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CAPITOLUL I 

CERCETĂRI PRIVIND ORIGINEA ŞI SISTEMATICA VI ŢEI DE VIE 

 

Primul capitol prezintă unele costatări din literatură referitoare la originea şi istoricul 

cultivării vi ţei de vie pe plan mondial şi în România, dar şi încadrarea sistematică a acestei 

specii. 

1.1. Originea viţei de vie 

Cultivarea viţei de vie se parctică din timpuri străvechi. Se presupune că primul vin  a 

fost obţinut în Mesopotamia, cu aprximativ 5.000 de an în urmă. Viţa de vie, una dintre 

primele plante luate în cultură.  Cele mai vechi regiuni viticole cunoscute sunt cele 

din jurul mării Mediterane. În perioada actuală viticultura se practică pe aproximativ 8,2 

milioane hectare în 50 ţări. 

1.2.Sistematica viţei de vie 

Genul Vitis cuprinde peste 40 de specii asiatice şi aproximativ 30 de specii sunt 

americane. Subgenul Muscadinia cuprinde specii răspândite în regiunile tropicale şi 

subtropicale ale Americii de Nord.  Speciile subgenului Euvitis sunt împărţite în 8 grupe: 

Labruscae, Aestivales, Cinerascentes, Rupestres, Ripariae, Labruscoidae, Incertae, 

Viniferae. Cea mai importantă specie, fiind şi cea mai răspândită în cultură, este V.vinifera 

care cuprinde trei subspecii: sativa, silvestris şi caucasica. Majoritatea soiurilor nobile şi 

cultivate aparţin subspeciei sativa.  

1.3. Cercetări privind istoricul, tradi ţia şi importan ţa cultivării vi ţei de vie 

1.3.1. Tradiția cultivării vi ţei de vie la nivel mondial 

Vi ţa de vie se cultivă de multă vreme, primul centru al culturii viţei de vie a fost în 

Asia Mică. Un rol important în răspândirea  viţei de vie l-au avut fenicienii. Din Grecia, 

cultura viţei de vie a trecut în sudul Europei şi mai târziu în toată Europa. În China, cultura 

viţei de vie a existat cu cca 2000 ani Î.Hr. De un de s-a extins în alte ţări asiatice.  

1.3.2. Tradiţia cultivării vi ţei de vie în România 

Apariţia filoxerei împarte viticultura în trei perioade: Prefiloxerică (până în 1884);. 

Filoxerică (1884 – 1900), Postfiloxerică (după 1900). Perioada prefiloxerică ţdebutează la 

apariţia primelor forme cultivate de viţă de vie. În această perioadă au apărut soiri create 

prin selecţie naturalăşi mai târziu prin selecţia artificială empirică. Perioada filoxerică 

începe în 1884 când a fost semnalată filoxera în România. În această perioadă se iau 

măsuri pentru orpirea atacului. Refacerea viticulturii s-a făcut pe baza hibrizilor direct 

producători şi a viţelor altoite cu material din străinătate. Perioada postfiloxerică ţine din 
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momentul când a început reconstrucţia viilor distruse de filoxeră. La început s-a căutat 

înlocuirea soiurilor europene nerezistente cu forme rezistente. Prin hibridări artificiale între 

viţele americane şi cele europene au fost creaţi hibrizi direct producători noi.  Soluţia 

finală găsită a fost  altoirea soiurilor de viţe europene pe viţe americane. Pe baza studiilor 

s-u stabilit sortimentele pe podgorii şi centre viticole. 

1.3.3.Tradiţia cultivării vi ţei de vie în vestul ţării  

        În vestul României este tradiţie şi experienţă pentru cultura viţei de vie. Aici exsită condiţii 

favorabile şi  foarte favorabile pentru cultura soiurilor pentru masă sau vin. Principalele centre 

viticolesunt: Recaş, Silagiu, Teremia, Tirol,  Miniş.  

 

CAPITOLUL II 

CERCETĂRI PRIVIND AMELIORAREA VI ŢEI DE VIE 

 

2.1. Particularităţi genetice şi biologice 

Subgenurile Euvitis şi Muscadinia se deosebesc între ele din punct de vedere 

genetic. Ssubgenul Euivitis are x=19, iar subgenul Muscadinia are x=20. Speciile acestor 

subgenuri sunt diploide.  În cadrul speciei V.viinifera ssp.sativa apar destul de frecvent 

tetraploizi naturali, având 4x=76 cromozomi. Specia V.vinifera are un polimorfism foarte 

accentuat. Studiile de determinism genetic al caracterelor la viţa de vie sunt destul de 

sărace. Viţa de vie este o plantă lemnoasă cu creştere nedeterminată, cu o durată de viaţă 

foarte lungă. Intrarea pe rod poate avea loc după 2-3 ani de la plantare la viţele înmulţite 

vegetativ şi numai după 3-5 la cele obţinute din seminţe. Morfologia florală şi 

funcţionalitatea florilor sunt diverse în cadrul genului Vitis. La soiurile roditoare se caută 

reţinerea formelor cu flori hermafrodite morfologic şi funcţiona.  

2.2. Resurse genetice 

Materialul iniţial folosit în ameliorare viţei de vie este divers. Din zona 

euro-asiatică provine o singură specie cu o mare variabilitatea.  Vitis vinifera cuprinde 3 

subspecii: sativa, silvestris şi caucasica. subspecia sativa prezintă prolesurile orientalis, 

occidentalis şi pontica. Alături de formele acestei specii se utilizează un mare număr de 

specii înrudite de origine amricană sau asiatică. . 

2.3. Obiective de ameliorare ale viţei de vie 

La nivel mondial şi în România au fost create soiuri noi în urma lucrărilor de 

ameliorare. Principalele obiective de ameliorare ale viţei de vie sunt. ameliorarea 

productivităţii, ameliorarea calităţii,  ameliorarea epocii de coacere, ameliorarea 
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rezistenţei la ger şi iernare, ameliorarea coacerii lemnului, ameliorarea rezistenţei la secetă, 

ameliorarea rezistenţei la boli şi dăunători, Obiective speciale de ameliorare.  

2.4. Metode de ameliorare ale viţei de vie 

În crearea de noi soiuri se utilizează diverse metode de ameliorare. Principalele 

moetode sunt: selecţia, hibridarea, mutageneza, poliploidia, consangvinizarea şi 

heterozisul, metode neconvenţionale. 

2.5. Cercetări privind calitatea produselor viti-vinicole 

2.5.1. Indicatori de calitate ai materiei prime 

Pentru strugurii materie primă se pot determina ca indici de calitate: indicele de 

structură al strugurelui, indicele de boabe, indicele de alcătuire al bobului, indicele de 

randament. Cu ajutorul acestora se exprime starea de maturare a strugurilor.   

