflores 

cenţe 
Cfr Cfa 

total fertili 

5.1 4,0 x 1,0 33 28 23 40 1,4 1,7 84,8 82,1 

5.2 3,0 x 1,0 28 24 21 38 1,6 1,8 85,7 87,5 

5.3 2,5 x 1,0 25 21 18 32 1,5 1,8 84,0 85,7 

6.1 4,0 x 1,0 34 28 25 43 1,5 1,7 82,4 89,3 

6.2 3,0 x 1,0 34 29 25 45 1,6 1,8 85,3 86,2 

6.3 2,5 x 1,0 34 28 24 44 1,6 1,8 82,4 85,7 

Tabelul 3.21. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor Muscat Ottonel, 1991 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate 
% de 

dezvoltare 

a lăsta-

rilor 

% de 

fertilita-

te a lăs-

tarilor 
ochi 

lăstari 
inflorescenţe Cfr Cfa 

total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 74 57 46 82 1,4 1,8 77,0 80,7 

1.2 3,0 x 1,0 66 44 37 57 1,3 1,5 66,7 84,1 

1.3 2,5 x 1,0 78 64 52 86 1,3 1,7 82,1 81,3 

2.1 4,0 x 1,0 54 45 38 64 1,4 1,7 83,3 84,4 

2.2 3,0 x 1,0 48 42 30 52 1,2 1,7 87,5 71,4 

2.3 2,5 x 1,0 43 38 35 47 1,2 1,3 88,4 92,1 

5.1 4,0 x 1,0 30 22 18 25 1,1 1,4 73,3 81,8 

5.2 3,0 x 1,0 25 20 15 24 1,2 1,6 80,0 75,0 

5.3 2,5 x 1,0 29 22 18 30 1,4 1,7 75,9 81,8 

6.1 4,0 x 1,0 33 26 21 32 1,2 1,5 78,8 80,8 

6.2 3,0 x 1,0 30 26 20 32 1,2 1,6 86,7 76,9 

6,3 2,5 x 1,0 33 25 18 33 1,3 1,8 75,8 72,0 

Din figura 3.21 în anul doi de tăiere mecanizată se observă o mică diminuare a 

procentului de dezvoltare a lăstarilor, de asemenea în variantele cu reglarea încărcăturii 

butucilor procentul de dezvoltare a lăstarilor precum şi procentul de fertilitate este mai înalt. 
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Tabelul 3.22. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor Muscat Ottonel, 1992 

 

Variate 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate % de 

dezvoltare 

a 

lăstarilor 

% de 

fertilitate 

a 

lăstarilor 
ochi 

lăstari 
inflorescenţe Cfr Cfa 

total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 77 62 52 87 1,4 1,7 80,5 83,9 

1.2 3,0 x 1,0 72 58 46 62 1,1 1,3 80,6 79,3 

1.3 2,5 x 1,0 68 62 47 73 1,2 1,6 91,2 75,8 

2.1 4,0 x 1,0 51 42 36 54 1,3 1,5 82,4 85,7 

2.2 3,0 x 1,0 54 45 34 61 1,4 1,8 83,3 75,6 

2.3 2,5 x 1,0 58 41 32 57 1,4 1,8 70,7 78,0 

5.1 4,0 x 1,0 52 39 36 56 1,4 1,6 75,0 92,3 

5.2 3,0 x 1,0 48 38 33 52 1,4 1,6 79,2 86,8 

5.3 2,5 x 1,0 44 35 30 53 1,5 1,8 79,5 85,7 

6.1 4,0 x 1,0 55 40 34 57 1,4 1,7 72,7 85,0 

6.2 3,0 x 1,0 52 39 31 52 1,3 1,7 75,0 79,5 

6.3 2,5 x 1,0 54 43 36 56 1,3 1,6 79,6 83,7 

Din tabelul 3.22 în anul trei de tăiere nu s-a observat o diminuare esenţială a procentului 

de fertilitate comparativ cu primii 2 ani, acest fapt se explică prin particularităţile biologice 

ale soiului, de a emite lăstari fertili şi din mugurii secundari, ceea ce a fost confirmat la soiul 

Muscat Ottonel [101, 181]. Coeficienţii de fertilitate în variantele cu tăiere mecanizată au fost 

la acelaşi nivel cu variantele martor.  

Tabelul 3.23. Fertilitatea lăstarilor în funcţie de metoda de tăiere şi sistemul de 

conducere a lăstarilor la soiul Muscat Ottonel, (media pe anii 1990-1992) 

Variante 

Schema 

de plan-

tare, m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate % de 

dezvoltare 

a lăs-

tarilor 

% de 

fertilitate 

a lăs-

tarilor 
ochi 

lăstari 
inflores-

cenţe 
Cfr Cfa 

total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 76,3 58,0 48,7 82,3 1,4 1,7 76,0 83,9 

1.2 3,0 x 1,0 62,3 62,3 62,3 57,7 1,3 1,5 74,2 83,3 

1.3 2,5 x 1,0 66,3 66,3 66,3 72,3 1,3 1,6 82,9 82,4 

2.1 4,0 x 1,0 51,3 51,3 51,3 62,0 1,4 1,6 85,8 87,8 

2.2 3,0 x 1,0 51,0 51,0 51,0 55,7 1,3 1,7 83,1 79,0 

2.3 2,5 x 1,0 49,0 49,0 49,0 54,7 1,3 1,4 85,6 95,1 

5.1 4,0 x 1,0 38,3 38,3 38,3 40,3 1,3 1,6 77,7 85,4 

5.2 3,0 x 1,0 33,7 33,7 33,7 38,0 1,4 1,7 81,6 83,1 

5.3 2,5 x 1,0 32,7 32,7 32,7 38,3 1,5 1,8 79,8 84,4 
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Variante 

Schema 

de plan-

tare, m 

Încărcătura la butuc, buc., cu:  
Coeficienţii de 

fertilitate % de 

dezvoltare 

a lăs-

tarilor 

% de 

fertilitate 

a lăs-

tarilor 
ochi 

lăstari 
inflores-

cenţe 
Cfr Cfa 

total fertili 

6.1 4,0 x 1,0 40,7 40,7 40,7 44,0 1,4 1,6 78,0 85,0 

6.2 3,0 x 1,0 38,7 38,7 38,7 43,0 1,4 1,7 82,3 80,9 

6.3 2,5 x 1,0 40,3 40,3 40,3 44,3 1,4 1,7 79,2 80,5 
 

Generalizând datele fertilităţii pe trei ani la soiul Muscat Ottonel din tabelul 3.23, se 

poate de accentuat, că nu sunt deosebiri esenţiale dintre variantele cu tăierea mecanizată 

comparativ cu tăierea manuală. Determinarea fertilităţii viabilităţii ochilor şi a stării 

ţesuturilor la coardele viţei de vie este prezentată în anexa 3. 

3.5. Necesitatea modificării spalierului. 

La cultivarea viţei de vie în Republica Moldova este răspândit un singur tip de spalier 

– vertical, într-un singur plan, cu un număr diferit al rândurilor de sârma în funcţie de forma 

butucului. În calitate de ancoră şi stâlpi intermediari se utilizează stâlpi din beton armat cu 

lungimea de 2400 mm, profilul 85 x 85 mm cu ambele capete obtuze (RST MSSR 33- 81, cu 

modificări din 01.08.84) [61]. 

A doua etapă de modernizare a spalierului s-a înfăptuit prin confecţionarea şi prin 

montarea unor suporturi speciale, care permit instalarea a trei sârme într-un singur plan 

orizontal, unde se leagă în uscat doar formaţiunile multianuale cu amplasarea liberă a 

coardelor şi lăstarilor de ambele părţi ale butucilor [61, 150, 152]. 

În scopul perfecţionării sistemului de conducere a butucilor, în 1980 a fost fondat un 

lot experimental multifactorial cu soiurile Cabernet Sauvignon, Muscat Ottonel pe o suprafaţă 

de 25 ha, privind suprafeţele de nutriţie (2,5-3,0-3,5-4,0 m x 0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 m) şi trei 

sisteme de formare-cordon bilateral pe tulpină de 1,4 m cu amplasarea liberă a corzilor şi 

lăstarilor, cordon bilateral pe tulpină de 1,0 m cu conducerea vertical-oblică a lăstarilor şi fără 

spalier, doar cu suport individual la tulpină şi amplasarea liberă a lăstarilor. Această 

modernizare a părţii superioare a stâlpului, propusă de Зельцер В. Я., Парфененко Л. Г., 

Ботнаренко А. И. (figura 3.14, 3.15, 3.16) a permis utilizarea combinelor pentru recoltarea 

mecanizată a strugurilor, precum şi a dispozitivelor pentru tăierea mecanizată în uscat a 

coardelor [150]. 

Însă, confecţionarea acestor suporturi metalice şi montarea lor precum şi instalarea 

stâlpilor la adâncimea de 1,0 m în sol prin metoda de presare conform cerinţelor tehnologice 

nu este raţional din punct de vedere tehnic şi economic. 
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Fig. 3.14. Montarea 

suportului metalic 

Fig. 3.15. Amplasarea 

liberă în spaţiu a lăstarilor  

Fig. 3.16. Primul an 

după tăierea mecanizată 

 

Din aceste considerente, pentru excluderea dezavantajelor menţionate mai sus au fost 

elaboraţi şi confecţionaţi stâlpi noi de beton armat, care au întruchipat unele elemente ale 

suportului metalic (brevet nr. MD 1217 C2 31.05.1999, fig. 3.17, 3.18). Astfel, la Uzina de 

beton din or. Străşeni (1999) a fost confecţionat un lot experimental de stâlpi (trei variante) 

care au fost verificaţi la durabilitate prin presare cu instalatorul de stâlpi СП-2А conform 

cerinţelor tehnice, unde s-a stabilit că stâlpii sunt destul de durabili şi se recomandă pentru 

promovare în ramura viticolă. 

În rezultatul experimentării acestor trei variante de stâlpi în baza concluziilor (proces 

verbal nr. 2k din 2000) s-a constatat, că în scopul majorării nivelului de mecanizare a 

proceselor tehnologice şi elaborării formelor noi de butuci, ce permit excluderea unor operaţii 

manuale la îngrijirea lor, se recomandă producerea a două variante universale de stâlpi 

(figurile 3.17, 3.18). 

Din cauza că stâlpii standardului vechi, sunt cu ambele capete obtuze, a fost dificil 

presarea în sol, la adâncimea de 1,0 m. Astfel, a apărut necesitatea modernizării construcţiei 

acestor stâlpi de spalier [6, 9, 14]. 

Această problemă a fost rezolvată prin:  

1) elaborarea proiectului şi documentaţiei tehnice (1996-1997); 

2) producerea unei partide experimentale de stâlpi în trei variante (1999 - la uzina de 

beton armat din Străşeni ); 

3) experimentarea durabilităţii stâlpilor în trei variante prin metoda de presare, anul 

2000 la Staţiunea Experimentală "Vierul" (anexa 7). 

4) fondarea experienţei, formarea butucilor la soiul-clon Pinot blanc, 2001-2004. 

Aceste două variante de stâlpi, au îmbinat unele elemente incluse în cele trei variante 

iniţiale (a treia etapă de modernizare a spalierului) şi s-au soldat cu obţinerea (brevetului de 

invenţie MD 2571 G2 2004.10.31, anexa 4) cu denumirea - Stâlp de spalier (variante). Aceste 

două variante universale contribuie la perfecţionarea sistemului de conducere cu amplasarea 
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liberă precum şi a sistemului cu conducerea vertical-oblică a lăstarilor. 

