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Abstract. The study was achieved for the purpose of determinig the onclination 
of each selection clone in the ecopedoclimatic conditions of the vineyard Ştefăneşti-
Argeş, as well as outlining the natural disposition and the posibilites to utilize them. 
The presentation and the estimation of the agrobiological and productive features of 
the selection 777, 115, 375 implicate and makes it necessary to outline a 
meteorological factors complex, that can asure the maximum expresion of this features, 
so that it can be realised a good production and the harmonias chemical compouds 
durind the growing and maturation process of the grapes. The clonal selections of the 
Pinot noir sort that were obtainted in france, 777, 115,375 and study in the conditions 
of the vineyard Ştefăneşti-Argeş, presents from the quantitiv and qualitiv point of view 
very close values, but also valutes wich are close to the control, achieving the qualitativ 
most favourable point wich is necessary, wich are intense coloured, balanced, coster, 
suited for Keping them (777, 115), but also for a limited keeping  (375 – it is preferable 
to be consumed while is still young).  

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Experienţă a fost realizată cu scopul stabilirii gradului de adaptabilitate a acestor 

selecţii clonale, într-un areal cu favorabilitate mijlocie pentru obţinerea vinurilor roşii 
superioare, apreciindu-se şi stabilindu-se aptitudinile şi posibilităţile de utilizare a fiecărei 
selecţii clonale analizate. Pentru realizarea obiectivului propus cercetarea s-a derulat în 
perioada anilor 2002-2004, într-un câmp comparativ din colecţia ampelografică a Institutului 
de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti – Argeş. Plantaţia 
experimentală este reprezentată de trei clone de origine franceză ale soiului Pinot noir  777, 
115, 375 şi soiul Pinot noir luat în studiu ca martor. Selecţiile clonale au fost altoite pe 
portaltoii SO-4-5 şi 3309-111 şi pentru toate acestea forma de conducere aleasă a fost cea 
semiînaltă, iar tipul de tăiere a fost Guyot pe semitulpină cu încărcături de ochi diferite.  

Pentru a se putea opera în calculul statistico-matematic, experienţa a devenit 
trifactorială de tipul 4 genotipuri x 2 portaltoi x 3 încărcături diferite, rezultând 24 de 
combinaţii, şi anume: Factorul A - genotipul, reprezentat prin selecţiile clonale 777, 115, 375 
şi soiul Pinot noir;  

Factorul B – portaltoii utilizaţi, SO 4-5 (a)  şi 3309-111 (b);  
Factorul C – încărcături de rod diferite – 10 ochi/m2, 13 ochi/m2, 16 ochi/m2, tabelul 1. 
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Tabelul 1 
Variante experimentale 

Variante experimentale  
777/SO4-5

777/3309-111

(777 a) 
(777 b) 

115/ SO4-5
115/3309-111

(115 a) 
(115 b) 

375/ SO4-5
375/3309-111

(375 a) 
(375 b 

Pinot noir (Martor)  

 
În vederea evaluării condiţiilor climatice din podgoria Ştefăneşti, s-au folosit şi 

interpretat datele privind centrele de cultură din Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi 
Olteniei (ca parte integrantă a acesteia), prin folosirea a  patru indicatori sintetici: coeficientul 
hidrotermic, indicele heliotermic, indicele bioclimatic al viţei de vie, indicele aptitudinii 
oenoclimatice .  

REZULTATE SI DISCUTII 
Înainte de a prezenta  rezultatele obţinute în cadrul cercetării, pe baza analizei 

celor patru indicatori sintetici,  calculaţi pe o perioadă de 21 ani (1984-2004) am stabilit 
gradul de favorabilitate al podgoriei Ştefăneşti-Argeş pentru obţinerea vinurilor roşii de 
calitate superioară, comparativ cu Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei  
(ca parte integrantă a acesteia), rezultând că: podgoria deţine resurse heliotermice 
scăzute (1,93 faţă de 2,15 înregistrate în cadrul regiunii din care face parte), resurse 
hidrice bogate (1,30 faţă de 1,03), cu un indice bioclimatic situat la limita inferioară de 
favorabilitate a culturii soiurilor de calitate 6,19 faţă de 8,06) şi cu un indice al 
aptitudinii oenoclimatice (4457 faţă de 4683) ce încadrează podgoria în una din clasele 
cu favorabilitate medie vizând obţinerea vinurilor roşii de calitate superioară (tab. 2). 