2.5.2. Producţia şi calitatea recoltei 

Pentru determinarea calităţii strugurilor de vin se au în vedere cu prioritate criterii 

biochimice: conţinutul mustului în zahăr şi aciditate, conţinutul în substanţe antocianice 

pentru vinuri roşii şi substanţe odorante pentru vinurile aromate. Ultimele evidenţiază rolul 

important al polifenolilor, mai ales din soiurile roşii.  

2.5.3. Indicatori de calitate pentru produsele de vinifica ţie 

Indicatorii de calitate ai vinurilor împart vinurile în mai multe categorii: Vin de masă, 

Vin de masă superior, Vin de calitate superioara, Vin de calitate superioară cu denumire de 

origine controlată.  

2.5.4. Cercetări privind calitatea vinurilor 

Conform Legii 244/2002, vinul este băutura obţinută prin fermentarea alcoolică, completă 

sau parţială, din strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdrobiţi, sau a mustului de struguri. 

Ca elemente de evaluare a caităţii vinului se apreciază tăria alcoolică, onţinutul în compuşi 

fenolici,  concentraţia de antociani şi taninuri, aciditatea totală,  aciditatea volatilă,  

extractul vinului, extractul nereducător,  conţinutului în zahăr nereducător,   

 

CAPITOLUL III 

CONDIŢII DE EXPERIMENTARE 

EXPERIMENTAL CONDITIONS 

 

3.1. Cadrul natural al pordoriei Mini ş-Măderat  

Experimentarea s-a efectuat în cadrul SC Vignadoro SRL Pâncota, judeţul Arad, 

unitate situată în perimetrul pordoriei Minş-Măderat. Podgoria Minş-Măderat cuprinde o 
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zonă deluloasă cu soluri şi climat propice pentru cultivarea viţei de vie.  

3.2. Condiţii de climă în perioada experimentării 

Condiţiile climtice au fost obţinute în cadrul SC Vignodoro SRl Pâncota unde 

există dotarea cecesară înregistrării precipitaţiior şi a temparaturilor minime şi maxime. În 

perioada celor trei ani de studiu  au fost înregistrate precipitaţii în limite normale pentru 

necesarul viţei de vie. Perioade mai secetoase au fost. primăvara anului 2015, vara anului  

2013, luna septembrie a anului 2014. Cele mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în luna 

ianuarie, în toţi cei trei ani. Începâutul iernii anului 2013 a fost geros, cea mai răcoroasă 

primăvară a fost în anul 2015. Cele mai ridicate temperaturi au fost înregistrate în lunile 

iulie şi august ale anului 2015. Temperaturile din lunile de toamnă şi început de iarnă au 

fost la fel în toţi anii.  

 

CAPITOLUL IV 

MATERIALELUL BIOLOGIC  ŞI METODA DE CERCETARE 

 

4.1.Scopul şi obiectivele cercetării 

Lucrarea de doctorat are ca scop stabilirea sortimentelor de soiuri de viţă de vie 

pentru zona de nord a podgiriei Miniş-Măderat pentru a  obţine producţii mari şi de bună 

calitate. Un cop secundar îl constituie studiul stabilităţii componentelor producţiei şi 

calităţii.  Obiectivele cercetării sunt: estimarea realizării caracterelor componente ale 

capacităţii de producţie în funcţie de condiţiile climatice; determinarea evoluţiei 

parametrilor fizico-chimici ai strugurilor din cele opt soiuri studiate, pe parcursul 

maturării, în vederea stabilirii exacte a momentului optim de recoltare; determinarea 

influenţei condiţiilor pedo-climatice asupra calităţii vinurilor; urmărirea procesului de 

fermentare a mustului; determinarea parametrilor calitativi ai vinului finit în vederea 

obţinerii de vinuri D.O.C. 

4.2.  Materialul biologic şi metoda de cercetare 

4.2.1. Materialul biologic 

Materialul bioloigc a fost reprezentat din două grupe de soiuri de viţă de vie.  

Soiurile de viţă de vie studite 
Soiuri pentru vinuri albe Soiuri pentru vinuri roşii 

Pinot gris 
Muscat Ottonel 
Traminer Rose 
Riesling Italian 

Merlot 
Cabernet Sauvignon 

Burgund Mare 
Pinot Noir 
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Experienţele aferente tezei de doctorat s-au desfăşurat în perioada anilor 2013, 2014 

şi 2015, la SC Vignodoro SRL Pâncota, judeţul Arad. Experienţa a fost concepută ca 

experienţă amplasată în blocuri complet randomizate, în trei repetiţii. Seriile de experienţe 

au fost amplasate pe parcele aferente fiecărui soi luat în studiu, acestea fiind apropiate unele 

de celelalte, beneficiind de aceleaşi condiţii de mediu.  

Pentru realizara obiectivelor propuse au fost efectuate observaţii şi de terminări ai 

unor indici de calitate. Caracterele morfologice implicate în realizarea producţiei care au fost 

studiate sunt: numărul de ciorchini pe butuc, greutatea ciorchinelui, numărul de boabe pe 

ciorchine şi producţie de ciorchini pe butuc. Elementele de calitate observate u fost: 

conţinutul de de zhăr în struguri, aciditatea totală în struguri, potenţialul alcoolic al mustului, 

potenţialul alcoolic al vinului, aciditatea totală a vinului şi aciditatea volatilă a vinului.aceste 

determinări au fost efectuate cu aparatura existentă în dotrea laboratorului de oenologie al 

Cramei din cadrul SC Vignodoro SRL Pâncota. 

Metode statistico-matematice de prelucrare şi interpretare a rezultatelor 

Pentru determinarea semnificaţiei diferenţelor dintre hibrizi, prelucrarea datelor 

experimentale obţinute s-a făcut prin analiza varianţei şi testul t, pentru experienţe 

bifactoriale.  

Pentru estimarea şi interpretarea interacţiunii genotip x mediu şi stabilităţii 

diferitelor caractere studiate s-au folosit diferite metode: analiza regresiei liniare, 

parametrice, neparametrice şi multivariate.  