Varianta 1 (figura 3.17). Stâlp de beton armat cu lungimea de 2000 mm, cu profilul 

100 x 100 mm. În partea superioară are o adâncitură longitudinală cu lăţimea de 10-12 mm şi 

adâncimea de 25 mm. Patru orificii străbat stâlpul: trei sunt situate la 50 mm de la capătul 

superior, într-o singură linie cu intervalul de 25 mm. Un orificiu este situat la 300 mm din 

partea superioară şi 25 mm de la marginea stâlpului. În funcţie de forma butucului şi 

cantitatea de sârma disponibila aceasta se instalează în felul următor:  

a) se instalează o sârma cu diametrul de 4,5-5,0 mm prin orificiile de pe axa 

verticală a stâlpilor intermediari până la stâlpul marginal de pe rând,pe care ea 

se fixează; 

b) se instalează două sârme paralele cu diametrul de 3-4 mm prin orificiile situate 

din ambele părţi ale stâlpului; 

c) se instalează două sârme cu diametrul de 3-4 mm la diferite înălţimi - una la 

50 mm dintr-o parte şi a doua - la 300 mm pe altă parte a stâlpului. În acest caz 

se formează spalierul în două rânduri la diferite niveluri pentru o formă nouă a 

butucului pentru pantă.  

    

Fig. 3.17. Varianta 1- stâlp de beton armat 

cu lungimea de 2000 mm 

Fig. 3.18. Varianta 2 – stâlp de beton 

armat cu lungimea de 2400 mm 

Adâncitura din partea superioară serveşte pentru instalarea sârmei în caz de necesitate 

a schimbării unor stâlpi intermediari şi numai în subvarianta „a''. 

Varianta 2 (figura 3.18). Stâlp de beton armat cu lungimea de 2400 mm, cu profilul 

85×85 mm. Are 5 orificii cu diametrul de 10- 12 mm, care străbat stâlpul şi sunt situate pe axa 

lui la înălţimi diferite. Primul orificiu este situat la 1000 mm din partea inferioară a stâlpului. 
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Al doilea orificiu - la 300 mm de la primul, al treilea la 300 mm de la al doilea, al patrulea la 

250 mm de la al treilea şi al cincilea la 400 mm de la al patrulea. Această variantă este 

destinată formelor protejate, semiprotejate cu aplicarea diferitor forme cu dirijare verticală-

oblică a lăstarilor, precum şi a plantaţiilor mamă de portaltoi. 

În figurile 3.19 şi 3.20 sunt redate două variante de spalier modernizat la lotul 

experimental, soiul Pinot blanc R7. 

Variantele noi de stâlpi se recomandă de implementat în producere cu două variante de 

instalare a sârmei şi au fost experimentate în cadrul STE „Vierul” la soiul Pinot blanc 

(2015-2017). De asemenea, a fost efectuată tăierea manuală în uscat imitând tăierea 

mecanizată la soiul clon Pinot blanc la 2-3 ochi cu reglarea încărcăturii de ochi a butucului 

după metoda biologică (2015-2017). Scopul a fost de a continua cercetările prin modernizarea 

spalierului, perfecţionarea formei butucului, adaptată la cerinţele mecanizării complexe. 

 

Fig. 3.19. Varianta cu o singură sârmă la 

nivelul de 1,3 m 

Fig. 3.20. Varianta cu 2 sârme paralele la 

nivelul de 1,3 m 

În scopul facilitării implementării în producere a stâlpilor noi, care permit modernizarea 

spalierului pentru tăierea mecanizată s-a efectuat imitarea tăierii mecanizare la 2-3 ochi şi 

tăierea manuală la 2 + 7-8 ochi (tab. 3.24). 

Din tabelul 3.24 observăm, că se evidenţiază varianta 1- tăierea la 2-3 ochi, imitarea 

tăierii mecanizate cu greutatea medie a strugurelui de 200 g, faţă de tăierea manuală a 

coardelor la 2 +7-8 ochi, unde greutatea medie a strugurelui a constituit 181 g (var. 2). După 

calitatea mustului în variantele 1-3 nu se evidenţiază semnificativ, cu conţinutul de zahăr mai 

scăzut s-a înregistrat în varianta 4 de 185 g/dm
3 

comparativ cu varianta 2 cu aceeaşi lungime 

de tăiere a coardelor.  
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Tabelul 3.24. Productivitatea şi calitatea strugurilor la soiul-clon Pinot blanc R7 în 

funcţie de metoda de tăiere şi sistemului de conducere a butucilor  

în medie pe trei ani (2015-2017) 

Tipul de 

spalier şi 

sistemul de 

conducere 

Înălţimea 

tulpinii 

m 

Variante 
Nr. de 

butuci 

la 1 

ha 

Nr. de 

struguri 

la butuc 

Greutatea 

medie a 

strugurelui, 

g 

Recolta la:  Conţinutul de:  

nr. 

lungimea 

de tăiere, 

ochi 

ochi 

la 

butuc 

butuc, 

kg 
ha, t 

zahăr, 

g/dm
3
 

aciditate 

titrabilă, 

g/dm
3
 

anul 2015 

Cu 2 sârme 

paralele, 

amplasarea 

liberă 

1,3 

1 2-3 50 2600 40 187 7,5 19,5 167 5,9 

2 2 + 7-8 41 2600 40 171 6,8 17,7 178 6,0 

Cu 4 sârme la 

diferite nivele, 

conducerea 

verticală 

0,6 

3 2-3 30 2600 28 197 5,5 14,3 190 6,8 

4 2 + 7-8 39 2600 37 188 7 18,2 185 7,5 

anul 2016 

Cu 2 sârme 

paralele, 

amplasarea 

liberă 

1,3 

1 2-3 36 2600 40 187 7,5 19,5 194 5,6 

2 2 + 7-8 45 2600 40 171 6,8 17,7 190 6,7 

Cu 4 sârme la 

diferite nivele, 

conducerea 

verticală 

0,6 

3 2-3 26 2600 38 184 7 18,2 178 7,1 

4 2 + 7-8 41 2600 40 181 7,2 18,7 172 7,3 

anul 2017 

Cu 2 sârme 

paralele, 

amplasarea 

liberă 

1,3 
1 2-3 21 2600 30 225 6,8 17,7 220 5,6 

2 2 + 7-8 24 2600 34 200 6,8 17,7 219 6,2 

Cu 4 sârme la 

diferite nivele, 

conducerea 

verticală 

0,6 
3 2-3 26 2600 30 210 6,3 16,3 202 6,5 

4 2 + 7-8 36 2600 35 195 6,8 17,7 197 7,6 

Media pe 3 ani 

1,3 
1 2-3 36 2600 37 200 7,3 18,9 194 5,7 

2 2 +7-8 37 2600 38 181 6,8 17,7 196 6,3 

0,6 
3 2-3 27 2600 32 197 6,3 16,3 190 6,8 

4 2 +7-8 39 2600 37 188 7,0 18,2 185 7,5 

 

Tehnologia de cultivare a viţei de vie din Republica Moldova prevede trei sisteme de 

formare a plantaţiilor:  

- sistemul de cultură pe tulpini înalte; 

- sistemul de cultură mixt cu forme combinate; 

- sistemul de cultură joasă, fără tulpină. 

Majoritatea plantaţiilor viticole cultivate cu soiuri pentru vin sunt proiectate după 
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sistemul de cultură pe tulpini înalte. În calitate de cea mai răspândită formă pentru trecerea la 

tulpină înaltă a fost recomandată forma cu cordonul orizontal bilateral, înălţimea tulpinii de 

0,8-1,0 m (Mихайлюк И. В., 1972), spalierul vertical cu 3-4 rânduri de sârmă la diferite 

înălţimi. Braţele cordonului se amplasează pe prima sârmă, verigile de rod pe al doilea, iar pe 

următoarele nivele de sârme se leagă lăstarii pe parcursul vegetaţiei. În cazul instalării 

sârmelor paralele, legatul lăstarilor se înlocuieşte cu introducerea lor între sârme. 

Dezavantajele acestor procedee sunt: la plantaţiile pe rod se efectuează unele operaţii 

anevoioase cum ar fi scoaterea viţei de pe spalier la tăierea în uscat, reglarea sârmelor la 

înălţimea respectivă, înainte de legatul în uscat a coardelor, două-trei legări a lăstarilor pe 

parcursul vegetaţiei, ciuntirea lăstarilor în perioada încetării creşterii, iar la soiurile viguroase 

- două ciuntiri. 

Pentru a micşora cheltuielile de producere la operaţiile tehnologice pentru îngrijirea 

butucilor a fost propus procedeul de formare a butucilor cu amplasarea liberă a lăstarilor [58, 

106, 148, 150, 165]. Butucii se formează cu tulpini de 1,2 m, pentru soiurile cu creştere slabă 

pe solurile erodate a fost recomandată cu înălţimea tulpinii de 1,0-1,1 m. În acest caz se 

instalează spalierul vertical, format din sârme amplasate la două nivele, de care se fixează 

cordonul cu elementele de rod ale butucului. La prima sârmă se leagă braţele cordonului, la a 

doua - verigile de rod, iar lăstarii se amplasează liber în spaţiu. Acest procedeu de formare a 

butucilor exclude necesitatea legatului în verde, iar cele mai anevoioase lucrări care se 

îndeplinesc manual, sunt tăierea în uscat şi legatul coardelor. 

Problema, pe care o rezolvă invenţia nr. 3177 G2 BOPI nr. 11/2006, constă în 

ridicarea nivelului de mecanizare a operaţiunilor de formare a butucilor viţei de vie şi fixarea 

cordonului unilateral sau bilateral pe una sau două sârme paralele, iar coardele şi lăstarii fiind 

amplasaţi liber în spaţiu. Rezultatul invenţiei constă în simplificarea procedeului de formare a 

butucilor pe tulpină, sporirea nivelului de mecanizare şi reducerea lucrărilor manuale. 

Datele obţinute nu se confirmă prin rezultatele cercetărilor efectuate de Дикань А. П., 

Терехов И. И. [99, 180]. Ca exemplu, ДиканьА. П. [99] a studiat fertilitatea mugurilor 

centrali în regiunea Crimeea de la 1-15 ochi pe lungimea coardei la 79 de soiuri la forma 

evantai pe tulpină de 70 cm cu sistemul de conducere verticală a lăstarilor, unde s-a observat 

că coeficientul de fertilitate maximă este mai mare la al 9-11-lea nod. O astfel de îndepărtare 

de la bază nu este altceva decât evidenţierea polarităţii în lungime, ceea ce nu s-a observat în 

experienţele noastre la sistemul cu amplasarea liberă unde depunerile inflorescenţelor sunt 

evidenţiate din primii muguri de la baza lăstarului de la al 1-3-lea nod. 

După cum remarcă Михайлюк И., (1975), C. Constantinescu (1977), M. Rapcea 
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(2004), M. Cuharschi (1992) P. Piţuc (2000) ş.a. [35, 36, 37, 139], diminuarea creşterii 

lăstarilor la tăierea lungă este condiţionată de scăderea asigurării cu umiditate din cauza 

curentului ascendent de la sistemul radicular şi căilor lungi spre multiplele puncte de creştere. 

Astfel, la tăierea de 10-12 ochi nivelul de maturare este cu 5,2% mai scăzut comparativ cu 

tăierea coardelor la 4-5 ochi. Diminuarea creşterii lăstarilor şi micşorarea procentului de 

maturare se observă mai mult la majorarea încărcăturii cu 25%-50% faţă de martor. 

