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Abstract. In the period 1997 – 2004 to S. C. D. V. V. Iasi were homologate 

and certificate two new varieties of table grapes: Paula and Gelu, one grape variety 
for white wines: Golia and one clone 5 Is from the native variety Busuioaca de 
Bohotin. Recently created varieties for fresh consumption, they are caracterized 
through early maturity of grapes (the month August), increased production, superior 
in quality to the Chasselas doré variety, they are completing varietal assortment for 
table grapes. The Golia variety is remarked through increased resistance to frost and 
through qualitative productions comparative to Feteasca Alba variety. Busuioaca de 
Bohotin, clone 5 Is, is manifesting superiority concerning quality and quantity, 
achieving flavorous wines, with an increased content in aromas. Through the creation 
and homologation of this clone it is possible to do a qualitative and economical 
rehabilitation of this variety. 

 
 Necesitatea lărgirii perioadei de consum a strugurilor în stare proaspătă şi 
diversificarea sortimentului, îmbunătăţirea structurală a sortimentelor viticole 
tradiţionale prin crearea de noi soiuri pentru struguri de vin şi prin utilizarea selecţiei 
clonale, au constituit obiective de studiu a cercetării ştiinţifice. Prin lucrări de hibridare 
sexuată dirijată şi selecţie clonală au fost obţinute un număr de soiuri şi clone noi pentru 
struguri de masă şi vin bine adaptate condiţiilor ecologice specifice podgoriilor din nord 
- estul Moldovei, cu calitate superioară celor existente în sortiment. 
 Prezenta lucrare se referă la două soiuri pentru struguri de masă (Paula şi Gelu), 
unul pentru vinuri albe superioare cu rezistenţă sporită la ger (Golia) şi o clonă pentru 
vinuri roze aromate (Busuioacă de Bohotin cl. 5 Iş), create şi omologate la S.C.D.V.V. 
Iaşi în perioada 1997 – 2004. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Plantaţiile experimentale, în care s-au efectuat cercetările sunt amplasate pe un 
sol cernoziom, practicând distanţele de plantare de 2,2/1,2 m, în sistem de cultură 
semiînaltă, semiprotejată peste iarnă. Tehnologiile de cultură aplicate sunt cele 
recomandate de agrotehnica viticolă pentru această zonă, diferenţiat pentru soiurile de 
masă şi cele de vin. Pentru evidenţierea însuşirilor agrobiologice şi tehnologice, în 
perioada 2001 – 2004, cercetările s-au axat pe observaţii şi determinări privind spectrul 
fenologic, fertilitatea şi productivitatea soiurilor, cantitatea şi calitatea recoltei, 
comportarea la ger şi la bolile criptogamice, în relaţie directă cu factorii ecologici. 



 506

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 Factorii climatici din perioada studiată au corespuns unor ani cu condiţii diferite. 
O analiză generală a perioadei de referinţă (2001 – 2004), evidenţiază prezenţa unor 
ierni blânde care nu au produs pagube viilor prin îngheţ. Valorile temperaturilor minime 
absolute din aer, situate în limite suportabile mugurilor, în condiţii de neprotejare a 
coardelor fiind de  -9,1°C în 2001 şi -17,0°C în 2004, sunt considerate normale. Cele 
mai scăzute temperaturi s-au înregistrat în anul 2003 de -21,6°C în aer şi -30,6°C 
producându-se pierderi de muguri, care s-au putut corecta prin tăieri de compensare. 
 Suma temperaturilor globale a oscilat între 3229°C şi 3923°C, iar cele active şi 
utile, au fost mai reduse în anul 2004 cu valori de 2779°C respectiv 1249°C, întârziind 
maturarea strugurilor şi acumularea zaharurilor. Temperatura medie lunară din perioada 
de vegetaţie s-a încadrat între 16,4°C (2004) şi 19,9°C (2003). Cantitatea de precipitaţii 
căzută în perioada de vegetaţie a variat de la un an la altul, acestea fiind mai abundente 
în anul 2001(533 mm) şi în deficit în anii 2002 şi 2003 (276-359 mm). În perioada 
studiată, numărul orelor de insolaţie a fost în medie de 1530, valorile cele mai mici 
înregistrându-se în anii 2002 şi 2003. 
 Pe fondul acestor elemente climatice soiurile prezentate s-au comportat diferit, în 
funcţie de specificul genetic al fiecăruia şi de măsurile agrotehnice aplicate. Principalele 
însuşiri agrobiologige ale soiurilor studiate comparativ cu martorii sunt prezentate în 
tabelul 1. 
 Însuşirile tehnologice studiate completează elementele de cunoaştere a soiurilor 
sub aspectul oportunităţii, omologării şi cultivării acestora în centrul viticol Copou-Iaşi 
(tabelul 2).  