 

CAPITOLUL V 

REZULTATE PRIVIND VARIABILITATEA COMPONENTELOR PROD UCŢIEI 

ŞI CALIT ĂŢII ACESTEIA LA UN SORTIMENT DE SOIURI DE VI ŢĂ DE VIE 

DIN PODGORIA MINI Ş-MĂDERAT ÎN PERIOADA 2013-2015 

 

5.1. Variabilitatea componentelor producţiei la soiurile pentru vinuri albe în perioada 

2013-2015 

 5.1.1. Rezultate privind numărul ciorchinilor/butuc. 

Având în vedere efectul combinat al soiului şi anului asupra numărului de 

ciorchini/butuc, cea mai mare influenţă a avut-o anul 2014 asupra soiurilor Pinot Gris şi 

Muscat Ottonel. 
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Tabelul 1 
Valorile anuale ale numărului de ciorchini/butuc la soiurile pentru vinuri albe în perioada 

2013-2015 
Soiuri Anul   

 2013 2014 2015 x
sx ±  S% 

Pinot Gris x 28,40 a x 29,80 a y 22,15 b 26,78+0,99 28,50 
Traminer Rosé x 22,45 b y 18,40 b y 17,50 c 19,45+0,48 19,13 
Muscat Ottonel y 23,75 b x 29,10 a y 21,60 b 24,82+0,82 25,48 
Riesling Italian  y 27,10 a x 31,45 a y 25,55 a 28,03+0,66 18,14 

x
sx ±  25,43+0,65 27,19+0,90 21,70+0,52 24,77+0,43  

S% 22,99 29,48 21,32 27,04  
DL5%=  3,26      DL1%=4,29     DL0,1%=5,51   

 5.1.2. Rezultate privind greutatea ciorchinilor. 

Ţinând cont de efectul interacţiunii dintre soiuri şi condiţiile climatice rezultă că 

pentru greutatea ciorchinelui cel mai favorabil a fost anul  2013, iar soiul cu cea mai bună 

reacţie a fost  Traminer Rose.   

Tabelul 2 
Valorile anuale ale greutăţii ciorchinilor la soiurile pentru vinuri albe în perioada 

2013-2015 
Soiuri Anul   

 2013 2014 2015 x
sx ±  S% 

Pinot Gris y 60,07 c x 87,85 b x 89,25 b 79,06+2,71 26,59 
Traminer Rosé x 83,17 b x 80,02b x 90,30 ab 84,50+1,98 18,20 
Muscat Ottonel x 129,55 a y 112,79 a y 103,10 a 115,15+4,53 30,47 
Riesling Italian xy 67,61 c x 78,19 b y 59,80 c 68,53+2,58 29,17 

x
sx ±  85,10+4,34 89,71+3,05 85,61+2,16 86,81+1,91  

S% 45,61 30,42 22,59 34,02  
DL5%=  13,92 g     DL1%=18,35 g    DL0,1%=23,55 g 

  5.1.3. Rezultate privind numărul boabelor/ciorchine 

   Pentru efectul combinat al anilor cu soiurile, pentru numărul de ciorchini/butuc 

condiţiile cele ami bune au fost în 2014, pentru soiurile Pinot Gris şi Muscat Ottonel.  

Tabelul 3 
Valorile anuale ale numărului de boabe/ciorchine la soiurile pentru vinuri albe în perioada 

2013-2015 
Soiuri Anul   

 2013 2014 2015 x
sx ±  S% 

Pinot Gris x 66,25 b x 63,73 a x 74,75 ab 68,24+2,03 23,01 
Traminer Rosé xy 73,73 b x 68,80 a x 84,40 a 75,64+2,71 27,79 

Muscat Ottonel x 100,78 a y 71,18 a y 63,13 b 78,36+3,06 30,05 
Riesling Italian x 73,78 b x 68,85 a x 67,30 b 69,98+2,29 25,39 

x
sx ±  78,63+2,43 68,14+2,31 72,39+1,82 73,05+1,30  

S% 27,67 30,34 22,43 27,50  
DL5%=11,10      DL1%=14,63     DL0,1%=18,78   
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  5.1.4. Rezultate privind producţia/butuc. 

Pentru producţia pe butuc cel mai favorabil a fost anul 2014 la soiul Pinot Gris, iar  

Traminer Rose a avut cea mai constantă producţie. 

Tabelul 4 
Valorile anuale ale producţiei/butuc la soiurile pentru vinuri albe în perioada 2013-2015 

Soiuri Anul   
 2013 2014 2015 x

sx ±  S% 
Pinot Gris y 1686 b x 2603 b y 2003 a 2097+99 36,76 

Traminer Rosé x 1857 b x 1482 c x 1605 b 1648+58 27,42 
Muscat Ottonel x 3090 a x 3312 a y 2278 a 2893+162 43,50 
Riesling Italian y 1841 b x 2435 b y 1543 b 1939+95 37,94 

x
sx ±  2118+108 2458+129 1857+69 2144+62  

S% 45,65 47,03 33,08 45,11  
DL5%=  492 g     DL1%=649 g    DL0,1%=833 g 

5.2. Variabilitatea componentelor producţiei la soiurile pentru vinuri ro şii în perioada 

2013-2015 

 5.2.1. Rezultate privind numărul ciorchinilor/butuc. 

   Ţinând cont de efectul interacţiunii dintre soiuri şi condiţiile climatice, în 

2013-2014 s-au evidenţiat  soiurile Burgund şi Cabernet Sauvignon. 

Tabelul 5 
Valorile anuale ale numărului de ciorchini/butuc la soiurile pentru vinuri roşii în perioada 

2013-2015 
Soiuri Anul   

 2013 2014 2015 x
sx ±  S% 

Pinot Noir y 19,45 b xy 21,95 c x 23,30b 21,57+0,62 22,17 
Burgund x 18,50 b x 17,35 d x 20,05 c 18,63+0,46 19,13 
Merlot y 29,00 a x 32,25 a y 26,65 a 29,30+0,90 23,84 

Cabernet Sauvignon x 29,05 a x 27,95 b x 26,10 ab 27,70+0,67 18,65 
x

sx ±  24,00+0,84 24,88+0,81 24,03+0,58 24,30+0,44  
S% 31,43 30,15 21,68 28,07  

DL5%=  3,17      DL1%=4,19     DL0,1%=5,37   

 5.2.2. Rezultate privind greutatea ciorchinilor. 

  .  Tabelul 6 
Valorile anuale ale greutăţii ciorchinilor la soiurile pentru vinuri roşii în perioada 

2013-2015 
Soiuri Anul   

 2013 2014 2015 x
sx ±  S% 

Pinot Noir z 73,27 b x 108,72 b y 88,80 b 90,26+3,66 31,43 
Burgund y 98,53 a x 145,91 a x 134,85 a 126,43+3,43 21,05 
Merlot z 99,16 a x 148,42 a y 125,95 a 124,51+3,80 23,65 

Cabernet Sauvignon y 84,03 b x 106,84 b y 76,95 b 89,28+1,99 17,31 
x

sx ±  88,75+2,34 127,47+3,38 106,64+3,15 107,60+2,01  
S% 24,05 23,73 26,43 28,90  

DL5%=  11,90 g     DL1%=15,89 g    DL0,1%=20,14 g 
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   Efectul combinat al anilor cu soiurile, pentru greutatea ciorchinilor s-a 

evidenţiat 2015, iar dintre soiuri, Pinot Noir  

5.2.3. Rezultate privind numărul boabelor/ciorchine 

Având în vedere efectul combinat al celor doi factori asupra masei 

ciorchinilor/butuc, soiul Pinot Noir a manifestat cea mai ridicată influenţă pe fondul 

condiţiilor climatice din anul 2015.  