Tabelul 2 
 Valorile indicatorilor sintetici ce caracterizează podgoria Ştefăneşti-Argeş 

comparativ cu Regiunea Dealurilor Munteniei şi Olteniei  

Specificare 
Indicele 

helioter-mic 
(Branas) 

Coeficientul 
hidrotermic 
(Seleaninov) 

Indicele 
bioclimatic 
(Constanti- 

nescu) 

Indicele 
aptitudinii 

oenocli-matice 
(Teodorescu) 

C.v. Ştefăneşti 1,84 1,38 5,73 4373 

C.v.Topoloveni 1,95 1,28 6,25 4473 

C.v. Valea Mare 2,00 1,22 6,60 4526 

Podgoria Ştefăneşti (media) 1,93 1,30 6,19 4457 
Reg. Dealurilor Munteniei şi 
Olteniei 2,15 1,03 8,06 4683 

 
Analizând comparativ valorile medii ale tuturor indicatorilor ecoclimatici privind 

condiţiile ecoclimatice ale podgoriei Ştefăneşti, pentru fiecare an viticol din perioada de 
studiu, precum şi media acestor ani, cu valorile multianuale înregistrate (tab. 3) se 
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constată că podgoria Ştefăneşti s-a încadrat în limitele care atestă un grad de 
favorabilitate medie-ridicată pentru obţinerea vinurilor roşii de calitate superioară, 
justificând extinderea culturii soiurilor pentru vinuri roşii şi a selecţiilor lor clonale. 

 
Tabelul 3 

 Valorile indicatorilor sintetici ce caracterizează podgoria Ştefăneşti-Argeş 
În perioada de studiu 

Anul 
Indicele 

heliotermic 
(Branas) 

Coeficientul 
hidrotermic 
(Seleaninov) 

Indicele bioclimatic 
(Constantinescu) 

Indicele aptitudinii 
oenoclimatice 
(Teodorescu) 

Valori 
multia-
nuale 

1,93 1,30 
 6,19 4457 

2002 2,28 1,45 5,4 4574 

2003 2,83 0,83 10,8 5147 

2004 2,42 1,32 6,5 4872 

Media 2,51 1,2 7,56 4864 
 

Pe fondul principalelor elemente climatice înregistrate pe parcursul cercetărilor 
se observă o relativă uniformitate, vizând spectrul fenologic al selecţiilor clonale luate 
în studiu, putându-se contura, pe baza duratei şi perioadei calendaristice epoca de 
maturare şi perioada de vegetaţie a acestor trei selecţii (tab. 4). Se  impune o clasificare 
cu caracter sintetic, şi anume: selecţia clonală 777 este o selecţie timpurie, 115 – medie-
timpurie, iar selecţia 375 – medie. Pentru stabilirea potenţialului agrobiologic, 
tehnologic şi oenologic al selecţiilor clonale luate în studiu au fost analizaţi următorii 
indicatori:-procentul de ochi viabili /butuc, procentul de lăstari fertili, coeficienţii de 
fertilitate absolut, numărul de struguri pe butuc, greutatea medie a unui strugure, masa a 
100 de boabe (tab. 5), precum şi principalii indici fizico-chimici de compoziţie a 
vinurilor obţinute din aceste selecţii (tab. 6). 

Datele obţinute prin analiza statistică cu ajutorul testului Duncan, evidenţiază că 
există  diferenţe la nivel clonal, observându-se astfel că, procentul de ochi viabili cel 
mai mare înregistrează selecţia clonală 375 (87,20%), faţă de celelalte selecţii, dar şi 
faţă de soiul Pinot noir, luat ca martor. O diferenţă distinct semnificativă se observă 
între selecţiile 375 şi 777 când sunt altoite pe portaltoiul 3309-111 şi de asemenea, se 
observă că selecţia 375 are un procent de ochi viabili mai mare în comparaţie cu 
celelalte variante la o încărcătură de 13 ochi /m2 respectiv 16 ochi/ m2. 