Mărimea strugurilor plasează pe primul loc soiul Gelu cu 302 g/strugure, urmat 
de Paula cu 252 g/struguri, valori net superioare martorului Chasselas doré cu 146 
g/strugure. Cele două soiuri se remarcă prin boabe mari, uniforme, colorate în albastru 
violet, pruinat (Gelu), şi galben-verzui (Paula) dispuse lacs pe ciorchine, gust franc sau 
discret aromat (Paula) cu pulpa crocantă sau suculentă, conferindu-le un aspect plăcut şi 
atrăgător. În condiţii climatice normale, strugurii soiului Gelu au o durată de 
conservabilitate pe butuc de 30-35 de zile, prelungind posibilitatea consumului în stare 
proaspătă până la mijlocul lunii septembrie. Însuşirile fizico-mecanice ale acestui soi 
(forţa de desprindere de pedicel şi cea de fisurare a boabelor) sporesc capacitatea de 
transport şi a perioadei de păstrare. 
 Soiurile pentru struguri de vin, realizează în general struguri mai mici, cu boabe 
mici, soiul Golia (110 g/strugure şi 1,08 g/bob) situându-se din acest punct de vedere 
sub martorul Fetească albă (140 g/strugure şi 1,9 g/bob), în timp ce clona 5 de 
Busuioacă de Bohotin este superioară martorului. În perioada efectuării cercetărilor, 
aceste soiurile s-au remarcat prin producţii mari şi constante, toate depăşind martorii 
(tabelul 2). De remarcat este proporţia ridicată de producţie marfă realizată de cele două 
soiuri de masă, de 80-92 % din producţie totală, faţă de martor cu 73 % producţia 
marfă, de aici reieşind şi valoarea comercială a noilor soiuri. 
 



 
 

Tabelul 1 
 

Principalele însuşiri agrobiologice ale soiurilor studiate comparativ cu martorii (2001 – 2004) 
 

Soiurile 
Elemente cercetate 

Paula Gelu Chasselas 
doré martor Golia Fetească albă 

martor 
Busuioacă de 
Bohotin cl. 5 Iş

Media elitelor 
martor 

Dezmugurit 20 IV-1V 25 IV-4 V 24 IV-30 IV 24 IV-4 V 23 IV-4 V 21 IV-4 V 21 IV-4 V 
Înflorit 20 V-10 VI 31 V-10 VI 1 VI-14 VI 1 VI-15 VI 28 V-10 VI 30 V-11 VI 30 V-11 VI 
Pârga strugurilor 5 VII-26 VII 12 VII-30VII 26 VII-15 VIII 26 VII-20VIII 25 VII-20 VIII 25 VII-22 VIII 25 VII-22 VIII
Maturarea de consum şi tehnologică 
a strugurilor 5-30 VIII 14 VIII-17 IX 6-20 IX 10-29 IX 10-29 IX 10-28 IX 10-29 IX 