Tabelul 7 
Valorile anuale ale numărului de boabe/ciorchine la soiurile pentru vinuri roşii în perioada 

2013-2015 
Soiuri Anul   

 2013 2014 2015 x
sx ±  S% 

Pinot Noir y 70,25 b x 92,98 bc xy 83,33 b 82,18+3,32 31,33 

Burgund y 78,18 b x 103,95 b x 115,35 a 99,16+2,71 21,19 

Merlot y 97,90 a x 124,23 a x 112,75 a 111,63+3,54 24,56 
Cabernet Sauvignon y 66,43 b x 90,25 c y 60,73 c 72,47+2,04 21,85 

x
sx ±  78,19+2,40 102,85+2,62 93,04+3,43 91,36+1,77  

S% 27,47 22,80 33,05 29,96  
DL5%=12,23      DL1%=16,12     DL0,1%=20,68   

.  5.2.4. Rezultate privind producţia/butuc. 

Ţinând cont de efectul interacţiunii dintre soiuri şi condiţiile climatice în 

condiţiile din 2013-2014 soiurile s-au diferenţiat mai evident sub aspectul 

recoltei/butuc. Soiului Pinot Noir a avut cea mai puternică reacţie.  

Tabelul 8 
Valorile anuale ale producţiei/butuc la soiurile pentru vinuri roşii în perioada 2013-2015 

Soiuri Anul   
 2013 2014 2015 x

sx ±  S% 
Pinot Noir y 1425 b x 2433 b x 2062 c 1973+107 42,03 
Burgund y 1838 b x 2547 b x 2702 b 2362+88 28,94 
Merlot z 2861 a x 4797 a y 3359 a 3672+169 35,66 

Cabernet Sauvignon xy 2452 a x 2983 b y 2010 c 2481+85 26,48 
x

sx ±  2144+100 3190+145 2533+90 2622+71  
S% 41,93 40,56 31,63 42,12  

DL5%=463 g     DL1%=611 g    DL0,1%=784 g 

5.3. Variabilitatea unor însuşiri de calitate la soiurile pentru vinuri albe în perioada 

2013-2015 

 5.3.1. Rezultate privind conţinutul de zahăr al strugurilor. 

Condiţiile climatice din 2013 au fost cele mai favorabile pentru acumularea 

zahărului la soiurile pentru vinuri albe care au prezentat valori ale acestui caracter 

cuprinse între 20,20 la Traminer Rose şi 23,13  la Pinot Gris.  
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Fig. 1. Conţinutul de zahăr al strugurilor la soiurile pentru vinuri albe în perioada 
2013-2015 

 
 5.3.2. Rezultate privind aciditatea totală a strugurilor. 

Pentru aciditatea totală, cele mai mari valori au fost înregistrate la soiul Pinot 

Gris în anul 2015.  
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Fig. 2. Aciditatea totală a strugurilor la soiurile pentru vinuri albe în perioada 2013-2015 
 

 5.3.3. Rezultate privind potenţialul alcoolic al mustului. 

Potenţialul alcoolic al mustului s-a evidenţiat în anul 2014 la soiul Pinot Gris, 

dar soiul Riesşing Italiana a fost siperior celorlalte soiuri în anii 213 şi 2015.  
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Fig. 3. Potenţialul alcoolic al mustului la soiurile pentru vinuri albe în perioada 2013-2015 
 

5.3.4. Rezultate privind potenţialul alcoolic al vinului. 

Potenţialul alcoolic al vinului nu s-a manifestat constant. În anul 201 a avut 

valori mai mari. Dinre soiuri se remarcă Pinot Gris în 2015 şi Riesling Italian în 2013, 

iar cel mai constant a fost Traminer Rose. 
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Fig. 4. Potenţialul alcoolic al vinului la soiurile albe în perioada 2013-2015 
 

 5.3.5. Rezultate privind aciditatea totală a vinului. 

Aciditatea totală a vinului a fost cea mai ridicată influenţă pe foncul condiţiilor 

din anul 2013, iar  valorile cele mai mari au fost la soiul Muscat Ottonel, în timp ce la 

soiul Pinot Gris cele mai reduse.  
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Fig. 5. Aciditatea totală a vinului la soiurile albe în perioada 2013-2015 
 

 5.3.6. Rezultate privind aciditatea volatilă a vinului. 

În condiţiile din 2014 soiurile s-au diferenţiat mai evident sub aspectul acidităţii 

volatile a vinului, ceas mai redusă fiind la soiul  Muscat Ottonel, iar cea mai mare la 

Traminer Rose.   

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

Pinot Gris Traminer Rosé Muscat Ottonel Riesling Italian

Soiul

A
ci

di
ta

te
 v

ol
at

ila
 (g

/l)
   

 

2013

2014

2015
DL 

 

Fig. 6. Aciditatea volatilă a vinului la soiurile albe în perioada 2013-2015 
 

5.4. Variabilitatea unor însuşiri de calitate la soiurile pentru vinuri ro şii în perioada 

2013-2015 

 5.4.1. Rezultate privind conţinutul de zahăr al strugurilor. 

Acumularea zahărului din struguri sea fost superioară în anul 2013, soiul Cabernet 

Sauvignon având cea mai mare variaţie iar cea mai redusă Pinot Noir.  



 XIII

15

17

19

21

23

25

Pinot Noir Burgund Merlot Cabernet Sauvignon
Soiul

Za
ha

r 
(B

ri
x)

   
 

2013

2014

2015
DL 

 

Fig. 7. Conţinutul de zahăr al strugurilor la soiurile pentru vinuri roşii în perioada  
2013-2015 

 
  5.4.2. Rezultate privind aciditatea totală a strugurilor.   

Pentru aciditatea totale a strugurilor, cea mai ridicată influenţă a fost din partea 

condiţiilor din anul 2015, în timp ce la soiul Burgund se constată cea mai redusă 

interacţiune cu condiţiile de mediu. 
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Fig. 8. Aciditatea totală a strugurilor la soiurile pentru vinuri roşii în perioada 2013-2015 
 

 5.4.3. Rezultate privind  

Potenţialul alcoolic al mustului a fost influenţat de condiţiile din 2013, iare cel mai 

stabil soi a fost Merlot. Valoarea cea mai mare s-a înregistrat la soiul Burgund Mare în anul 

2013.  
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Fig. 9. Potenţialul alcoolic al mustului la soiurile pentru vinuri roşii în perioada 2013-2015 
 

