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Abstract. Using Cluster Analysis to characterize the wine varieties 

determined establish of phenotypical similarity degree between clones studied. 
The purpose of this paper is to characterized the clones obtained of Aligoté 
grapevine variety. Has been maked ampelometric determinations for this group 
because the phenotypical similarity degree it’s raise, and thats it using very 
large in Romania. 

 
 Folosirea analizei cluster în caracterizarea soiurilor şi selecţiilor de viţă de 
vie determină stabilirea gradului de asemănare fenotipică la genotipurile analizate. 
Aceasta se face pe baza principiului varianţei, sau al pierderii minime a inerţiei 
(criteriul WARD generalizat) şi încearcă să optimizeze în fiecare etapă a sa, cea 
mai bună împărţire în clase rezultată prin agregarea a două elemente supuse 
grupării, rezultând în final dendrograma ierarhizării soiurilor conform 
similitudinii lor.  

Soiul Aligoté a fost adus în ţara noastră în perioada postfiloxerică, unde s-a 
statornicit în podgoriile din Moldova. Dat fiind valoarea sa agrobiologică şi 
tehnologică s-a trecut la obţinerea de clone valoaroase mult mai bine adaptate 
condiţiilor din în România. Ca urmare, asemănarea fenotipică între vechiul soi şi 
noile clone este foarte mare. În lucrare ne propunem să evidenţiem gradul de 
similitudine între clonele soiului Aligoté obţinute în ţara noastră şi populaţia 
soiului  

MATERIAL ŞI METODĂ 
 De la clonele soiului Aligoté şi din populaţia soiului, considerate fiecare grupuri 
monotetice, s-au recoltat câte un număr de 30 de frunze adulte situate în treimea de 
mijloc a lăstarului, deoarece în această zonă variabilitatea caracterelor ampelografice 
este cea mai redusă. Au fost stabilite în arhitectura frunzei 51 de puncte de referinţă şi 
s-au efectuat un număr de 68 de măsurători ampelometrice directe. Datele ob]inute au 
permis calcularea a 53 de valori ampelometrice: sume, raporturi, produs etc (fig. 1). 
 În cazul caracterelor simetrice s-au măsurat şi calculat ambele valori. Acestea 
au permis alcătuirea unei populaţii statistice formată din serii simple (şiruri de variaţie) 
a câte 30 de valori pentru toate cele 121 de caractere studiate şi pentru toate soiurile 
analizate. Materialul genetic analizat este prezentat în tabelul 1. 
 
 
 
 



 

 
 

Fig. 1 - Măsurătorile ampelometrice la frunzele genotipurilor studiate 
 

Tabelul 1 
Materialul genetic analizat 

Genotipul  Locul unde s-a obţinut Anul omologării 
Aligoté - populaţie - - 
Aligoté – 5 Iş SCDVV Iaşi 1978 
Aligoté – 63 Şt SCDVV Ştefăneşti 2000 
Aligoté – 31 Iş SCDVV Iaşi 2002 

 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 În urma analizei dendrogramei ierarhizării soiurilor din cele 4 grupuri 
monotetice (genotipuri), rezultă o împărţire optimă în 3 grupuri politetice, care au 
asemănări fenotipice apropiate. Se poate spune totuşi că, aproape toate clonele 
sunt foarte asemănătoare morfologic, deoarece valoarea indicelui de nivel, care 
determină împărţirea clonelor este scăzut, de 441,9372 (tab. 2).  

Tabelul 2 
Nivelurile de înlănţuire a clonelor în alcătuirea dendrogramei 

 

Alcatuirea nodului 
Nr. 

nodului
Nr. de 

soiuri din 
nod 

Valoarea 
indicelui 

Aligote -5 Is ~ Aligote-63 St 1 2 173.3656 
Aligote -5 Is ~ Aligote-63 St ~ Aligote-31 Is 2 3 441.9372 
Aligote -populatie ~ Aligote -5 Is ~ Aligote-63 St ~ 
Aligote-31 Is 3 4 3095.0583 

 
 Ramura A este alcătuită din clonele Aligoté-5 Iş şi Aligoté-63 Şt, care 
prezintă cea mai apropiată similitudine morfologică, valoarea indicelui de 
inlănţuire fiind de 173,3656 (figura 2). 
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Fig. 2 – Dendrograma ierarhizării clonelor soiului Aligoté 

 
 
 Ramura B este alcătuită din ramura A, la care se adaugă şi clona Aligoté-31 
Iş, cu un indice de înlănţuire de 441,9372. 
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Fig. 3 – Histograma ierarhizării soiurilor 

 
 Conform histogramei ierarhizării soiurilor (fig. 3), populaţia soiului Aligoté 
se agregă la un nivel de înlănţuire mult mai mare faţă de clone, de 3095,0583. 
Acest fapt atestă neomogenitatea fenotipică a populaţiei soiului faţă de clonele 
selecţionate. 
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CONCLUZII 

 
1. Aplicarea analizei cluster, care admite existenţa grupurilor politetice 

(grupuri asemănătoare de genotipuri) a rezultat că similitudinea clonelor soiului 
Aligoté este mare, valoarea indicelui de înlănţuire fiind de 441,9372. 

2. Cele mai mari asemănări fenotipice ale frunzelor adulte se întâlnesc la 
clonele Aligoté-5 Iş şi Aligoté-63 Şt, valoarea indicelui de similitudine fiind de 
173,3656. 

3. Gradul de asemănare fenotipică a soiului Aligoté faţă de clonele 
analizate este destul de slab, agregarea în cadrul dendrogramei făcându-se la un 
nivel îndepărtat de similitudine faţă de clone, de 3095,0583. 
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