Căderea frunzelor 13-26 X 13-26 X 13-26 X 13-26 X 13-26 X 13-26 X 13-26 X 
Durata perioadei de vegetaţie 178-185 174-180 175-179 174-185 173-185 177-185 177-185 
Lăstari fertili,  % 75 69 63 78 71 50 52 
Coeficientul de fertilitate 0,86 0,76 0,84 0,93 0,96 0,65 0,72 
Indicele de productivitate relativ 192,6 221,9 122,6 98,6 134,4 114 109 
Vigoarea de creştere Mijlocie Mare Mijlocie Mijlocie Mare Mijlocie mijlocie 
Rezistenţa la ger, % muguri viabili 89 87 81 87 71 80 82 
Rezistenţa la:        
 - mană 7-9 7-9 6-8 8-9 7-9 8-9 7-9 
 - făinare 7-8 8-9 7-8 7-9 6-8 7-9 7-9 
 - putregaiul cenuşiu al strugurilor 6-8 8-9 5-8 6-8 6-8 6-8 6-7 

 
 

 507



  
Tabelul 2 

 
Principalele însuşiri tehnolgice ale sortimentului studiat, compartiv cu martorii (2001 - 2004) 

 
Soiurile 

Elemente cercetate 
Paula Gelu Chasselas 

doré - martor Golia Fetească albă 
martor 

Busuioacă de 
Bohotin cl. 5 Iş

Media elitelor 
martor 

Masa medie a strugurelui, g 254 302 146 110 140 160 157 
Masa a 100 boabe, g 438 530 263 108 152 258 250 
Zaharuri în must,  g/l 146 148 151 199 190 198 184 
Aciditate must, g/lH2SO4 4,2 2,8 3,65 5,48 4,6 5,8 5,9 
Indicele glucoacidimetric 3,5 5,3 4,1 - - - - 

Culoarea epidermei Verde-
gălbui 

Albastru-
violet pruinat Galben-auriu - - - - 

Consistenţă miez Suculentă Crocantă Semicrocantă - - - - 

Gustul Franc Discret 
aromat 

Franc - - - - 

Forţa de desprindere (N) 3,18 1,85 1,72 - - - - 
Forţa de fisurare 16,1 5,3 6,2 - - - - 
Conservabilitatea pe butuc(zile) 30-35 - - - - - - 
Producţia de struguri  
 -  efectivă/butuc, kg 6,3 5,47 4,1 4,0 3,23 4,17 3,9 

 - calculată la ha, t 23,86 20,58 15,52 15,15 12,23 15,8 14,7 
Producţia marfă, % 80 92 73 - - - - 
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 Indicii calitativi ai recoltei de struguri, apreciaţi prin conţinutul în zaharuri şi 
aciditate totală a mustului, evidenţiază acumulări diferite de la un soi la altul în cadrul 
aceleaşi direcţii de producţie, dar şi de la un an la altul. Soiurile noi de struguri pentru 
masă, au acumulat peste 140 g/l zaharuri, cantitate corespunzătoare soiurilor pentru 
consum în stare proaspătă, iar aciditatea totală  
s-a situat între 2,8 g/l H2SO4 la soiul Gelu şi 4,2 g/l H2SO4 la Paula.  
 Soiul Golia, destinat producerii vinurilor albe superioare, a acumulat în medie 
199 g/l zaharuri şi 5,48 g/l H2SO4 aciditate, valori superioare martorului Fetească albă, 
iar clona 5 de Busuioacă de Bohotin 198 g/l, faţă de 184 g/l zaharuri în must, media 
elitelor. Aceste valori asigură obţinerea de vinuri albe şi roze aromate din categoria 
DOC. Caracteristicile fizico – chimice şi organoleptice ale vinurilor obţinute din soiul 
Golia scot în evidenţă, concentraţii alcoolice de 11,0-12,6 vol %, cu aciditatea totală 
normală (3,7-4,2 g/l H2SO4), extract nereducător în limitele 17,5-23,3 g/l, valori care 
coroborate cu cantităţi moderate de glicerol, săruri minerale şi acizi au contribuit la 
realizarea unui echilibru de ansamblu a acestor vinuri (tab. 3). 