 5.4.4. Rezultate privind potenţialul alcoolic al vinului. 

Penrtru potenţialul alcoolic al vinului condiţii climatice optime au fost anul 2013, cand 

Pinot Noir şi Burgund Mare au prezentat valori mari, iar cel ami stabil s-a comportat soiul 

Merlot.  
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Fig.10. Potenţialul alcoolic al vinului la soiurile roşii în perioada 2013-2015 
 

 5.4.5. Rezultate privind aciditatea totală a vinului. 

Cea mai ridicată influenţă asupra acidităţii totale au avut-o condiţiile climatice din 
anul 2014, soiul Merlot fiind cel mai stabi cu valori mari în toţi anii. 
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Fig. 11. Aciditatea totală a vinului la soiurile roşii în perioada 2013-2015 
 

 5.4.6. Rezultate privind aciditatea volatilă a vinului. 

Aciditatea volatile a vinului a fost mult influenţată de condiţiile anului 2014.  S-au 

comportat constant soiurile Burgund Mare pentru valori ridicate şi Merlot pentru valoiri 

reduse.  
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Fig. 12. Aciditatea volatilă a vinului la soiurile roşii în perioada 2013-2015 
 

 

 

 

 

 



 XVI

Capitolul VI 

REZULTATE PRIVIND STABILITATEA COMPONENTELOR PRODUC ŢIEI ŞI 

CALIT ĂŢII ACESTEIA LA UN SORTIMENT DE SOIURI DE VI ŢĂ DE VIE DIN 

PODGORIA MINI Ş-MĂDERAT ÎN PERIOADA 2013-2015 

 

6.1. Stabilitatea componentelor producţiei la soiurile de viţă de vie studiate în 

perioada 2013-2015 

6.1.1. Analiza stabilităţii producţiei/butuc. 

Cele mai ridicate producţii/butuc s-au înregistrat în condiţiile din anul 2014, urmate de 

cele din 2015 şi respectiv 2013. Cea mai redusă stabilitate a producţiei o prezintă soiurile 

Traminer Rose şi Merlot.  În cazul soiurilor Pinot Gris şi Riesling Italian au o stabilitate 

ridicată a producţiei/butuc. Soiul Merlot se evidenţează având o adaptare specifică pentru 

condiţii favorabile de mediu. Soiurilor Traminer Rose şi Muscat Ottonel manifestă o 

adaptare specifică pentru condiţii climatice mai puţin favorabile.   
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Fig.  13.  Diagrama bidimensională pentru axa interacţiunii principalelor componente (IPCA1 
şi IPCA2) a producţiei /butuc la soiurile studiate în perioada 2013-2015  

 

6.1.2. Analiza stabilităţii pentru numărul de ciorchini/butuc. 

 Numărul ciorghinilor pe butuc a fost influenţat de condiţiile anului 2014, şi mai 

puţin de cele ale anului  2013. Cabernet Sauvignon şi Merlot prezintă cea mai ridicată 

stabilitate asociată cu un număr  ridicat de ciorchini/butuc. Soiurile Merlot, Riesling Italian 
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şi Muscat Otonel manifestă o adaptare specifică pentru condiţii climatice mai favorabile. 

Adaptare specifică faţă de condiţii nefavorabile s-a constatat la soiurile Burgund şi Pinot 

Noir. 
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Fig. 14.  Diagrama bidimensională pentru axa interacţiunii principalelor componente (IPCA1 şi 
IPCA2) a numărului de ciorchini /butuc la soiurile studiate în perioada 2013-2015  
 

6.1.3. Analiza stabilităţii pentru greutatea ciorchinilor 

Cele mai mari greutăţi ale ciorchinilor s-au înregistrat în condiţiile din anul 2014, urmate 

de cele din 2015 şi respectiv 2013.  Pe baza mărimii vectorilor fiecărui soi se observă că 

cea mai redusă stabilitate a masei ciorchinilor la fost laMuscat Ottonel şi Traminer Rose, 

iar cele mai stabile au fost Pinot Noir şi Riesling Italian. Muscat Ottonel, Riesling Italian şi 

Cabernet Sauvignon prezintă adaptări la condiţii climatice mai puţin favorabile. 

 



 XVIII

 

Merlot

Pinot Noir

Burgund

Cabernet Sauvignon

Riesling Italian

Muscat Ottonel

Traminer Rose

Pinot Gris

2015

2014

2013

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

IPCA1 (78.87 %)

IP
C

A
2 

(2
1.

12
 %

)  
   

  .

 

Fig.  15.  Diagrama bidimensională pentru axa interacţiunii principalelor componente (IPCA1 
şi IPCA2) a greutăţii ciorchinilor la soiurile studiate în perioada 2013-2015  

 
 6.1.4. Analiza stabilităţii pentru numărul boabelor/ciorchine. 

Numărul ciorchinilor a fost benefic influenţat de codiţiile din 2015.  
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Fig.  16.  Diagrama bidimensională pentru axa interacţiunii principalelor componente (IPCA1 
şi IPCA2) a numărului boabelor/ciorchine la soiurile studiate în perioada 2013-2015  

  

Soiurile Riesling Italian şi Pinot Gris prezintă cea mai ridicată stabilitate asociată cu un 
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număr  redus de boabe/ciorchine. Soiurile Merlot şi Burgund manifestă o adaptare 

specifică pentru condiţii climatice favorabile, iar pentru condiţii nefavorabile Muscat 

Ottonel şi Riesling Italian. 

6.2. Stabilitatea unor însuşiri de calitate la soiurile de viţă de vie studiate în perioada 

2013-2015 

6.2.1. Analiza stabilităţii pentru conţinutul de zahăr al strugurilor. 

Cea mai mare cantitate de zahăr din struguri s-a înregistrat în condiţiile din anul 2013, 

urmate de cele din 2014 şi respectiv 2015. Merlot şi Burgund Mare au bună stabilitate 

ridicată a acestui caracter. Pinot Gris şi Riesling Italian manifestă adaptare specifică pentru 

condiţii favorabile de medi, iar Cabernet Sauvignon  pentru condiţii mai puţin favorabile. 
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Fig.  17.  Diagrama bidimensională pentru axa interacţiunii principalelor componente (IPCA1 
şi IPCA2) a conţinutului de zahăr al strugurilor la soiurile studiate în perioada 2013-2015  

 

6.2.2. Analiza stabilităţii pentru potenţialul alcoolic al vinului. 

Potenţialul alcoolic al vinului a fost influenţat major de condiţiile anului 2013. Soiurile  

Merlot şi Muscat Ottonel prezintă cea mai ridicată stabilitatepentru potenţial alcoolc inferior. 