Generalizând rezultatele obţinute, trebuie de accentuat, că majorând încărcătura butucilor cu 

25% la toate gradaţiile de tăiere nu s-a observat o diminuare a creşterii în general a lăstarilor, 

dar numai o scădere neînsemnată a diametrului. Însă majorarea ulterioară a încărcăturii cu 

ochi cu 50% duce la slăbirea dezvoltării în general a butucilor şi se răsfrânge negativ asupra 

maturării lăstarilor. Experienţa dobândită de viticultori de-a lungul secolelor, arată că tăierea 

în uscat este lucrarea de bază, care determină mărimea şi calitatea strugurilor. La tăierea în 

uscat se elimină 80-90% din totalul creşterilor anului anterior. Tăierea şi încărcătura butucului 

au fost primele procedee agrotehnice, pe care omul le-a elaborat odată cu trecerea viţei de vie 

în cultură, dar totodată aceste procedee sunt cele mai mult discutate şi în timpul de faţă. La 

momentul actual sunt generalizate suficiente date reale, care ne permit să analizăm problema 

încărcăturii cu ochi a butucului din poziţia cunoştinţelor moderne în viticultură. Cele mai 

multe cercetări în agrotehnică s-au efectuat pe problema încărcăturii şi lungimii de tăiere a 

coardelor în uscat a butucilor. Caracteristic este faptul, că în ţările cu o înaltă cultură a 

viticulturii –Franţa, Italia, SUA, Bulgaria, Ungaria ş.a., chiar şi în variantele extremale ale 

experienţelor rar era aplicată încărcătura mai mare de 100-150 mii ochi la ha. Conform 

cercetărilor efectuate în România, în raioanele de partea dreaptă a răului Prut, de la Sud spre 

Nord încărcătura cu ochi la ha hectar variază de la 80 până la 300 mii ochi [28]. Aceste 

încărcături, după părerea autorului, nu sunt cele mai optimale, ceea ce s-a confirmat prin 

experienţe la soiurile Italia şi Aleppo cu 60-65 mii ochi la hectar, în care a fost obţinută o 

recoltă de 13,0 şi 33,2 t/ha respectiv, iar cu o încărcătură de 70 mii la soiul Chardonnay si 70 

mii la ha la soiul Feteasca albă s-a obţinut o recoltă de 10,0 t şi 9,24 t/ha. În Ungaria şi în 

Austria, după Moser L. [155, 156], la formele pe tulpină înaltă este acceptat principiul de 

tăiere, după care se înlătură definitiv coardele, care au rodit, concomitent se majorează 

productivitatea la această operaţie, unde un viticultor fără calificare deosebită poate să taie pe 

zi 350-400 de butuci. În condiţiile pedoclimatice din Austria la un metru liniar se recomandă 

3 formaţiuni de rod într-o singură direcţie a spalierului, pe când în Republica Moldova se lasă 

1-2 braţe şi pe fiecare din ele câte 4-5 formaţiuni de rod, ce după părerea lui Михайлюк И. В. 

[137] duce la supraîncărcarea cu ochi. 
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3.6. Concluzii la capitolul 3. 

1. Tăierea mecanizată a butucilor n-a dus la o scădere a productivităţii, deoarece nivelul 

recoltei în variantele cu tăiere mecanizată a fost mai înalt comparativ cu variantele martor.  

2. Nivelul înalt al productivităţii butucilor în variantele cu tăierea mecanizată a fost 

asigurat datorită încărcăturii mai mari cu ochi, lăstari, struguri, ceea ce-i caracteristic acestui 

procedeu tehnologic.  

3. Majorarea recoltei în variantele experimentale nu este direct proporţională majorării 

iniţiale a încărcăturii cu ochi a butucului, ceea ce se datorează scăderii indicilor fertilităţii 

lăstarilor, greutăţii medii a strugurelui.  

4. Analiza dispersională a arătat că influenţa metodei de tăiere e predominantă 

(62,76%), iar influenţa suprafeţei de nutriţie constituie doar 19,0%.  

5. Corelarea pozitivă semnificativă la ambele soiuri s-a dovedit între numărul de ochi şi 

recoltă, între lungimea lăstarilor la 1 butuc şi recoltă, între numărul de lăstari fertili şi recoltă, 

între numărul de inflorescenţe şi recoltă. Corelarea negativă semnificativă la ambele soiuri s-a 

dovedit a fi între recoltă şi conţinutul de zahăr. 

6. Scăderea conţinutului de zahăr în boabe, a indicilor de fertilitate a lăstarilor, creşterii 

vegetative în variantele cu tăierea mecanizată poate servi ca un factor indirect anumitei 

supraîncărcături iniţial cu ochi a butucilor, ceea ce demonstrează că este necesar de a studia în 

continuare acest proces în dinamică cu elaborarea procedeului de reglare a încărcăturii 

optimale cu ochi a butucilor.  

7. La soiul Muscat Ottonel cu creşterea slabă, influenţa factorului negativ – 

supraîncărcarea cu ochi a butucului, s-a manifestat mai slab comparativ cu soiul Cabernet 

Sauvignon. 

8. S-a stabilit că formele pe tulpină înaltă cu amplasarea liberă a lăstarilor au avantaje 

pentru majorarea volumului de elemente multianuale ale butucului. La aceste forme este mai 

bună iluminarea, are loc o dezvoltare moderată a lăstarilor, se reduce polaritatea, se 

ameliorează diferenţierea inflorescenţelor în mugurii din partea de jos a lăstarului. 

9. Rezultatele experienţei au arătat că la tăierea mecanizată a butucilor, mai ales în 

varianta cu tăierea scurtă se constată cea mai mică pierdere de apă prin frunze în perioada de 

vegetaţie, ceea ce se explică prin nivelul înalt al forţelor de reţinere a apei şi al deficitului 

minim hidrativ al plantelor. 

10. În variantele cu tăierea mecanizată comparativ cu cea manuală nu s-au observat 

dereglări în activitatea fotosintetică a plantaţiilor, a capacităţii lor de a absorbi RAF, legată de 

condiţiile favorabile de aerare şi iluminarea butucilor. 
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4. MIJLOACE DE MECANIZARE, APLICATE LA TĂIEREA VIŢEI DE VIE 

4.1. Caracteristica construcţiei dispozitivului şi procesului de lucru. 

Caracteristica dispozitivului (figura 4.1). În secţia de mecanizare a INVV a fost 

elaborat un dispozitiv (OCC) care efectuează tăierea mecanizată şi ciuntirea lăstarilor. 

Dispozitivul se montează pe longeroanele tractorului T-70 V (T-70 S) şi este compus din 

următoarele unităţi de asamblare principale: cadrul 1 portalul 2, bara 3, mecanismul de tăieri 

verticale 6, mecanismul de reglare a lăţimii de lucru 4, cilindrul hidraulic de forţă 7. 

Dispozitivul se asamblează în două variante. În varianta "tăierii în uscat" mecanismele de 

tăiere verticală se montează în partea dreaptă a tractorului, cuprinzând rândul din două părţi. 

Mecanismul de tăiere orizontală cu consola este montat din aceeaşi parte pe portal. 

 

Fig. 4.1. Dispozitivul pentru tăierea mecanizată OCC (varianta tăierii corzilor). 

1 – cadrul; 2- portal; 3 – bara; 4-mecanism de reglare; 5-motor hidraulic; 6-dispozitiv de 

tăiere vertical; 7-cilidndrul hidraulic; 8- dispozitiv de tăiere orizontal. 

Procesul de lucru. Tractorul intră între rânduri în aşa fel ca mecanismele verticale de 

tăiere să cuprindă ambele părţi ale rândului. Apropiind sau îndepărtând cu ajutorul unei 

pârghii mecanismul vertical exterior, care este mobil faţă de cel fix interior, se reglează 

distanţa necesară dintre ele. Cu cilindrul hidraulic de forţă se reglează poziţia pe verticală a 

mecanismelor verticale şi celui orizontal de tăiere. După cuplarea motoarelor hidraulice 

mecanismul se deplasează astfel ca mecanismele de tăiere verticale să se afle la o distanţă 

egală de axa rândului. Rotindu-se, contracuţitele mecanismelor verticale ridică corzile laterale 

ale butucului şi le deplasează spre cuţite, unde şi sunt tăiate. Totodată, corzile ce cresc 

vertical, sunt distribuite de ghidajul discului - contracuţit al mecanismului orizontal şi 

nimerind în zona de rotire a cuţitelor sunt tăiate, iar extractorul de corzi le aruncă între 
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rânduri. Fiind dificilă conducerea cu precizie a tractorului, pentru respectarea lungimii de 

tăiere e necesar de a elabora un sistem de urmărire care va asigura aranjarea simetrică a 

mecanismelor de lucru verticală faţă de axa rândului. În afară de aceasta este necesar ca 

formaţiunile de rod să fie formate corect şi repartizate uniform pe lungimea cordonului 

conform cerinţelor tehnologice pentru tăierea mecanizată. Astfel de modernizare a 

dispozitivului va contribui la ameliorarea calităţii de tăiere şi totodată la majorarea 

productivităţii dispozitivului datorită micşorării vitezei tractorului. 

4.2. Cerinţele agrobiologice, tehnice şi tehnologice de bază faţă de construcţia 

dispozitivului de tăiere. 

Încercările de Stat (Proces verbal nr 16-92) a modelului experimental pentru tăierea 

mecanizată s-au efectuat la lotul experimental cu soiul Cabernet Sauvignon, forma butucului - 

cordon bilateral pe tulpină de 140 cm cu amplasarea liberă a lăstarilor. Vârsta plantaţiei -

10 ani. Înălţimea coroanei butucilor - 242 cm. Lăţimea coroanei butucului - 170 cm. 

Rezultatele îndeplinirii procesului tehnologic: viteza tractorului a fost de 1,7 km pe oră, după 

sarcina tehnică prevăzută de 1,6 - 2,9. Înălţimea tăierii este de 190 cm. Conform sarcinii 

tehnice acest parametru nu este indicat. Tăierea deplină s-a efectuat la 92,5%, după sarcina 

tehnică nu mai puţin de 90%. Diametrul mediu a coardelor tăiate - 7,3 mm, după sarcina 

tehnică - nu mai mult de 17 mm. 

Procesul de elaborare a tehnologiei tăierii mecanizate la plantaţia cu amplasarea liberă 

a lăstarilor cu modelul OCC a secţiei de mecanizare a INVV ne permite să constatăm 

următoarele cerinţe tehnologice către construcţia ei:  

a) executarea stabilă a procesului tehnologic cu o înaltă siguranţă tehnică;  

b) reglarea nivelului de tăiere de la 1- 2 ochi şi neabaterea de la parametrii preconizaţi 

în conformitate cu cerinţele tehnologice;  

c) efectuarea tăierii în două suprafeţe plane cu posibilitatea de a asigura tăierea atât a 

coardelor amplasate liber în partea rândului cât şi celor cu creşterea verticală;  

d) asigurarea efortului de lucru suficient pentru a efectua tăierea atât a coardelor 

anuale, cât şi celor multianuale, ceea ce va permite utilizarea dispozitivului la renovarea 

coroanei butucilor. În tabelul 4.1 este prezentat cronometrajul reglării suplimentare a 

încărcăturii butucului pe anii 1990-1992 la soiurile studiate. 
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Tabelul 4.1. Cronometrajul reglării suplimentare a încărcăturii butucului după tăierea 

mecanizată timp de o oră 

Soiul Anul  

Total butuci, buc 

În% faţă 

de 

manual 

Total 

butuci 
În% faţă 

de tăierea 

manuală 
tăierea 

manuală 

reglarea 

manuală 

după tăierea 

mecanizată 

reglare 

manuală 

minimă 

(sanitară) 

Muscat Ottonel 
1990 

33 112 339 203 615 

Cabernet Sauvignon 28 78 279 138 493 

Muscat Ottonel 
1991 

33 85 258 173 524 

Cabernet Sauvignon 28 58 207 108 386 

Muscat Ottonel 

Cabernet Sauvignon 
1992 

33 63 198 158 479 

28 38 136 83 296 
 

Din tabelul 4.1 se observă, că reglarea manuală suplimentară se execută cu mult mai 

uşor la soiul Muscat Ottonel comparativ cu soiul Cabernet Sauvignon. În acelaşi timp se poate 

de menţionat, că este o mare diferenţă pe ani dintre numărul de butuci reglaţi manual mai cu 

seamă la soiul Cabernet Sauvignon.  

