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Abstract: The workpaper presents the results of the study made about 
some cultivars with complex biological resistance for table grapes (Muscat 
de Poloskey, Perla de Zala, Frumoasa albâ, Moldova, Villard blac) 
cultivated in ampelographic colection of Horticulture Facultz Iaşi during 
2001-2004, 

The researches indicated the fact that some cultivars capitalise verz 
good the oenoclimatic potentiel of region obtaining important production 
spors and a satisfyng quality, 

 
Pespectiva aderarii României la Uniunea Europeana, duce implicit la 

adoptarea si respectarea normelor legislative. Conform politicilor agricole din 
viticultură sunt interzisi la plantare hibrizii direct producători vechi americani 
şi europeni, care dau producţii mici de struguri şi de calitate slabă, fiind 
admişi la plantare, doar în gospodăriile populaţiei hibrizii înnobilaţi (soiurile 
cu rezistenţe biologice multiple). Aceştia, din punct de vedere al însuşirilor 
agroproductive se apropie de soiurile nobile europene. 

În lucrarea de faţă se prezintă observaţiile şi determinările efectuate în 
perioada anilor 2001-2004 asupra unui număr de 5 hibrizi înnobilaţi pentru 
struguri de masă aflaţi în cadrul colecţiei ampelografice a Facultăţii de 
Horticultură din Iaşi. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 
În cadrul colecţiei ampelografice a Facultăţii de Horticultură Iaşi există 

numeroase soiuri rezistente de viţă de vie, atât pentru struguri de masă cât şi 
pentru struguri de vin. S-au luat în studiu următoarele soiuri cu rezisteţe biologice 
multiple: SV 12375 (Villard blanc), Perlă de Zala, Muscat de Pölöskey, Frumoasa 
albă şi Moldova (tabelul 1). 

Fiecare soi este reprezentat printr-un număr de 20 de butuci, distanţele de 
plantare 2,2/1,2 m. Forma de conducere a viţelor, este cordonul bilateral 
semiînalt. Tăierea de rodire speronată, în cepi scurţi de 2-3 ochi, sarcina pe butuc 
fiind de 35-40 ochi, respectiv 14-15 ochi/m2. 
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Observaţiile şi determinările efectuate au vizat: desfăşurarea fenofazelor de 
vegetaţie; stabilirea coeficienţilor de fertilitate şi indicilor de productivitate; 
greutatea medie a unui strugure; greutatea medie a 100 boabe; producţia de 
struguri pe butuc,; rezistenţele biologice la mană, făinare şi putregaiul cenuşiu al 
strugurilor; conţinutul strugurilor în zaharuri, aciditatea totală a mustului, indicele 
glucoacidimetric. 

Tabelul 1 
Materialul biologic folosit 

Denumirea soiului Genitorii Provenienţa 
Seyve Villard 12375 
(Villard-blanc) Seibel 6468 x Vitis berlandieri Franţa 

Perlă de Zala Muscat Perlă de Csaba x SV 12375 Ungaria 

Muscat de Pölöskey Perlă de Zala x (Gloria Ungariei x Regina 
Elisabeta) Ungaria 

Frumoasa albă Guzali Kara x SV 20473 Rep. Moldova 
Moldova Guzali Kara x SV 12375 Rep. Moldova 

 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

Zona viticolă de nord-est a Moldovei este caracterizată prin următoarele 
elemente ecoclimatice: lungimea perioadei de vegetaţie pentru viţa de vie , în 
medie 173 de zile, corespunzătoare soiurilor cu maturare timpurie şi mijlocie; 
temperatura medie anuală 9,70C; bilanţul termic global din perioada de vegetaţie 
35240C; din care bilanţul termic util 13470C; temperaturile medii din lunile cele 
mai calde ale anului (iulie, august 21,10C, respectiv 20,60C); durata insolaţiei din 
perioada de vegetaţie, în medie 1421 ore; indicele heliotermic real din perioada de 
vegetaţie 1,96. Prin urmare oferta ecologica este destul de restrânsa pentru cultura 
hibrizilor direct producători, care în mare parte sunt tardivi. 