Interacţiunea dintre cei doi factori, clonă/portaltoi, în cazul procentului de lăstari 
ferili pe butuc, poate fi apreciată cu ajutorul sintezei rezultatelor, din care reiese că 
selecţia clonală 375 (79,90%) înregistrează diferenţe semnificative faţă de martorul 
Pinot noir (74,80%) şi selecţia 777 (73,17%) şi distinct semnificative faţă de clona 115 
(71,17%), indiferent de portaltoiul utilizat. Putem constata de asemenea că şi factorul C 
(încărcătura) are efect asupra factorului A, caz în care influenţa se menţine la nivel 
semnificativ, pentru toate încărcăturile.  
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Tabelul 4 
Sinteză privind perioada de vegetaţie a selecţiilor 777, 115, 375 de origine  

franceză ale soiului Pinot noir, în condiţiile ecopedoclimatice 
 ale Podgoriei Ştefăneşti - Argeş 

Varianta 
experimentală Dezmuguritul Înfloritul Pârga Maturitatea 

deplină 
Per. de 

vegetaţie 
(zile) 

777 Medie-târzie Medie-
târzie timpurie Timpurie 

 
Scurtă 

141-145 

115 medie Medie-
timpurie 

Timpurie-
(omogenă) 

Medie-
timpurie 

 

Scurtă 
140-145 

375 medie medie medie Medie 
 

Scurtă 
145-150 

Pinot noir medie medie medie Medie-
timpurie 

Scurtă 
150 

 
Analiza varianţei realizată pentru coeficientul de fertilitate absolut indică acţiunea 

simplă semnificativă a factorului A asupra factorului B, dar care nu este verificată 
statistic, însă în toate cazurile selecţia 375, depăşeşte valorile medii ale celorlalte selecţii 
clonale. 

Analiza statistică pentru numărul de struguri pe butuc, arată că factorii au acţionat 
semnificativ, observându-se şi de această dată superioritatea clonei 375/3309-111, ale 
cărei valori depăşesc valorile celorlalte selecţii clonale cu diferenţe semnificative, 
indiferent de portaltoii luaţi în studiu sau de încărcăturile lăsate pe butuc. 

Pentru greutatea medie a unui strugure, analiza varianţei realizată cu ajutorul 
testului Duncan, scoate în evidenţă că nici una dintre variantele experimentale analizate 
nu au înregistrat diferenţe semnificative. 

Mergând pe aceeaşi filieră de abordare se remarcă selecţia 375 cu o greutatea 
medie a 100 de boabe (116,96g) prezentând diferenţe semnificative faţă de soiul Pinot 
noir (113,50g) şi clona 777(115,92g) şi foarte semnificative pentru clona 115(109,97g). 
Diferenţe semnificative s-au manifestat şi în ceea ce priveşte portaltoiul utilizat, arătând 
că valori mai mari au fost obţinute în cazul asocierii clonelor cu portaltoiul 3309-111 
(118,33g). O dată cu mărirea numărului de ochi pe m2 se observă că diferenţele sunt 
semnificative, remarcându-se şi de această dată clona 375 (119,15g), indiferent de 
încărcătura atribuită, urmată de soiul martor, clona 777 şi apoi de clona 115. 

Vinurile fiecărei selecţii clonale are caracteristici specifice, obţinându-se vinuri 
de calitate superioară, cu o tărie alcoolică ridicată care a variat de la 13,78  %v/v.- 15,6 
%v/v, cu o aciditate bună 6,4 g/l acid tartric  – 7,76 g/l acid tartric, polifenoli totali 
1,95g/l - 2,70 g/l, antociani 128-189,5 mg/l, din care se remarcă  selecţia clonală 115, 
atât din punct de vedere fizico-chimic cât şi organoleptic, prezentând un echilibru 
gustativ bine corelat cu o intensitate şi nuanţă a culorii tipice vinurilor de Pinot noir. 
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Tabelul 5 
Elementele de fertilitate şi productivitate ale selecţiilor clonale 777, 115, 375  ale soiului Pinot noir 

în condiţiile ecopedoclimatice ale podgoriei Ştefăneşti Argeş 
 

Încărcături diferite Parametri analizaţi/ 
variante experimentale SO-4 3309-111 

10 ochi/m2 13 ochi/m2 16 ochi/m2

777 84.70 a 83.17 b 85.70 a 83.55 b 82.55 b 
115 84.60 a 86.90 a 84.10 a 85.70 ab 87.45 a 
375 87.20 a 88.09 a 86.55 a 88.90 a 87.45 a 

Procentul de ochi 
viabili 

Pinot noir 85.60 a 86.00 ab 85.45 a 86.00 ab 85.95 a 
777 73.17 ab 73.23 b 79.00 a 71.55 b 69.05 a 
115 71.17 b 74.30 ab 76.70 a 68.70 b 72.80 a 
375 79.90 a 82.30 a 87.35 a 83.30 a 72.65 a 