Cerinţe agrobiologice:  

1. În tehnologia tăierii mecanizate a viţei de vie ca element de bază este prevăzut 

principiul tăierii scurte a coardelor la nivelul de doi - trei ochi. Astfel, încărcătura cu ochi se 

majorează considerabil comparativ cu tăierea tradiţională –tăierea manuală la veriga de rod, 

deoarece în procesul de tăiere mecanizată numărul de cepuri nu poate fi reglementat.  

2. Numărul lăstarilor dezvoltaţi de asemenea este mai majorat comparativ cu 

martorul, însă nu direct proporţional cu numărul de ochi lăsaţi la tăiere, deoarece plantele au 

proprietatea de autoreglare. 

3. Coeficientul de fertilitate relativă şi absolută a lăstarilor, greutatea medie a 

strugurelui de asemenea diminuează comparativ cu martorul din motivul că la tăierea scurtă 

productivitatea ochilor din zona de la baza coardelor se deosebeşte în majoritatea cazurilor 

printr-o fertilitate mai scăzută a mugurilor centrali. 

4. Fertilitatea mai scăzută a lăstarilor se compensează integral printr-o încărcătură mai 

înaltă cu ochi ceea ce este caracteristic tăierii mecanizate. 

5. Tăierea mecanizată a butucilor exclude în întregime principiul tradiţional de tăiere 

la veriga de rod. Formarea formaţiunilor multianuale de rod se realizează în formă de rozetă 

cu creşterea din an în an a numărului de cepuri, ceea ce la o anumită etapă (5-6 ani) necesită 

reglarea lor sau refacerea cordonului. 

6. În unele cazuri, când densitatea lăstarilor este mare, se efectuează plivitul manual 
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corespunzător vigorii de creştere a butucilor.  

Cerinţele tehnice:  

1. Îndeplinirea cu siguranţă a procesului tehnologic de tăiere mecanizată integral a 

coardelor butucului printr-o singură trecere a agregatului. 

2. Posibilitatea de a asigura cu stricteţe reglarea nivelului de tăiere a coardelor.  

3. Posibilitatea aplicării tăierii mecanizate pe perioada exploatării plantaţiei. 

4. Asigurarea productivităţii stabile şi calitative a plantaţiei. 

5. Diminuarea numărului de operaţii tehnologice cu un volum mare de muncă, 

excluderea sau minimalizarea lor la efectuarea lucrului manual.  

6. Tăierea mecanizată a butucilor nu trebuie să complice efectuarea altor operaţii 

tehnologice la îngrijirea plantaţiilor. 

Cerinţele tehnologice. 

Tăierea mecanizată a coardelor viţei de vie la plantaţiile pe tulpină înaltă poate fi 

asigurată cu condiţia pregătirii corespunzătoare a fonului agrotehnic. 

Forma butucului. În baza experienţelor efectuate butucii se formează pe tulpină de 

110-140 cm după principiul cordonului orizontal unilateral sau bilateral cu formarea 

formaţiunilor de rod din fiecare nod pe lungimea cordonului. Pentru formarea lor coardele de 

pe cordon se taie iniţial la 2-3 ochi. Braţele cordonului se formează strict orizontal la un 

singur nivel. Braţele cordonului butucilor din apropiere trebuie să se cupleze formând un rând 

integral. 

Suportul. Sistemul de suport include spalierul şi suportul individual la tulpina 

butucului, care se instalează nu mai târziu de anul doi după plantare. Stâlpii de beton sau de 

lemn cu lungimea de 2000 mm se presează în sol la adâncimea de 60-70 cm. 

Sistemul de conducere al butucului. Tulpina butucului se leagă strict vertical în trei 

locuri de suportul individual. Cordonul se fixează orizontal pe una sau două sârme la nivelul 

de 1,3-1,4 m. 

4.3.  Eficienţa economică a tăierii mecanizate. 

Aplicarea dispozitivelor la tăierea mecanizată a butucilor micşorează esenţial termenii 

tăierii în uscat datorită productivităţii înalte a dispozitivului, iar în acelaşi timp tăierea 

mecanizată este un procedeu costisitor comparativ cu tăierea manuală. De exemplu, dacă la 

forma cu conducerea verticală a lăstarilor (2,5 x 1,0 m) cheltuielile la îngrijirea butucilor 

alcătuiesc 772 om/oră la 1 ha, dar la forma cu conducerea liberă a lăstarilor şi tăierea 

mecanizată ne permite să reducem cheltuielile până la 220 om/oră la 1 ha, adică de 3,5 ori. 
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Astfel, tăierea mecanizată contribuie la o economie considerabilă a lucrărilor manuale, dar 

totodată suma cheltuielilor se măreşte din cauza cheltuielilor suplimentare la produsele 

petroliere şi exploatarea tehnicii. Pe de altă parte, majorarea cheltuielilor nu influenţează 

esenţial asupra indicilor economici, fiindcă recolta butucilor se majorează de 1,3 - 1,8 ori. La 

soiul Muscat Ottonel cu conducerea verticală a lăstarilor suma beneficiului ajunge la 

14462 lei, ceea ce cu 5768 lei/ha este mai mult comparativ cu tăierea manuală (tabelul 4.2). 

La soiul Cabernet Sauvignon un astfel de beneficiu - mai mult de 14000 lei/ha a fost obţinut 

la forma de tipul Ombrela cu schema de plantare 3,01,0 m. Totodată, este necesar de 

accentuat, că dacă productivitatea plantaţiilor la 1 ha cu majorarea schemei de plantare a 

butucilor scade, recuperarea cheltuielilor în rezultatul aplicării tăierii mecanizate în aceste 

cazuri este la fel de înaltă, iar în unele variante a experienţei e chiar cu mult mai înaltă. 

Laturile negative, care apar în urma tăierii mecanizate în variantele fără reglare manuală 

(scăderea calităţii strugurelui, maturării coardelor etc.) se nivelează îndeosebi prin aplicarea 

suplimentară a reglării manuale pentru a stabili o încărcătură optimă de ochi la butuci 

corespunzător vigorii de creştere a lăstarilor. 

Tabelul 4.2. Eficienţa economică în funcţie de metodele de tăiere a butucilor şi 

sistemului de conducere a lăstarilor (calculat la 1 ha). 

Vari-

ante 
Denumirea variantei 

Recolta 

medie 

de stru-

guri, 

t/ha 

Conţinutul 

de zahăr, 

g/dm
3
 

Preţul 

de achi-

ziţie, 

lei/t 

Valoa-

rea 

produc-

ţiei, mii 

lei 

Costul de 

producţie Profit 

brut, 

mii lei 

Nivelul 

rentabili-

tăţii,% 

total, 

mii 

lei 

unitar, 

lei/t 

Soiul Cabernet Sauvignon 

1.1. Tăierea mecanizată 

 la 3-4 ochi 
19,2 167,7 2865 50,7 14,5 819,2 36,2 249,7 

2.1. Tăierea mecanizată 

la 3-4 ochi cu reglarea 

manuală 

15,2 186,3 3045 45,7 13,9 926,7 31,8 228,8 

5.1. Tăierea manuală 

la 2 + 3-4 ochi 
10,6 177,7 3240 34,3 12,5 1179,2 21,8 174,4 

6.1. Tăierea manuală 

la 2 + 7-8 ochi 
10,9 183,0 3225 35,2 12,6 1156,0 22,6 179,4 

Soiul Muscat Ottonel 

1.1. Tăierea mecanizată 

la 3-4 ochi 
20,8 151,7 2715 56,5 15,5 745,2 41,0 264,5 

2.1. Tăierea mecanizată 

la 3-4 ochi cu reglarea 

manuală 

16,2 152,7 2865 46,4 14,3 882,7 32,1 224,5 

5.1. Tăierea manuală 

la 2 + 3-4 ochi 
12,3 170,7 3075 38,1 13,1 1056,5 25,0 190,8 

6.1. Tăierea manuală 

la 2 + 7-8 ochi 
13,5 173,3 2985 40,0 13,4 1000,0 26,6 198,5 
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Rezultatele cercetărilor demonstrează, că aplicarea tăierii mecanizate cu reglarea 

manuală în fiecare an permite de a obţine o eficacitate economică înaltă cu recuperarea 

cheltuielilor suplimentare de 3-4 ori în funcţie de variantele experienţei. Astfel, aplicarea 

dispozitivelor la tăierea butucilor cu reglarea manuală a încărcăturii butucului permite 

reducerea cheltuielilor de forţe manuale cu 30-40% în funcţie de schema de plantare, 

majorarea cheltuielilor cu 3-7% din suma totală a cheltuielilor de producţie. Totodată, suma 

beneficiului obţinut la tăierea mecanizată comparativ cu cel obţinut la tăierea manuală creşte 

cu 40-70%, iar recuperarea cheltuielilor suplimentare este esenţială variind în funcţie de 

sistemul de conducere a butucului şi schemei de plantare, de la 2,5 până la 4,2 lei la 1 leu al 

cheltuielilor suplimentare.  

Eficienţa comparativă a metodelor de tăiere în uscat se apreciază după următorii 

indicatori:  

- recolta medie de struguri (t/ha); 

- calitatea strugurilor după conţinutul de zahăr (g/dm
3
); 

- preţul de achiziţie al strugurilor (lei/t); 

- preţul de cost unitar (lei/t); 

- profitul brut (mii lei/ha); 

- nivelul rentabilităţii (%). 

Reprezentarea grafică a eficienţei economice a producţiei pentru soiul Cabernet 

Sauvignon e redată în figura 4.2. 

 

Fig. 4.2. Principalii indici economici pentru soiul Cabernet Sauvignon 
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Din figura 4.2 se vede, că recolta, valoarea producţiei şi profitul brut în variantele cu 

tăierea mecanizată la soiul Cabernet Sauvignon au fost mai mari decât în variantele martori. 

În variantele cu tăiere mecanizată conţinutul de zahăr a fost cel mai mic în varianta cu tăiere 

fără reglare (161 g/dm
3
), iar în varianta cu reglare manuală acesta a constituit 173 g/dm

3
. 

Eficienţa economică a producţiei pentru soiul Muscat Ottonel e prezentată în figura 

4.3. Din figura 4.3 se observă că recolta medie a strugurilor în varianta cu tăiere mecanizată 

fără reglarea manuală (1.1) a fost cea mai înaltă (20,8 t/ha). Această recoltă înaltă a influenţat 

şi asupra conţinutului de zahăr, care a fost cel mai scăzut (151 g/dm
3
). 

Analiza datelor obţinute demonstrează influenţa semnificativă a metodelor de tăiere în 

uscat a viţei de vie asupra eficienţei producţiei de struguri. Tăierea mecanizată a butucilor şi 

tăierea mecanizată cu reglare manuală, faţă de tăierea manuală tradiţională, luată ca martor la 

soiul Cabernet Sauvignon, asigură majorarea recoltei de struguri la hectar respectiv cu 62,3 şi 

41,5%. 