Riesling Italian şi Pinot Noir indică o instabilitate ridicată a potenţialului alcoolic al vinului 

de la un an la altul. Soiurile Riesling Italian şi Burgund manifestă o adaptare specifică 

pentru condiţii climatice  favorabile, iar pentru condiţii nefavorabile Traminer Rose.  
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Fig.  18.  Diagrama bidimensională pentru axa interacţiunii principalelor componente (IPCA1 
şi IPCA2) a potenţialului alcoolic al vinului  la soiurile studiate în perioada 2013-2015  

 

6.2.3. Analiza stabilităţii pentru aciditatea totală a vinului. 

          Analysis of stability for total acidity of wine 

Aciditatea totală a vinului a fost influenţtă de condiţiile anilor 2013 şi 2015.  

 

20132014

2015

Pinot Gris

Traminer Rose

Muscat Ottonel

Riesling Italian

Cabernet Sauvignon

Burgund

Pinot Noir
Merlot

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

IPCA1 (67.54%)

IP
C

A
2 

(3
2.

46
 %

) 
   

   
.

 

Fig.  19  Diagrama bidimensională pentru axa interacţiunii principalelor componente (IPCA1 
şi IPCA2) a acidităţii totale a vinului  la soiurile studiate în perioada 2013-2015  
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Pinot Noir şi Merlot prezintă o stabilitate ridicată pentru acest caracter. Cabernet 

Sauvignon s-a evidenţiat cu adaptare specifică pentru condiţii mai puţin favorabile de 

mediu, iar  Burgund şi Muscat Ottonel pentru condiţii favorabile. 

 

CONCLUZII 

 

I) Referitoare la variabilitatea componentelor producţiei şi calităţii acesteia 

● La ambele categorii de soiuri, cele trei surse de variaţie cuprinse în studiu, 

respectiv anii, genotipul şi interacţiunea acestuia cu condiţiile de mediu au avut o 

influenţă distinct semnificativă asupra producţiei/butuc. Influenţele acestor trei factori au 

fost mai ridicate la soiurile pentru vinuri roşii; 

● Efectul condiţiilor climatice (9,82-21,65 %) asupra variabilităţii 

producţiei/butuc a fost  mai redus comparativ cu efectul soiului (23,01-31,22 %). De 

asemenea, se constată că şi efectul combinat al condiţiilor ecologice şi soiului a 

manifestat o influenţă asigurată statistic (3,89-5,59 %); 

● Dintre soiurile pentru vinuri albe, Muscat Ottonel a realizat în această perioadă 

cele mai mari producţii de 2278-3312 g şi semnificativ superioare celorlalte soiuri, cu 

sporuri de la 37,96 % faţă de Pinot Gris până la 75,55 % faţă de Traminer Rose; 

● O valoare ridicată a producţiei/butuc de 2097 g pentru perioada studiată a fost 

consemnată şi la soiul Pinot Gris, asociată unor sporuri semnificative de 449-796 g faţă de 

soiurile Traminer Rose şi Riesling Italian diferenţiate statistic în favoarea celui dintâi; 

● Soiul Merlot s-a evidenţiat în mod deosebit dintre soiurile pentru vinuri roşii, 

realizând în această perioadă o producţie/butuc de 2861-4797 g semnificativ mai ridicată 

cu 48-86,11 % faţă de restul soiurilor.  

● Pe fondul unor medii generale de 2481 şi 2362 g, soiurile Cabernet Sauvignon şi 

Burgund au realizat sporuri semnificative de producţie de 389-508 g comparativ cu Pinot 

Noir; 

● În ceea ce priveşte numărul ciorchinilor pe butuc se observă o reacţie diferită la 

cele două categorii de soiuri. Astfel, la soiurile pentru vinuri albe acest caracter a fost 

influenţat într-o măsură semnificativă de cele trei surse de variaţie, cu precizarea că efectul 

soiului (22,47 %) a fost superior faţă de cel al condiţiilor climatice (16,47 %) sau 

interacţiunii acestora (10,03 %); 
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● La soiurile pentru vinuri roşii variabilitatea numărului ciorchinilor/butuc s-a 

datorat în principal influenţei genotipului (43,38 %) pe fondul unor contribuţii reduse ale 

condiţiilor climatice (0,57 %) sau interacţiunii ani x soiuri (2,81 %); 

● Dintre soiurile albe Riesling Italian a realizat în această perioadă un număr de 

peste 28 de ciorchini, semnificativ superior cu 13-44 % faţă de Muscat Ottonel şi Traminer 

Rose. O valoare ridicată a acestui caracter (26,78) pentru perioada studiată a fost 

consemnată şi la soiul Pinot Gris; 

● Din categoria soiurilor roşii, la Merlot în această perioadă s-a înregistrat un număr 

mediu de ciorchini (29,3) semnificativ mai ridicat cu 35,84-57,27 % faţă de Pinot Noir şi 

Burgund. Şi în cazul soiului Cabernet Sauvignon se observă o creştere semnificativă a 

numărului de ciorchini, cu 6,13-9,07 comparativ cu soiurile Pinot Noir şi Burgund; 

● La soiurile pentru vinuri albe, variabilitatea greutăţii ciorchinilor s-a datorat în 

principal efectului genotipului (38,82 %) şi interacţiunii acestuia cu mediul (5,34 %), pe 

fondul unei influenţe reduse a condiţiilor climatice (0,83 %). În cazul soiurilor pentru 

vinuri roşii greutatea ciorchinilor a fost influenţată semnificativ atât de condiţiile climatice 

(33,47 %) cât şi de genotip (28,44 %); 

● Soiul Muscat Ottonel a manifestat în această perioadă o greutate medie a 

ciorchinilor de 115,15 g semnificativ mai ridicată cu 36,67-68,02 % faţă de restul soiurilor 

pentru vinuri albe care au prezentat valori cuprinse între 68,53 g la Riesling Italian şi 84,50 

g la Traminer Rose; 

● Soiurile roşii Burgund şi Merlot au prezentat o greutate a ciorchinilor de 

124,5-126,5 g, semnificativ superioară cu 37,94-41,61 % faţă de Pinot Noir şi Cabernet 

Sauvignon la care s-au înregistrat valori apropiate ale acestui caracter; 

● Sub aspectul numărului de boabe/ciorchine se observă o reacţie asemănătoare la 

cele două categorii de soiuri. Astfel, în ambele cazuri acest caracter a fost influenţat într-o 

măsură semnificativă de cele trei surse de variaţie, cu precizarea că efectul soiului 

(23,01-31,22 %) a fost superior faţă de cel al condiţiilor climatice (9,82-21,65 %) sau 

interacţiunii acestora (3,89-5,59 %); 

● Dintre soiurile albe, la Muscat Ottonel s-a înregistrat un număr mediu de 78,36 

boabe/ciorchine, semnificativ superior cu 11,98-14,83 % faţă de Riesling Italian şi Pinot Gris; 