Procentul de lăstari 
fertili 

Pinot noir 74.80 ab 76.60 ab 80.95 a 74.55 b 71.60 a 
777 1.32 a 1.30 a 1.39 a 1.22 a 1.32 a 
115 1.27 a 1.27 a 1.22 a 1.28 a 1.32 a 
375 1.34 a 1.32 a 1.35 a 1.24 a 1.39 a 

Coeficientul de 
fertilitate absolut 

Pinot noir 1.31 a 1.30 a 1.32 a 1.25 a 1.35 a 
777 22.03 a 22.43 a 20.30 b 21.60 b 24.80 b 
115 23.00 a 23.33 a 19.10 b 22.70 b 27.70 a 
375 24.40 a 27.33 a 23.25 a 27.85 a 26.50 ab 

Numărul de 
struguri/butuc 

Pinot noir 23.13 a 24.40 a 20.90 ab 24.05 b 26.35 ab 
777 85.79 a 89.95 a 89.47 a 88.78 ab 85.36 a 
115 86.32 a 88.76 ab 91.66 a 93.25 a 77.73 b 
375 86.36 a 84.80 b 86.67 a 84.78 b 85.29 a 

Greutatea medie a 
unui strugure 

Pinot noir 85.99 a 87.76 ab 89.27 a 88.93 ab 82.43 ab 
777 113.50 b 118.33 a 112.00 b 116.40 ab 119.35 a 
115 109.97 c 111.27 b 111.20 b 107.75 c 112.90 b 
375 116.97 a 117.40 a 115.00 a 117.40 a 119.15 a 

Greutatea medie a 100 
de boabe 

Pinot noir 113.50 b 115.70 a 112.85 b 113.90  b 117.15a 
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Tabelul 6 

Principalii indici fizico-chimici de compoziţie a vinurilor obţinute din  
clonele 777, 115, 375de origine franceză ale soiului Pinot noi 

 

Varianta 
experimentală 

Alcool 
% vol. 

Aciditate 
totală g/l ac. 

tartric 

Aciditate 
volatilă g/l 

Extract 
sec 

nered. g/l

SO2 
liber 
mg/l 

Polife-
noli 

totali g/l

Antociani 
mg/l prin dif. 

de pH 
777a 13,7 7,1 0,29 20,1 13 2,50 152,0 
777b 14,0 7,36 0,29 21,0 9 2,20 128 
115a 15,4 7,1 0,29 19,2 13 2,70 150,0 
115b 13,8 7,3 0,29 21,2 8 2,10 150 
375a 14,5 7,76 0,22 20,5 16 2,45 167,5 
375b 14,9 7,5 0,250 20,14 13 2,55 167,5 

Pinot noir 15,6 6,4 0,22 19,8 16 1,95 189,5 
 

CONCLUZII 
Selecţiile clonale de origine franceză ale  soiului Pinot noir îşi valorifică destul de 

bine potenţialul cantitativ şi calitativ de producţie în condiţiile ecopedoclimatice din 
centrul viticol Ştefăneşti-Argeş; 

Selecţia clonală 777, pe ansamblu tuturor parametrilor analizaţi, răspunde 
cerinţelor actuale de producere a unor vinuri de calitate superioară de tipul D.O.C., fiind 
astfel o selecţie de calitate; 

Selecţia clonală 115 demonstrează o bună adaptabilitate în acest centru viticol şi 
o bună afinitate cu portaltoiul SO4-5. Această selecţie demonstrează o mare 
complexitate putând fi propusă pentru diferite nivele de producţie; 

În condiţiile ecopedoclimatice ale podgoriei Ştefăneşti-Argeş selecţia clonală 375 
este cea mai productivă şi a dovedit că are însuşiri mixte, fiind aşadar o selecţie clonală 
de cantitate-calitate; 

În urma studiul realizat putem contura vocaţia, aptitudinile şi posibilităţile de 
utilizare a acestor selecţii clonale 777, 115, 375 de origine franceză ale soiului Pinot 
noir, astfel: - selecţia clonală 777 este o selecţie de calitate;- selecţia clonală 115 este o 
selecţie de calitate, cu însuşiri complexe;- selecţia clonală 375 este o selecţie de calitate, 
cu însuşiri mixte. 
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