 

Fig. 4.3. Principalii indici economici pentru soiul Muscat Ottonel 
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concomitent cu creşterea recoltei, scade puţin calitatea strugurilor (conţinutul de zahăr) şi 

preţul lor de achiziţie, care variază de la 6 până la 13,7% faţă de varianta martor. Cu toate 

acestea, întrucât nivelul creşterii recoltei medii de struguri la variantele cu tăiere mecanizată 

depăşeşte substanţial nivelul reducerii preţului de achiziţie al strugurilor, valoarea producţiei 

calculată la 1 hectar la aceste variante este mai mare faţă de martor cu 33,4-47,8 lei la soiul 

Cabernet Sauvignon şi 21,8-48,3% la soiul Muscat Ottonel, fapt ce influenţează pozitiv asupra 

creşterii profitului brut. Însemnare: Experienţa – sistemul de conducere a butucului pe tulpină 

– 1,4 m pe spalier cu o singură sârmă şi amplasarea liberă a lăstarilor după tipul „Ombrela”. 

Martor – sistemul de conducere a butucului pe tulpină – 1,0 m pe spalier vertical cu trei 

rânduri de sârmă şi amplasarea parţială a lăstarilor. 

Costurile de producţie la variantele cu tăiere mecanizată pentru soiurile studiate sunt 

cu 10-18% mai mari faţă de variantele cu tăiere manuală. Această majorare este cauzată în 

principal, de cheltuielile efectuate la recoltarea producţiei suplimentare la variantele cu tăiere 

mecanizată, însă situaţia dată nu compromite eficacitatea economică a metodelor mecanizate 

ale tăierii în uscat a butucilor viţei de vie. Analiza datelor expuse în tabel relatează, că la 

variantele cu tăiere mecanizată, datorită majorării substanţiale a recoltei medii, costul de 

producţie al unei tone de struguri ale soiurilor studiate se reduce cu 16-30% faţă de varianta 

martor. 

Rezultatele interacţiunii acestor factori au contribuit la mărirea profitului brut, calculat 

la 1 hectar, ca indice generalizator al eficienţei economice, şi la mărirea nivelului 

rentabilităţii, care stabileşte gradul de recuperare a cheltuielilor de producţie. Analiza 

comparativă a datelor demonstrează, că faţă de varianta martor, aplicarea tăierilor mecanizate 

la soiurile Cabernet Sauvignon şi Muscat Ottonel asigură majorarea profitului brut, calculat la 

o unitate de suprafaţă a viţei de vie cu 28-66 şi a nivelului rentabilităţii – cu 34-75%. 

4.4. Concluzii la capitolul 4. 

1 În rezultatul cercetărilor efectuate putem conchide, că problema tăierii mecanizate 

a butucilor necesită perfecţionarea sistemului de conducere a lăstarilor şi modernizarea 

spalierului cu scopul de a îmbunătăţi procesul de tăiere a coardelor.  

2 Modernizarea spalierului este necesară de efectuat, luând în consideraţie 

proprietăţile biologice ale soiului, deoarece prezenţa fibrelor lemnoase,care determină 

duritatea lemnului, ale coardelor viţei de vie diferă esenţial de la soi la soi. 

3 Analiza economică a tăierii mecanizate, în funcţie de diferite metode de tăiere, ne 

permite să concluzionăm că acest procedeu agrotehnic este economic avantajos cu condiţia 

reglării manuale în fiecare an a încărcăturii optimale a butucilor.  
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4 Tăierea mecanizată este o problemă actuală, dat fiind faptul, că odată cu 

îndeplinirea integrală a acestui procedeu, se va reduce esenţial, cu 30-40%, volumul de muncă 

manuală, iar tăierea în uscat va fi posibilă în termene optime. 

5 Tăierea mecanizată poate fi uşor efectuată numai la formele cu tulpină înaltă (0,8-

1,4 m) şi cu amplasarea verigilor de rod la un anumit nivel. 
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 

Concluzii:  

1. Analiza datelor obţinute demonstrează impactul semnificativ al metodelor de tăiere 

mecanizată a coardelor viţei de vie asupra eficienţei producţiei de struguri cu reducerea 

cheltuielilor de muncă manuală cu 30-40%, în funcţie de suprafaţa de nutriţie.  

2. S-au evidenţiat variantele cu tăierea mecanizată fără reglarea manuală a butucilor şi 

tăierea mecanizată cu reglare manuală, faţă de tăierea manuală tradiţională luată ca martor la 

soiul Cabernet Sauvignon. Aceeaşi tendinţă s-a observat şi la soiul Muscat Ottonel. Situaţia 

dată se explică prin faptul că la variantele cu tăierea mecanizată se măreşte încărcătura 

butucilor cu ochi, lăstari şi struguri. Pe de altă parte, tăierea mecanizată permite efectuarea 

acestei operaţii în termene optime, fapt ce influenţează pozitiv asupra productivităţii şi 

longevităţii plantaţiilor viticole. 

3. S-a constatat, că pentru obţinerea recoltelor stabile şi calitative, după tăierea 

mecanizată în uscat a coardelor e necesar de efectuat anual reglarea manuală a încărcăturii 

butucului conform vigorii de creştere,după metoda biologică. 

4. În varianta de tăiere mecanizată în uscat a butucilor cu amplasarea liberă a 

lăstarilor dispozitivul, montat pe lonjeronul tractorului, îndeplineşte satisfăcător procesul 

tehnologic, iar tăierea deplină a coardelor a constituit 92,5% cu admisibilitatea de 90% 

conform sarcinii tehnice. 

5. Cele mai costisitoare procedee agrotehnice în viticultură ţin de îngrijirea butucului, 

care constituie 77% din suma totală a cheltuielilor la îngrijirea plantaţiilor (inclusiv şi 

prelucrarea solului, introducerea în sol a îngrăşămintelor, protecţia contra bolilor şi 

dăunătorilor, reparaţia plantaţiilor şi spalierului). 

6. S-a constatat, că tăierea mecanizată a soiurilor Cabernet Sauvignon şi Muscat 

Ottonel cu intervalul dintre rânduri de 4,0 şi 3,0 m la forma butucului de tipul Ombrela, 

înălţimea tulpinii de 1,4 m poate fi considerată ca cea mai potrivită, datorită obţinerii 

recoltelor stabile şi calitative, cu cheltuieli minimale la îngrijirea plantaţiilor. 

7. Cercetările au demonstrat, că dintre diferiţi factori, care influenţează recolta 

strugurilor, modalitatea de tăiere în uscat cu o încărcătură optimă de ochi după metoda 

biologică este predominantă. 

8. A fost demonstrat matematic corelaţia strânsă între indicii agrobiologici, care 

influenţează în mod diferit asupra recoltei şi calităţii producţiei. 

9. S-a demonstrat, că butucii viguroşi cu tulpină înaltă au o rezistenţă relativ mai mare 
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la ger, precum şi la îngheţurile tardive de primăvară datorită faptului că la înălţimea de 

1,3-1,4 m oscilaţia temperaturii aerului este mai mică comparativ cu cea de la suprafaţa 

solului. 

10. Implementarea în producere a sistemului de formare a butucilor cu amplasarea 

liberă a lăstarilor va contribui la reducerea maximală a numărului de operaţii la îngrijirea 

butucului şi utilizarea de două ori mai eficientă a radiaţiei solare (brevet de invenţie MD 3177 

G2, BOPI nr. 11/2006) [10]. 

Recomandări:  

1. Se recomandă utilizarea spalierului modernizat, cu una sau două sârme paralele, cu 

înălţimea de 110-140 cm, care contribuie la îmbunătăţirea aerisirii coroanei butucului şi 

iluminării suprafeţei foliare, cu excepţia unor soiuri (Rkaţiteli, Bianca şi analogice), a care 

creşterea lăstarilor este erectă. 

2. Pe pantele de 12-14 grade, pentru a favoriza lucrările manuale asupra butucului, se 

recomandă forma butucului pentru pantă(brevet de invenţie MD 803 G2,BOPI nr. 8/97), care 

facilitează îndeplinirea tuturor operaţiilor din ambele părţi a butucului în raport cu panta. 

3. Pentru a eficientiza tehnologia de producere a strugurilor, se recomandă utilizarea a 

două variante universale de stâlpi de spalier, care permit instalarea a câte una sau două sârme 

paralele la un singur nivel, saula două nivele diferite, în loc de spalierul cu 4-6 rânduri după 

sistemul tradiţional cu conducerea verticală a lăstarilor (brevet de invenţie. MD 2571 G, BOPI 

nr. 10/2004 31 05 1999). 
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Anexa 1. Prelucrarea matematică a datelor experimentale 

1. Analiza bifactorială dispersională. 

A fost îndeplinită pentru a vedea influenţa metodei de tăiere (factor A) şi suprafeţei de 

nutriţie (factor B) asupra recoltei a soiurilor studiate (tab. A.1). 

Tabelul A.1.1. Datele iniţiale la soiul Cabernet Sauvignon 

Factor A (Metoda de tăiere) 
Factor B (suprafaţa de nutriţie), m

2
 

4,0 3,0 2,5 

Tăierea mecanizată la 3-4 ochi fără reglarea 

încărcăturii butucului 

223 297 256 

185 260 296 

168 213 212 

Tăierea mecanizată la 3-4 ochi cu reglarea manuală 

după metoda biologică  

138 247 248 

165 257 244 

158 213 200 

Tăierea manuală la 2 + 3-4 ochi (martor 1) 

108 123 120 

95 120 116 

115 163 188 

 Tăierea manuală mixtă la 2 + 7-8 ochi (martor 2) 

115 127 152 

90 123 140 

123 173 168 

 

Tabelul A.1.2. Analiza dispersională la soiul Cabernet Sauvignon  

(Anova: Two-Factor With Replication) 

SUMMARY 4*1 3*1 2,5*1 Total 

Mecanizat la 3-4 ochi 

Count 3 3 3 9 

Sum 576 770 764 2110 

Average 192 256,67 254,67 234,44 

Variance 793 1772,3 1765,33 2096,78 

Mecanizat la 3-4 ochi cu reglare 

Count 3 3 3 9 

Sum 461 717 692 1870 

Average 153,67 239 230,67 207,78 

Variance 196,33 532 709,33 2019,44 

Manual la 2 + 3-4 ochi (M1) 

Count 3 3 3 9 

Sum 318 406 424 1148 

Average 106 135,33 141,33 127,56 

Variance 103,00 576,33 1637,33 847,28 

Manual la 2 + 7-8 ochi (M2) 

Count 3 3 3 9 

Sum 328 423 460 1211 

Average 109,33 141,00 153,33 134,56 

Variance 296,33 772 197,33 702,78 
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SUMMARY 4*1 3*1 2,5*1 Total 

Total  

Count 12 12 12  

Sum 1683 2316 2340  

Average 140,25 193 195  

Variance 1612,6 3991,1 3360,36  

ANOVA 

Source of Variation SS df MS Fcalc, P-value F crit 

Sample 76411 3 25470,18 32,69 0,00 3,01 

Columns 23137 2 11568,25 14,85 0,00 3,40 

Interaction 3492,4 6 582,06 0,75 0,62 2,51 

Within 18701 24 779,22    

Total 121741 35     

 

Tabelul A.1.3. Datele iniţiale la soiul Muscat Ottonel 

Metode de tăiere (factor A) 
Schema de plantare, m (factor B) 

4*1 3*1 2,5*1 

 Tăierea mecanizată la 3-4 ochi fără reglarea 

încărcăturii butucului 

 

208 193 244 

208 194 336 

210 193 264 

Tăierea mecanizată la 3-4 ochi cu reglarea 

manuală optimă 

 

 

183 190 244 

168 187 196 

138 210 228 

Tăierea manuală la 2 x 3-4 ochi (martor 1) 

 

 

110 137 136 

88 113 148 

173 183 256 

Tăierea manuală mixtă la 2 x 7-8 ochi  

(martor 2) 

 

 

123 157 192 

110 137 156 

170 163 216 

 