● Soiul Merlot a realizat în această perioadă un număr de 111,63 boabe/ciorchine 

semnificativ superior celorlalte soiuri roşii, cu sporuri de la 12,57 % faţă de Burgund până 

la 54,03 % faţă de Cabernet Sauvignon; 
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● Luând în considerare cele două categorii de soiuri se observă că acestea au 

prezentat valori apropiate ale numărului de ciorchini pe butuc însă s-au diferenţiat 

semnificativ pentru celelalte caractere. Astfel la soiurile pentru vinuri roşii se valori mai 

ridicate cu sporuri de la 22 % pentru producţie până la 25 % pentru numărul 

boabelor/ciorchine; 

● În cazul soiurilor albe, genotipul a avut o contribuţie superioară asupra variabilităţii 

pentru majoritatea însuşirilor de calitate cu excepţia  conţinutului de zahăr şi acidităţii volatile 

a vinului unde efectul condiţiilor climatice a fost mai ridicat; 

● Genotipul a manifestat cea mai ridicată influenţă asupra manifestării potenţialului 

alcoolic şi acidităţii totale a vinului şi influenţe reduse asupra conţinutului de zahăr şi acidităţii 

volatile a vinurilor albe; 

● Variaţia condiţiilor climatice a avut cea mai ridicată influenţă asupra acumulării 

zahărului din struguri, în timp ce efectul asupra potenţialului alcoolic al mustului şi acidităţii 

totale a strugurilor albi;  

● Variabilitatea însuşirilor de calitate la soiurile pentru vinuri roşii se datorează în 

principal genotipului cu excepţia conţinutului de zahăr unde efectul condiţiilor de mediu şi 

interacţiunii genotip x mediu sunt predominante; 

● Genotipul a prezentat efecte majore asupra acidităţii vinurilor roşii şi influenţe reduse 

asupra însuşirilor de calitate ale strugurilor. Potenţialul alcoolic al vinului a fost influenţat 

într-o măsură echilibrată de genotip, condiţiile climatice şi interacţiunea acestora; 

● Pe parcursul experimentării s-a manifestat o variabilitate redusă a conţinutului de 

zahăr, cu limitele de la 19,68 în cazul soiului Muscat Ottonel până la 21,59 pentru soiul 

Pinot Gris, respectiv la soiurile roşii acest caracter a avut limitele de la 20,26 în cazul 

soiului Pinot Noir până la 21,02 pentru soiul Merlot; 

● Soiul Pinot Gris a prezentat o aciditate totală medie a strugurilor de 6,25 g/l 

semnificativ mai ridicată faţă de celelalte soiuri albe, cu sporuri de la 22 % faţă de 

Riesling Italian până la 42 % faţă de Traminer Rose; 

● Soiul Riesling Italian a manifestat în această perioadă un potenţial alcoolic al 

mustului  de 13,46 %/vol semnificativ mai ridicat cu 0,34-2,18 %/vol faţă de restul soiurilor 

albe; 

● Sub aspectul potenţialului alcoolic al vinului s-a evidenţiat soiul Pinot Gris 

care a înregistrat o valoare de 13,33 %/vol semnificativ mai ridicată cu 0,48-1,68 %/vol, 

comparativ cu restul soiurilor albe. 
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● Soiul Muscat Ottonel a prezentat în această perioadă o aciditate totală a 

vinului semnificativ mai ridicată faţă de celelalte soiuri albe, cu sporuri de la 12 % faţă 

de Pinot Gris până la 25 % faţă de Traminer Rose;  

● Soiurile Pinot Gris şi Traminer Rose au realizat o aciditate volatilă a vinului 

semnificativ mai ridicată cu 0,68-0,85 g/l faţă de restul soiurilor albe; 

● În ceea ce priveşte aciditate totală a strugurilor roşii, soiul Burgund a prezentat 

o valoare de 7,50 g/l mai ridicată faţă de celelalte soiuri, asociată unor sporuri 

semnificative de la 21,36 % faţă de Pinot Noir până la 22,14 % faţă de Merlot; 

● Soiul Burgund a realizat un potenţial alcoolic al mustului de 12,63 %/vol 

semnficativ superior cu 4,55-10,49 % faţă de Pinot Noir şi Cabernet Sauvignon. De 

asemenea, la soiul Burgund s-a înregistrat un potenţial alcoholic al vinului de 12,95 

semnificativ superior cu 0,38-0,65 %/vol faţă de celelalte soiuri roşii; 

● Referitor la aciditatea totală a vinului valori mai ridicate au fost observate la 

soiul Merlot, în timp ce la soiul Burgund s-a înregistrat o aciditate volatilă ridicată; 

 ● Având în vedere însuşirile de calitate cele două categorii de soiuri s-au diferenţiat 

evident sub aspectul acidităţii totale a strugurilor şi acidităţii volatile a vinului, pe 

fondul unor valori mai ridicate la soiurile roşii;  

 

II) Referitoare la stabilitatea componentelor producţiei şi calităţii acesteia: 

● Soiurile Pinot Gris, Riesling Italian şi Pinot Noir, prezintă o stabilitate mijlocie 

asociată cu producţii/butuc inferioare mediei, care indică faptul că aceştia manifestă o 

adaptabilitate redusă faţă de condiţiile climatice din perioada studiului; 

● La soiul Cabernet Sauvignon stabilitatea medie este asociată cu un nivel al producţiei 

apropiat de media generală a experienţei, care atestă că acest soi a performat în funcţie de 

favorabilitatea condiţiilor de mediu. 

● Cele mai constante valori ale producţiei/butuc în perioada 2013-2014 cu condiţii 

climatice foarte diferite, le-a realizat soiul Muscat Ottonel, urmat de soiurile Traminer 

Rose şi Cabernet Sauvignon care au prezentat variaţii ale producţiei de aproximativ 400 g.  

● Pe fondul unei interacţiuni genotip x mediu considerabile, favorabilitatea condiţiilor 

climatice a avut o influenţă ridicată asupra realizării producţiei/butuc. la soiurile Pinot Noir şi 

Merlot.  

● Cea  mai  ridicată stabilitate a numărului de ciorchini/butuc o prezintă soiul 

Cabernet Sauvignon la care acest caracter a fost influenţat într-o măsură foarte redusă (5,38%) 

de variaţia condiţiilor de mediu.  
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● Soiul Pinot Noir manifestă o stabilitate ridicată a numărului de ciorchini/butuc 

asociată cu valori inferioare mediei .  

● La soiurile Pinot Gris şi Muscat Ottonel valorile numărului de ciorchini/butuc au fost 

puternic influenţate de către condiţiile de mediu pe fondul unei interacţiuni de tip neîncrucişat. 