Tabelul 3 
Principalele caracteristici de compoziţie a vinurilor (2001-2004) 

 
Soiul 

Analize efectuate Golia Fetească albă 
martor 

Busuioacă de 
Bohotin cl 5Iş 

Media elitelor 
martor 

Alcool, vol% 11,0-12,6 10,3-12,1 113,-14 10,9-14,3 
Aciditatea totală, g/l H2SO4 3,7-4,2 3,5-4,7 4,9-5,2 4,9-7,0 
Aciditatea volatilă, g/l CH3COOH 0,32-0,41 0,26-0,38 0,23-0,29 0,23-0,5 
pH-ul 3,14-3,4 3,2-3,4 3,1-3,5 2,9-3,3 
Extract nereducător, g/l 17,5-23,3 18,0-25,2 23-31,7 23,5-31,8 
Zaharuri, g/l 1,0-5,5 1,2-9,2 1-5 1,0-4,4 
Polifenoli totali, g/l 0,22-0,37 0,21-0,29 0,60-0,79 0,6-0,86 
Antociani, mg/l - - 44-58 26-50 
Intensitate colorantă 0,04-0,095 0,04-0,06 0,03-0,08 0,025-0,085 
Tentă - -- 0,66-1,33 0,86-1,50 
Terpene volatile libere, µl - - 1600-2460 1100-2410 
Terpene legate în precursori, µl - - 275-1250 240-954 
Aprecieri organoleptice, note 17,7-18,3 18,0-18,3 18,2-18,7 17,9-18,4 
Glicerol, g/l 7,8-10,2 5,8-10,8 4,6-10,4 4,6-10,2 
Malvină, mg/l - - 2,8-3,2 3,4-4,2 
Cenuşă, g/l 1,6-2,16 1,6-2,2 2,3-3,2 2,2-2,9 
 
 Vinurile rezultate din vinificarea strugurilor clonei 5 de Busuioacă de Bohotin şi 
a martorului, relevă faptul că este posibilă obţinerea unor vinuri roze, seci până la 
demidulci, naturale în funcţie de producţia de struguri şi evoluţia factorilor climatici. 
Rezultatele obţinute evidenţiază caracteristici fizico-chimice apropriate între clonă şi 
martor (tabelul 3). 
 Concentraţia alcoolică de 11,3-14 vol %, conţinutul în extract nereducător (23-
31,7 g/l), aciditatea totală a vinurilor (4,9-5,2 g/l H2SO4), au valori normale specifice 
soiului, realizând un echilibru de ansamblu corespunzător vinurilor cu denumire de 
origine controlată. Aceste însuşiri sunt completate de culoarea plăcută, nuanţată în roz – 
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porfiriu şi de aroma specifică soiului care are valori superioare în conţinutul în terpene 
în cazul clonei 5 Iş.  

CONCLUZII 
1. În condiţiile ecosistemului viticol Copou Iaşi, soiurile studiate şi-au desfăşurat 

normal ciclu de vegetaţie activă. 
2. Soiul Paula, ocupă un gol în sortimentul varietal cultivat în Moldova, fiind 

primul pe piaţa de consum. Se remarcă prin producţia cantitativă şi calitativă a recoltei 
care a depăşit 30 – 50 % pe a soiurilor martori: Aromat de Iaşi şi Chasselas dore. Este 
liber de principalele boli virotice, existente în ţara noastră. 

3. Soiul Gelu, este apreciat ca soi semitimpuriu pentru podgoria Iaşi, 
completează cu succes conveerul varietal al zonei de nord - est a Moldovei. Se remarcă 
prin producţii mari, calitative de struguri, care au durata de conservabilitate pe butuc de 
30 – 35 zile şi rezistenţă bună la transport. Este liber de principalele boli virotice şi 
rezistent la putregaiul cenuşiu al strugurilor. 

4. Soiul Golia se remarcă prin rezistenţă sporită la ger şi prin producţii calitativ 
egale cu ale soiului Fetească albă, pe care îl depăşeşte cu 30 % sub aspect cantitativ. 
Este liber de principalele boli virotice. 

5. Busuioacă de Bohotin cl. 5 Iş, manifestă însuşiri superioare de producţie şi 
calitate, realizând vinuri cu conţinut ridicat în arome, corespunzătoare celor cu 
denumire de origine controlată. Este liberă de principalele boli virotice. 
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