Tabelul A.1.4. Analiza dispersională la soiul Muscat Ottonel 

(Anova: Two-Factor With Replication) 

SUMMARY 4*1 3*1 2,5*1 Total 

Mecanizat la 3-4 ochi 

Count 3 3 3 9 

Sum 626 580 844 2050 

Average 208,67 193,33 281,33 227,78 

Variance 1,33 0,33 2341,33 2243,19 

Mecanizat la 3-4 ochi cu reglare 

Count 3 3 3 9 

Sum 489 587 668 1744 

Average 163 195,67 222,67 193,78 

Variance 525 156,33 597,33 989,19 
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SUMMARY 4*1 3*1 2,5*1 Total 

Manual la 2+ 3-4 ochi (M1) 

Count 3 3 3 9 

Sum 371 433 540 1344 

Average 123,67 144,33 180 149,33 

Variance 1946,3 1265,3 4368 2504 

Manual la 2 + 7-8 ochi (M2) 

Count 3 3 3 9 

Sum 403 457 564 1424 

Average 134,33 152,33 188 158,22 

Variance 996,33 185,33 912 1082,94 

Total     

Count 12 12 12  

Sum 1889 2057 2616  

Average 157,42 171,42 218  

Variance 1811,5 882,99 3233,45  

ANOVA 

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Sample 34799 3 11599,52 10,47 0,0001 3,01 

Columns 24145 2 12072,69 10,90 0,0004 3,40 

Interaction 3819,3 6 636,55 0,57 0,75 2,51 

Within 26590 24 1107,92    

Total 89353 35     

2. Analiza corelaţională 

Pentru analiza corelaţională sunt necesare următoarele date:  

Numărul observaţiilor n; 

Dispersia X 

 

(A1.1) 

 

Dispersia Y  

(A1.2) 

 

Momentul de corelare 

 

(A1.3) 

Numărul gradelor de libertate Φ = n-2 (A.1.4) 

Coeficientul de corelare calculat  

 

 

(A.1.5) 

 

Verificarea coeficientului de corelare se efectuează în baza t-criteriului Student. Se înaintează 

şi se verifică ipoteza H0: rxy=0. În acest caz se foloseşte t-statistica (t Student calculat):  

 

 

 

(A.1.6) 

Calculăm t-Student tabelar (teoretic): ttab=t(λ;n-2) (A.1.7) 

𝑆 𝑌𝑌   𝑌2 −
  𝑌 2

𝑛
 

𝑆 𝑋𝑌   𝑋𝑌⬚ −
  𝑋 𝑌 ⬚

𝑛
 

𝑟  
𝑆 𝑥𝑦 

 𝑆 𝑥𝑥 𝑆 𝑦𝑦 
 

𝑡  
𝑟 𝑛 2

 1 𝑟2
= 

𝑆 𝑋𝑋   𝑋2 −
  𝑋 2

𝑛
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unde λ – nivelul de semnificaţie (0,05)  

în Excel se calculează cu ajutorul funcţiei TINV 

Comparăm rezultatele: dacă t≥ ttab atunci facem concluzia că X şi Y se află 

într-o dependenţă liniară corelativă.  

 

În final calculăm coeficientul de determinare r
2
, care, transofrmat în procente, 

arată gradul de influenţă a unui factor asupra altuia.  

 

 

2. Compararea a două eşantioane independente  

Pentru 2 eşantioane cu volumul de n1 şi n2 probe:   

Calculăm mediile x 1 şi x 2  

Calculăm sumele pe eşantioane  

Ne interesează dacă diferă un eşantion de altul esenţial (cu probabilitatea de 

0,95) 

 

Mai întâi trebuie de stabilit omogenitatea dispersiilor (apropierea lor după 

mărime), adică apropierea indicilor după variabilitate. 

 

Pentru aceasta calculăm dispersiile S
2
 

   
    −  ̅  

 −  
 

 

(A.1.8) 

sau cu ajutorul funcţiei VAR.S din Excel.  

Determinăm F(criteriu Fisher) calculat:   
    
2

    
2  (A.1.9) 

Grade de libertate (f1=n1-1, f2=n2-1) (A.1.10) 

F05 (criteriul Fisher) tabelar (teoretic) – cu ajutorul funcţiei FINV  

Comparăm F cu F05. Dacă F ≤F05 atunci dispersiile sunt omogene (cazul A):   

Calculăm criteriul Student cu ajutorul funcţiei T.INV.2T  

Gradele de libertate = n1+n2-2 (A.1.11) 

Calculăm t-Student tabelar cu ajutorul funcţiei T.INV.2T  

Comparăm criteriile şi dacă t-Student calculat e mai mic ca t-Student tabelar, 

diferenţa între medii nu e semnificativă şi invers. 

 

Eroarea diferenţei între medii (sd)    √    
2     2

2  
(A.1.12) 

Diferenţa limită:  

DL=tcr.*sd 

Adică dacă diferenţa între mediile a 2 şiruri depăşeşte valoarea lui DL, atunci 

această diferenţă se consideră semnificativă.  

(A.1.13) 

Dacă F >F05 dispersiile nu sunt omogene, (cazul B):   

Semnificaţia diferenţei se determină după formula:   
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|  1 −   2|

√
   
2

  
 

 2
2

 2

 
 

(A.1.14) 

unde t – criteriul t-Student calculat  

Calculăm t 0,05 (f) tabelar, unde gradele de libertate f se calculează după formula:   

  
(
   
2

  
 

  2
2

 2
)

2

(
   
2

  
)

2

    
 

(
  2
2

 2
)

2

 2  

 -2 

 

(A.1.15) 

Valoarea lui f se rotunjeşte până la numărul întreg mai apropiat.   

Cum a fost şi mai sus, dacă t > t0,05 (f), diferenţa între x 1 şi x 2 e recunoscută 

semnificativă cu probabilitatea de 95% şi invers. 

 

3. Compararea variantelor în perechi 

 

Tabelul A.1.5. Generalizarea comparării variantelor pe recoltă 

Variante 
Media 

martorului 
Media variantei Diferenţa 

Dispersia 

omogenă, 

da/nu 

t Stud. 

calculat 

t05 

Stud. 

tabelar 

Diferenţa 

semnificativă, 

da/nu 

Cabernet Sauvignon 

M1*MEC1 127,56 234,44 106,89 da 5,57 2,12 da 

M1*MEC2 127,56 207,78 80,22 da 4,24 2,12 da 

M2*MEC1 134,56 234,44 99,89 da 5,34 2,12 da 

M2*MEC2 134,56 207,78 73,22 da 3,97 2,12 da 

M1*M2 127,56 134,56 7,00 da 0,50 2,12 nu 

Media 130,36 203,80 73,44         

Muscat Ottonel 

M1*MEC1 149,33 227,67 78,33 da 3,21 2,12 da 

M1*MEC2 149,33 193,78 44,44 da 2,13 2,12 da 

M2*MEC1 158,22 227,67 69,44 da 3,40 2,12 da 

M2*MEC2 158,22 193,78 35,56 da 2,21 2,12 da 

M1*M2 149,33 158,22 8,89 da 2,13 2,12 da 

Media 152,89 200,22 47,33         

 

Tabelul A.1.6. Compararea variantelor după conţinutul de zahăr 

Variante 
Media 1 

(martor) 
Media 2 Diferenţa 

Dispersia 

omogenă, 

da/nu 

t Stud. 

calculat 

t05Stud. 

tabelar 

Diferenţa 

semnificativă, 

da/nu 

Soiul Cabernet Sauvignon  

M1*MEC1 166,62 165,33 -1,29 nu 0,07 2,31 nu 

M1*MEC2 166,62 171,44 4,82 nu 0,26 2,26 nu 

M2*MEC1 186,89 165,33 -21,56 da 5,45 2,12 da 

M2*MEC2 186,89 171,44 -15,44 da 3,44 2,12 da 
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Variante 
Media 1 

(martor) 
Media 2 Diferenţa 

Dispersia 

omogenă, 

da/nu 

t Stud. 

calculat 

t05Stud. 

tabelar 

Diferenţa 

semnificativă, 

da/nu 

M1*M2 166,62 171,44 4,82 nu 0,26 2,26 nu 

Media 174,73 169,00 -5,73         

Soiul Muscat Ottonel 

M1*MEC1 149,33 227,67 78,33 da 3,21 2,12 da 

M1*MEC2 149,33 193,78 44,44 da 2,13 2,12 da 

M2*MEC1 158,22 227,67 69,44 da 3,40 2,12 da 

M2*MEC2 158,22 193,78 35,56 da 2,21 2,12 da 

M1*M2 149,33 158,22 8,89 da 0,42 2,12 nu 

Media 152,9 200,2 47,30         
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Anexa 2. Indicii agrobiologici 

Tabelul A.2.1. Indicii agrobiologici la soiul Cabernet Sauvignon, 1990 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu.:  

Masa 

strugurelui, 

g 

Recolta 
Concentraţia în masă 

a:  
Creşterea vegetativă 

Maturarea 

coardelor,% 

Număr 

butuci/ha 
Ochi 

lăstari 

inflorescenţe 
kg/ 

butuc 
t/ha 

zaharurilor 

reziduale, 

g/dm
3
 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm
3
 

lungimea 

lăstarilor 

la 1 but., 

m 

Lungimea 

unui lăstar, 

m total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 98 85 71 104 86 8,9 22,4 161 4,5 64,6 0,8 68,0 2500 

1.2 3,0 x 1,0 110 97 82 100 89 8,9 29,7 168 4,3 76,6 0,2 62,7 3333 

1.3 2,5 x 1,0 90 93 82 82 78 6,4 25,6 180 4,3 71,4 0,8 66,1 4000 

2.1 4,0 x 1,0 75 60 53 77 69 5,3 13,3 183 4,2 62,4 0,9 67,3 2500 

2.2 3,0 x 1,0 71 68 60 80 93 7,4 24,8 184 4,7 53,8 0,8 67,5 3333 

2.3 2,5 x 1,0 80 77 69 80 77 6,2 24,6 158 4,3 61,7 0,8 71,8 4000 

5.1 4,0 x 1,0 35 30 25 47 92 4,3 10,8 181 4,9 30,0 1,0 71,1 2500 

5.2 3,0 x 1,0 35 29 25 47 78 3,7 12,2 182 4,6 22,4 0,9 72,0 3333 

5.3 2,5 x 1,0 29 24 21 37 80 3,0 11,8 190 4,3 26,0 1,0 74,5 4000 

6.1 4,0 x 1,0 39 33 29 52 89 4,6 11,6 171 4,9 29,5 0,9 71,7 2500 

6.2 3,0 x 1,0 36 30 27 48 80 3,8 12,8 195 4,7 30,2 1,0 76,5 3333 

6.3 2,5 x 1,0 35 29 25 46 82 3,8 15,1 181 4,4 24,4 0,9 77,8 4000 
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Tabelul A.2.2. Indicii agrobiologici la soiul Cabernet Sauvignon, 1991 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu.:  

Masa 

strugurelui, 

g 

Recolta 
Concentraţia în masă 

a:  
Creşterea vegetativă 

Maturarea 

coardelor,% 

Număr 

butuci/ha 
ochi 

lăstari 
inflorescenţe 

kg/ 

butuc 
t/ha 

zaharurilor 

reziduale, 

g/dm
3
 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm
3
 

lungimea 

lăstarilor 

la 1 but., 

m 

Lungimea 

unui 

lăstar, m 
total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 102 94 75 101 73 7,4 18,4 161 10,2 62,8 0,7 61,4 2500 