● Soiurile Merlot şi Riesling Italian prezintă o stabilitate redusă a numărului de 

ciorchini/butuc fiind specific adaptaţi la condiţii favorabile de mediu. În cazul soiului Burgund 

se observă valori inferioare mediei şi o adaptare specifică la condiţii nefavorabile de mediu; 

.  ● La soiul Traminer Rose, stabilitatea mai ridicată este asociată cu cele mai reduse valori 

ale greutăţii ciorchinilor, sugerând o adaptare specifică a respectivului soi faţă de condiţii de 

mediu mai puţin favorabile;   

● Soiurile Burgund şi Merlot au înregistrat cele mai ridicate valori ale greutăţii 

ciorchinilor pe fondul unei stabilităţi inferioară mediei, indicând faptul că soiurile respective 

pot fi considerate ca specific adaptate la condiţii  favorabile de mediu; 

● Soiurile Pinot Gris, Cabernet Sauvignon şi Riesling Italian, prezintă o stabilitate 

mijlocie asociată cu o mărime a ciorchinilor inferioară mediei, care indică faptul că aceştia 

manifestă o adaptabilitate redusă faţă de condiţiile climatice din perioada studiului; 

● Cele mai constante valori ale greutăţii ciorchinilor în perioada 2013-2014 cu 

condiţii climatice foarte diferite le-a realizat soiul Traminer Rose, urmat de Muscat Ottonel, 

care au prezentat variaţii reduse ale masei ciorchinilor de 3,15 respectiv 16,76 g; 

● Cea  mai  ridicată stabilitate a numărului de boabe/ciorchine o prezintă soiurile 

Pinot Gris şi Riesling Italian la care acest caracter a fost influenţat într-o măsură foarte 

redusă (4,84-8,5%) de variaţia condiţiilor de mediu; 

● La soiurile Muscat Ottonel şi Burgund numărul boabelor/ciorchine a fost puternic 

influenţat de condiţiile de mediu pe fondul unei interacţiuni necorelate cu favorabilitatea 

condiţiilor climatice; 

● La soiul Pinot Noir, stabilitatea mai ridicată este asociată cu un conţinut redus de 

zahăr al strugurilor, sugerând o adaptare specifică a respectivelor soiuri faţă de condiţii de 

mediu mai puţin favorabile; 

● Soiurile Pinot Gris şi Merlot au acumulat cea mai ridicată cantitate de zahăr în 

struguri pe fondul unei stabilităţi inferioară mediei, indicând faptul că soiurile respective pot fi 

considerate ca specific adaptate la condiţii  favorabile de mediu; 

● O influenţă ridicată a ineracţiunii genotip x mediu asupra acumulării zahărului 

din struguri, respectiv o stabilitate redusă a fost observată la soiurile Cabernet Sauvignon şi 

Muscat Ottonel; 
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● Cea  mai  ridicată stabilitate pentru potenţialul alcoholic al vinului o prezintă 

soiurile Merlot urmat de Traminer Rose la care acest caracter a prezentat valori apropiate 

mediei, fiind influenţat într-o măsură foarte redusă (3,46-3,90 %) de variaţia condiţiilor de 

mediu; 

● Soiul Pinot Gris prezintă o stabilitate redusă şi un potenţial alcoolic ridicat, fiind 

specific adaptat la condiţii favorabile de mediu. Soiul Cabernet Sauvignon prezintă valori 

inferioare mediei şi o adaptare specifică la condiţii nefavorabile de mediu; 

 ● La soiul Pinot Noir potenţialul alcoholic al vinului a fost puternic influenţat de către 

condiţiile de mediu pe fondul unei interacţiuni corelate cu favorabilitatea condiţiilor 

climatice; 

● Cea mai ridicată stabilitate respectiv cele mai constante valori ale acidităţii totale 

a vinului în perioada 2014-2015 cu condiţii climatice diferite le-a realizat soiul Merlot, 

urmat de Pinot Gris, care au prezentat variaţii reduse ale acestui parametru de 0,27-0,38 

g/l; 

● Soiul Muscat Ottonel a înregistrat valori ale acestui caracter superioare mediei pe 

fondul unei stabilităţi reduse, indicând faptul că acesta poate fi considerat ca specific adaptat la 

condiţii  favorabile de mediu; 

● O influenţă ridicată a interacţiunii genotip x mediu asupra acidităţii totale 

avinului respectiv o stabilitate redusă a fost observată la soiurile Burgund, Cabernet 

Sauvignon şi Traminer Rose. 

 

RECOMANDĂRI 

● La soiul Traminer Rose, stabilitatea superioară este asociată cu cele mai reduse valori 

ale producţiei/butuc, sugerând o adaptare specifică a respectivului soi faţă de condiţii de mediu 

mai puţin favorabile.  Ca atare, acest soi poate oferi producţii mai reduse dar constante pe 

fondul unor condiţii de mediu nefavorabile; 

● Soiul Merlot a înregistrat cea mai ridicată producţie (3672 g) pe fondul unei 

stabilităţi inferioară mediei, indicând faptul că acesta manifestă un potenţial ridicat de a 

valorifica eficient condiţii  favorabile de mediu;  

● Având în vedere că tehnologia de cultură pentru soiurile studiate este una 

performantă, se consideră că cele mai sigure soiuri sunt Merlot şi Muscat Ottonel care în 

75 % din cazuri permit obţinerea unor producţii minime/butuc de 3414 respectiv 2635 g; 

● Pe fondul unui nivel al riscului de 75 % pentru apariţia unor condiţii climatice 

nefavorabile acumulării zahărului, soiul Pinot Gris manifestă cel mai ridicat potenţial de a 
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înregistra valori superioare de aproximativ 21,2 ale conţinutului de zahăr; 

● Cea mai ridicată siguranţă sub aspectul potenţialului alcoolic al vinului o prezintă 

soiurile Pinot Gris şi Merlot, care în 75 % din cazuri realizează valori de peste 20,58 %/vol;  

● Având în vedere contribuţiile diferitelor componente la realizarea 

producţiei/butuc, în cazul soiurilor Muscat Ottonel, Traminer Rose şi Burgund lucrările 

tehnologice aplicate trebuie să permită în principal obţinerea unor ciorchini mari, care 

asigură premizele unor producţii ridicate. În cazul soiului Merlot trebuie avut în vedere că 

producţia/butuc se datorează într-o măsură importantă atât mărimii ciorchinilor cât şi 

numărului lor; 

● La soiurile Cabernet Sauvignon şi Riesling, în vederea obţinerii unor producţii 

ridicate trebuie avut în vedere în principal asigurarea unui număr corespunzător de 

ciorchini/butuc; 

● În cazul soiurilor Pinot Gris şi Pinot Noir, numărul ciorchinilor are o contribuţie 

superioară greutăţii acestora la realizarea producţiei, astfel că se impune orientarea 

lucrărilor tehnologice în această direcţie. 

 

 