1.2 3,0 x 1,0 97 86 73 105 71 7,5 24,8 168 10,8 58,4 0,7 57,1 3333 

1.3 2,5 x 1,0 86 84 69 93 70 6,5 26,0 159 10,5 54,2 0,8 63,2 4000 

2.1 4,0 x 1,0 73 65 57 79 84 6,6 16,6 167 9,8 48,7 0,8 62,2 2500 

2.2 3,0 x 1,0 82 71 62 83 93 7,7 25,7 170 9,5 47,6 0,8 64,6 3333 

2.3 2,5 x 1,0 76 69 58 74 82 6,1 24,3 160 10,7 54,3 0,8 67,1 4000 

5.1 4,0 x 1,0 30 25 22 36 106 3,8 9,5 182 13,5 31,7 0,8 69,77 2500 

5.2 3,0 x 1,0 32 26 24 37 97 3,6 12,0 169 14 29,1 0,9 59,96 3333 

5.3 2,5 x 1,0 28 22 21 32 90 2,9 11,5 189 13,3 19,0 0,8 70,52 4000 

6.1 4,0 x 1,0 34 27 24 38 96 3,6 9,1 193 13,1 26,3 0,8 65,61 2500 

6.2 3,0 x 1,0 35 28 23 38 97 3,7 12,3 179 13,6 32,3 0,9 62,48 3333 

6.3 2,5 x 1,0 37 28 25 36 98 3,5 14,1 182 13,5 26,7 0,8 70,48 4000 
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Tabelul A.2.3. Indicii agrobiologici la soiul Cabernet Sauvignon, 992 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu.:  

Masa 

strugurelui, 

g 

Recolta 
Concentraţia în masă 

a:  
Creşterea vegetativă 

Maturarea 

coardelor,% 

Număr 

butuci/ha 
ochi 

lăstari 

inflorescenţe 
kg/ 

butuc 
t/ha 

zaharurilor 

reziduale, 

g/dm
3
 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm
3
 

lungimea 

lăstarilor 

la 1 but., 

m 

Lungimea 

unui 

lăstar, m total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 95 87 72 96 70 6,7 16,8 160 11,3 58,4 0,7 80,2 2500 

1.2 3,0 x 1,0 84 76 65 82 78 6,4 21,3 161 11,6 44,8 0,6 78,5 3333 

1.3 2,5 x 1,0 81 72 61 77 69 5,3 21,3 170 11,1 42,7 0,6 79,5 4000 

2.1 4,0 x 1,0 68 62 56 81 78 6,3 15,8 170 10,5 47,4 0,8 81,3 2500 

2.2 3,0 x 1,0 75 69 52 74 86 6,4 21,2 177 10,5 54,6 0,8 79,1 3333 

2.3 2,5 x 1,0 72 64 48 69 73 5,0 20,1 174 10,7 50,2 0,8 82,5 4000 

5.1 4,0 x 1,0 40 32 26 45 102 4,6 11,5 194 9,5 35,3 1,3 82,5 2500 

5.2 3,0 x 1,0 44 36 29 49 100 4,9 16,3 194 10,5 34,3 1,2 81,9 3333 

5.3 2,5 x 1,0 46 37 29 51 93 4,7 19,0 186 10,8 35,5 1,3 83,8 4000 

6.1 4,0 x 1,0 56 39 30 54 90 4,9 12,2 191 10,7 37,2 1,2 82,4 2500 

6.2 3,0 x 1,0 53 40 33 55 94 5,2 17,2 196 10,5 36,6 1,2 85,9 3333 

6.3 2,5 x 1,0 45 36 29 49 85 4,2 16,7 194 10,5 34,1 1,2 86,5 4000 
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Tabelul A.2.4. Indicii agrobiologici la soiul Muscat Ottonel, 1990 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu.:  

Masa 

strugurelui, 

g 

Recolta 
Concentraţia în masă 

a:  
Creşterea vegetativă 

Maturarea 

coardelor,% 

Număr 

butuci/ha 
ochi 

lăstari 

inflores-

cenţe 
kg/ butuc t/ha 

zaharurilor 

reziduale, 

g/dm
3
 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm
3
 

lungimea 

lăstarilor 

la 1 but., 

m 

Lungimea 

unui 

lăstar, m total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 78 55 48 78 106 8,3 20,7 161 4,5 37,2 0,7 70,2 2500 

1.2 3,0 x 1,0 49 37 32 54 108 5,8 19,4 168 4,3 31,7 0,8 70,6 3333 

1.3 2,5 x 1,0 53 40 36 58 105 6,1 24,4 180 4,3 33,5 0,8 70,3 4000 

2.1 4,0 x 1,0 49 45 42 68 107 7,3 18,2 183 4,2 35,8 0,8 74,5 2500 

2.2 3,0 x 1,0 51 40 36 54 105 5,7 18,9 186 4,7 31,4 0,8 69,9 3333 

2.3 2,5 x 1,0 46 45 40 60 102 6,1 24,5 158 4,3 36,2 0,8 72,4 4000 

5.1 4,0 x 1,0 33 28 23 40 109 4,4 10,9 181 4,9 27,1 1,0 68,0 2500 

5.2 3,0 x 1,0 28 24 21 38 107 4,1 13,6 182 4,7 23,2 1,0 66,6 3333 

5.3 2,5 x 1,0 25 21 18 32 107 3,4 13,7 190 4,3 19,6 0,9 69,8 4000 

6.1 4,0 x 1,0 34 28 25 43 115 4,9 12,4 171 4,9 28,8 0,9 70,0 2500 

6.2 3,0 x 1,0 34 29 25 45 104 4,7 15,6 195 4,7 27,1 1,0 71,1 3333 

6.3 2,5 x 1,0 34 28 24 44 109 4,8 19,2 181 4,4 25,4 1,0 67,0 4000 
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Tabelul A.2.5. Indicii agrobiologici la soiul Muscat Ottonel, 1991 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu.:  

Masa 

strugurelui, 

g 

Recolta 
Concentraţia în masă 

a:  
Creşterea vegetativă 

Maturarea 

coardelor,% 

Număr 

butuci/ha 
ochi 

lăstari 

inflorescenţe 
kg/ 

butuc 
t/ha 

zaharurilor 

reziduale, 

g/dm
3
 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm
3
 

lungimea 

lăstarilor 

la 1 but., 

m 

Lungimea 

unui lăstar, 

m total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 74 57 46 82 101 8,3 20,7 152 5,3 36,1 0,7 65,2 2500 

1.2 3,0 x 1,0 66 44 37 57 102 5,8 19,1 164 4,7 28,3 0,7 69,8 3333 

1.3 2,5 x 1,0 78 64 52 86 98 8,4 33,6 140 6,2 37,7 0,6 63,4 4000 

2.1 4,0 x 1,0 54 45 38 64 105 6,7 16,7 160 4,8 39,7 0,8 66,4 2500 

2.2 3,0 x 1,0 48 42 30 52 108 5,6 18,7 165 4,7 32,2 0,8 65,8 3333 

2.3 2,5 x 1,0 43 38 45 47 104 4,9 19,6 165 4,7 26,2 0,7 53,2 4000 

5.1 4,0 x 1,0 30 22 18 25 140 3,5 8,8 173 7,3 22,8 0,9 70,0 2500 

5.2 3,0 x 1,0 25 20 15 24 143 3,4 11,3 168 7,3 27,1 1,0 71,2 3333 

5.3 2,5 x 1,0 29 22 18 30 123 3,7 14,8 155 7,6 26,3 1,0 66,9 4000 

6.1 4,0 x 1,0 33 26 21 32 138 4,4 11,0 180 7,1 27,1 1,0 67,9 2500 

6.2 3,0 x 1,0 30 26 20 32 128 4,1 13,7 163 7,4 23,2 1,0 66,6 3333 

6.3 2,5 x 1,0 33 25 18 33 118 3,9 15,6 166 7,5 20,0 1,0 69,8 4000 
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Tabelul A.2.6. Indicii agrobiologici la soiul Muscat Ottonel, 1992 

Variante 

Schema 

de 

plantare, 

m 

Încărcătura la butuc, buc., cu.:  

Masa 

strugurelui, 

g 

Recolta 
Concentraţia în masă 

a:  
Creşterea vegetativă 

Maturarea 

coardelor,% 

Număr 

butuci/ha 
ochi 

lăstari 

inflorescenţe 
kg/ 

butuc 
t/ha 

zaharurilor 

reziduale, 

g/dm
3
 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm
3
 

lungimea 

lăstarilor 

la 1 but., 

m 

Lungimea 

unui lăstar, 

m total fertili 

1.1 4,0 x 1,0 77 62 52 87 97 8,4 21,0 139 6,1 39,8 0,6 66,2 2500 

1.2 3,0 x 1,0 72 58 46 62 94 5,8 19,3 134 6,6 33,5 0,6 64,8 3333 

1.3 2,5 x 1,0 68 62 47 73 91 6,6 26,4 152 6,3 36,4 0,6 63,6 4000 

2.1 4,0 x 1,0 51 42 36 54 102 5,5 13,7 140 5,9 28,3 0,7 64,8 2500 

2.2 3,0 x 1,0 54 45 34 61 103 6,3 21,0 156 6,4 30,4 0,7 62,5 3333 

2.3 2,5 x 1,0 58 41 32 57 100 5,7 22,8 165 5,9 23,6 0,6 61,7 4000 

5.1 4,0 x 1,0 52 39 36 56 123 6,9 17,3 172 5,9 17,6 0,6 71,8 2500 

5.2 3,0 x 1,0 48 38 33 52 105 5,5 18,3 178 6,2 22,7 0,8 75,2 3333 

5.3 2,5 x 1,0 44 35 30 53 120 6,4 25,6 170 5,6 21,5 0,8 75,7 4000 

6.1 4,0 x 1,0 55 40 34 57 119 6,8 17,0 156 6,0 21,1 0,7 65,8 2500 

6.2 3,0 x 1,0 52 39 31 52 94 4,9 16,3 172 5,9 13,6 0,6 52,6 3333 

6.3 2,5 x 1,0 54 43 36 56 97 5,4 21,6 167 6,1 16,4 0,7 63,7 4000 
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Anexa 3. Determinarea fertilităţii mugurilor şi stării ţesuturilor la coardele viţei de vie 

Determinarea stării de iernare a ochilor se efectuează înainte de a începe tăierea în 

uscat (ianuarie - februarie). Colectarea probelor se efectuează dacă în condiţii naturale după 

geruri temperatura va fi pozitivă cel puţin trei zile. Probele colectate pot fi aduse îndată în 

încăperi cu temperatura de 10-15 °C. În cazurile când probele se colectează în zile geroase, 

acestea trebuie transportate în încăperi cu temperatura aerului aproape de zero, însă negativă 

(-1-2 °C), şi se ţin în această încăpere aproximativ 24 ore, pentru a încetini procesul topirii 

gheţii în spaţiile intercelulare şi a favoriza absorbirea treptată a apei prin topire de către 

protoplasma celulei. Apoi probele se transferă într-o încăpere mai caldă, la o temperatură de 

+2 - +3 °C timp de două zile, unde are loc dezgheţarea completă a ţesuturilor îngheţate şi 

numai după aceasta se transferă într-o încăpere caldă, la o temperatură de 10-15 °C, iar la 

capetele de la baza coardelor se reînnoiesc tăierile, apoi se introduc la 7-10 cm în apă pe 2-3 

zile. Coardele trebuie să fie normal dezvoltate, cu diametrul de 7-12 mm, bine maturate, 

colectate de la diferiţi butuci de pe elementele productive de doi ani (probele colectate trebuie 

să caracterizeze starea soiului de pe sectorul respectiv). La viile amplasate pe pante lungi cu 

înclinaţie de 6-12 grade se colectează probe din trei locuri (partea de jos, de mijloc şi de sus a 

pantei). Proba medie pe fiecare soi constituie 10 coarde a câte 12 ochi (în unele cazuri până la 

15 ochi). Concomitent cu determinarea viabilităţii ochilor, la aceleaşi coarde se apreciază 

gradul de afectare a ţesuturilor liberului şi lemnului. Astfel de verificare se efectuează când 

ochii pieriţi constituie mai mult de 50%. Însă, e necesar de deosebit afectarea ţesuturilor 

provocate de ger şi vătămarea de necroză cu pete. După afectarea ţesuturilor de ger pe liberul 

coardelor apar nişte pete în formă de fâşii lungi de culoare brună - întunecată ori brună – 

cafenie. Însă, la vătămarea de necroză sectoarele afectate sunt rotunde ori ovale cu hotare 

pronunţate de culoare neagră sau negre-cafenii. Pentru determinarea stării generale a 

ţesuturilor la viţa de vie care au fost afectate de geruri, cu cuţitul sau cu lama, pe lungimea 

coardei, în câteva locuri se fac tăieturi în lungime mai întâi a liberului apoi a lemnului. 

Dacă ţesuturile au culoarea verde, atunci coardele sunt sănătoase. În cazul, dacă în 

urma tăieturii culoarea ţesuturilor (liberului, lemnului) este cafenie, ne demonstrează afectarea 

de ger. Starea ţesuturilor se apreciază în puncte:  

0 (puncte)– afectări lipsesc (stare bună);  

1- afectare foarte slabă (se observă pete brune-cenuşii); 

2- afectare slabă (unele porţiuni ale coardei sunt de culoare brune – cenuşii, însă lemnul nu 

este afectat); 

3- afectare medie (porţiunile brune ale coardei constituie circa 30% din suprafaţa ei, în unele 
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locuri se observă nesemnificativ o culoare brună-cenuşie a lemnului la stratul exterior); 

4-afectare puternică (a suprafeţei de culoare brună-cenuşie de circa 50%, se observă 

semnificativ culoarea brună-cenuşie a lemnului a straturilor exterioare, în unele locuri se 

observă afectarea pe toată suprafaţa corzii în formă circulară;  

5-foarte puternic (100% a liberului şi a lemnului brun-cenuşiu, coarda este afectată complet).  

Starea ţesuturilor (liberului şi a lemnului) organelor multianuale ale butucului (braţelor, 

tulpinilor) se apreciază tot după această scară colectând nu mai puţin de 10 braţe ori tulpini de 

la diferiţi butuci şi care se curăţă de coaja exterioară, apoi se fac tăieturi de jur împrejurul 

coardei în diferite locuri. 

 După această examinare, în funcţie de modul de depunere a inflorescenţelor în ochii de 

iarnă pe lungimea coardei şi a gradului de afectare a lor, procedeul de tăiere în uscat se 

efectuează în baza datelor obţinute - tăierea scurtă, mixtă, lungă a coardelor sau restabilirea 

butucilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A3.1. Determinarea viabilităţii ochilor prin secţionare (după I. Poenaru, 1980) 

 

 
 

Fig. A3.2. Viabilitatea mugurilor 

a) toţi mugurii vii      b) mugurele central pierit, lateral viu 
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Fig. A3.3. Diferite grade de afectare a ţesuturilor şi a mugurilor 

 

0- afectări lipsesc;  

1- afectare foarte slabă;  

2-afectare slabă;  

3- afectare medie;  

4- afectare puternică;  

5- afectare foarte puternică;  

0-5 puncte 

1-toţi trei muguri viabili, de culoare verde 

pronunţată;  

2- toţi trei muguri ai ochiului pieriţi, culoarea –de 

la cafeniu întunecat până la negru;  

3-pierit numai mugurele central, doi laterali 

viabili;  

4-ierit mugurele central şi unul lateral, al doilea 

lateral viabil;  

5-mugurele central şi unul lateral viabili, pierit 

numai unul lateral;  

6- mugurele central viabil, doi laterali pieriţi. 

1-ochi viabili;  

2-ochi pierit;  

3,4,5,6-diferite variante de afectare a ochiului 
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Tabelul A3.1. Fertilitatea embrionară (forma-model de evidenţă) 

Nr. viţei 
 Numărul de inflorescenţe la fiecare ochi pe viţă 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 1 2 1 2 1 3 2 1 2   

2 1 1 ÷ m 2 0 2 1 2 1   

3 0 ÷ 1 1 3 2 2 2 2 2   

4 0 2 ÷ m 2 2 2 2 ---- ----   

5 1 0 1 ÷ ÷ 2 1 2 ---- ----   

6 0 ÷ 2 2 ÷ ÷ 0 ÷ ÷ ----   

7 1 m 0 ÷ 0 ÷ ÷ ÷ ÷ 2   

8 1 1 m 2 2 0 2 1 2 0   

9 0 0 ÷ 0 2 1 1 2 ---- ----   

10 1 ÷ 0 ÷ 0 3 2 2 1    

Infloresсenţe total-  5 5 6 6 13 11 15 14 8 7  90 

Media la 1 ochi 

viu 
0,5 0,8 1,0 1,2 1,6 1,4 1,7 1,8 1,6 1,4   

Media pe zone 0,8 1,4 1,7  

Totalizarea datelor 

Starea ochilor în timpul iernii Starea embrionară a mugurilor centrali 

 buc. % Ochi viabili, total  70 100 

Au fost analizaţi ochi, 

total 

92 100 Din ei: fertili  54  77 

Din ei: viabili (+) 70 76  sterili (0)  16  23 

 pieriţi (m) 4 4 Cu 1 inflorescenţă  19  35 

Mugure central mort, (÷) 

laterali vii  

18 20 Cu 2-3 inflorescenţe  35  65 

Lungimea de tăiere a 

coardelor 

7-8 ochi Coeficientul de fertilitate 

relativă (Cfr) 

1,3 

Încărcătura butucului se determină după 

metoda biologică 

 

Coeficientul de fertilitate 

absolută (Cfa) 

1,7 
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Anexa 4. Brevete 
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Anexa 5. Eficienţa economică 
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Tabelul E.1. Eficienţa economică comparativă dintre două sisteme de conducere a 

butucilor  (calculată la 1 ha, schema de plantare 3,0 x 1,5 m)  

Articole de cheltuieli 
Unitatea 

de măsură 

Sistemul cu 

conducerea verticală 

a lăstarilor 

Sistemul cu 

amplasarea liberă a 

lăstarilor 
Diferenţa 

cheltuieli 

de 

producere 

cota 

parte,% 

cheltuieli 

de 

producere 

cota 

parte,% 

Cheltuieli de muncă total:  om-oră 883 100 711 100 172 

inclusiv: - lucrări 

mecanizate 
om-oră 38 4,3 38 5,3 0 

 -lucrări manual om-oră 846 95,8 673 94,7 173 

din ele:  

lucrări la îngrijirea butucului 

– total 
om-oră 614 69,5 442 62,2 172 

inclusiv: - lucrări 

mecanizate 
om-oră 6 0,7 6 0,8 0 

 -lucrări manual om-oră 608 68,9 436 61,3 172 

Cheltuieli de producere - 

total 
lei 3800 100 3420 100 380 

din ele:  

lucrări la îngrijirea butucului 
lei 1063 28 729 21,3 334 

inclusiv pe articole de cheltuieli:  

-plata muncii lei 1142 30,1 924 27 218 

din ele:  

lucrări la îngrijirea butucului lei 779 20,5 562 16,4 217 

asigurarea socială lei 105 2,8 105 3,1 0 

impozit pentru pământ lei 70 1,8 70 2,1 0 

costul materialelor total lei 2034 53,5 1917 56,1 117 

din ele:  

pentru îngrijirea butucilor 

(combustibil, sfoară) 
lei 284 7,5 167 4,9 117 

alte cheltuieli lei 449 11,8 446 13 3 

Recolta q/ha 60 - 60 - 0 

Cheltuieli de muncă la  

1 ha 
om-oră 14,72 - 11,85 - 2,87 

Preţul de cost la 1 q lei 63,33 - 57 - 6,33 
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Anexa 6. Extras din Протокол № 2к-2000 государственных приемочных испытаний 

опытных образцов шпалерных стоек ЖС-20А, ЖС-24М И ЖС 20Я. 
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laboratorul agrotehnica viţei de vie în grupa tematică pe problemele: „Sistemul de conducere 

a viţei de vie, recoltarea mecanizată a strugurilor şi tăierea mecanizată”. 

3. 1990- 2000 - cercetător ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific superior în 

laboratorul agrotehnica viţei de vie, Institutul Naţional al Viei şi Vinului, executant pe 

problema „Perfecţionarea sistemului de suporturi la viţa de vie utilizând diferite forme de 

conducere a butucilor”.  

4. 2000-2004 - experimentarea noilor variante de stâlpi, formarea butucilor la lotul 

experimental.  

5. 2005-2014 - executant în cadrul Etapei 5 - Elaborarea şi implementarea tehnologiilor 

moderne de cultivare a viţei de vie pentru soiurile-clone de vin europene, soiurile noi pentru 

vin, de masă de selecţie autohtonă şi străină.  

6. 2015 - prezent, cercetător ştiinţific superior, laboratorul Pepinierit şi Tehnologii Moderne: 

executant în cadrul Etapei 5- Elaborarea şi implementarea procedeelor tehnologice moderne 

de cultivare a viţei de vie. pe problema„Studierea diferitor forme ale butucilor pe spalier 

modernizat la soiul–clon Pinot blanc”. 

 

Participarea la foruri ştiinţifice:  

 

1. Всесоюзная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов. 

Разработка и совершенствование технологии производства, хранении и переработки 

винограда. Одесса, 15-18 октября 1991. 

2. Республиканская научно-практическая конференция по виноградарству и виноделию. 

Кишинев, 10-11 сентября 1992. 
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3. Conferinţa ştiinţifică în viticultură şi vinificaţie consacrată jubileului de 85 ani al INVV. 
Editura enciclopedică «MUSEUM» Chişinău, 1995. 

4. Conferinţa ştiinţifică. „Pentru o colaborare fructuoasă între cercetători şi fermieri în mileniul 
III” Chişinău, 2001. 

5. Simpozion ştiinţific internaţional celei de a 90-a aniversare a prof. L. Colesnic. 

Chişinău,1998. 

6. Simpozion ştiinţific internaţional „70 de ani ai Universităţii agrare de Stat din Moldova”, 

Chişinău, 7-8 octombrie 2003. 

7. Всесоюзная научно-практическая конференция по виноградарству и виноделию. 

НИВиВ «Магарач», Ялта, 8-11 сентября 2003. 

8. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională In Wine2005 Ediţia a III-a 21-23 februarie, 

Chişinău, Moldova. 

9. Научно-практическая конференция. Агротехнологические и экологические аспекты 

развития виноградо-винодельческой отрасли. Новочеркасск, 25-27 mai 2007. 

10. Congresul ştiinţific la Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” din Iaşi, 29-30 mai 2009.  

11. Congresul ştiinţific la Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” din Iaşi,20-22 octombrie 2016. 

12. Congresul ştiinţific la Universitatea de ştiinţe agricole şi medicină veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” din Iaşi, 19-20 octombrie 2017. 

 

Premii şi menţiuni:  

 

-INFOINVENT, Chişinău, 22 octombrie 2000, diplomă de gradul 1; 

-EUROINVENT, Iaşi, 14 mai 2011, medalia de bronz; 

-INFOINVENT, Chişinău, 22-25 noiembrie 2011, medalia de aur. 

 

Publicaţii: 24 de lucrări la tema tezei 

 

Datele de contact 

 Mun. Chişinău, or. Codru, str. Vierul, 59.  

Tel. (373) 22-285026  

Mob. (373) 695 32 203 

e mail: andrei.botnarenco@gmail.com  
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