Desfăşurarea fenofazelor de vegetaţie (tabelul 2). Se constată că soiurile 
rezistente luate în studiu, sunt ăn mare parte cu perioada mijlocie de vegetaţie, cu 
excepţia soiului Moldova, care este ceva mai tardiv. 

 
Tabelul 2 

Desfăşurarea fenofazelor de vegetaţie la soiurile rezistente, în condiţiile centrului 
viticol Copou-Iaşi  

 

Soiul  Dezmugurit Înflorit Pârga 
strugurilor 

Maturarea 
strugurilor 

Căderea 
frunzelor 

SV 12375 8.04-6.05 4.06-20.06 15.08-27.08 20.09-1.10 19.10-25.10 
Perlă de 

Zala 7.04-1.05 3.06-15.06 28.07-10.08 20.08-10.09 15.10-20.10 

Muscat de 
Pölöskey 7.04-3.05 5.06-18.06 15.08-20.08 28.08-15.09 18.10-25.10 

Frumoasa 
albă 8.04-9.05 6.06-21.06 13.08-25.08 15.09-5.10 21.10-25.10 

Moldova 15.04-10.05 5.06-23.06 13.08-28.08 20.09-5.10 23.10-30.10 
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Dezmuguritul se declanşează în prima jumătate a lunii aprilie, în anii 
cu condiţii normale, putându-se realiza în anii răcoroşi la începutul lunii 
mai. O intrare mai târzie în vegetaţie, după 15 aprilie are loc la siul 
Moldova. 

Înfloritul se declanşează în perioada 3-23 iunie, în funcţie de 
condiţiile termice ale anului. Deci, în aceeaşi perioadă cu soiurile nobile de 
viţă de vie. În ceea ce priveşte maturarea strugurilor aceasta începe târziu, 
în a doua parte a lunii august, cu excepţia soiului Perlă de Zala care 
manifestă o oarecare precocitate (sfârşitul lunii iulie - începutul lunii 
august). 

Procesul de maturare decurge lent şi se realizează complet cel mai 
devreme după 23-26 septembrie la majoritatea hibrizilor. În anii răcoroşi, 
maturarea strugurilor se întârzie mult, prelungindu-se până la 5 octombrie. 
O oarecare precocitate prezintă hibrizii Perlă de Zala , 20.08-10.09 şi 
Muscat de Poloskey 28.08-15.09, care sunt soiuri timpurii, Villard blanc 
20.09-1.10 şi Frumoasa albă 15.09-5.10 care sunt soiuri cu maturare 
mijlocie. Cel mai tardiv rămâne soiul Moldova 20.09-5.10 care în anii reci 
nu reuşeşte să matureze complet strugurii în condiţiile climatice de la Iaşi. 

Însuşirile de fertilitate şi productivitate (tabelul 3). Acestea diferă 
în funcţie de caracteristiciel soiurilor. Astfel, o fertilitate mijlocie prezintă 
soiurile Frumoasă albă  57,8-70,0% lăstari fertili şi Perla de Zala cu 65,3-
70,1% lăstari fertili, urmate de Moldova, Muscat de Pölöskey, iar cea mai 
mare fertilitate o are Villard blanc cu 70,8-88,6% lăstari fertili. 

 
Tabelul 3 

 
Fertilitatea şi productivitatea soiurilor rezistente 

cultivate în centrul viticol Copou-Iaşi 
 

Soiul 
Procentul 
de lăstari 

fertili 
C.f.a. C.f.r. 

Greutatea 
medie a unui 
strugure (g) 

I.p.a. I.p.r 

SV 12375 70,8-88,6 1,35-
2,03 

0,85-
1,80 145,2-180,3 196,02-

366,01 
123,42-
324,54 

Perlă de 
Zala 65,3-70,1 1,00-

1,25 
0,66-
1,01 180,4-231,0 180,4-

288,75 
119,06-
233,31 

Muscat de 
Pölöskey 68,0-83,2 1,40-

2,02 
0,86-
1,92 190,8-234,3 267,12-

473,28 
164,09-
449,85 

Frumoasa 
albă 57,8-70,0 1,00-

1,65 
0,52-
1,20 215,0-278,5 215,0-

459,53 
111,8-
334,5 

Moldova 62,3-75,1 1,00-
1,70 

0,70-
1,00 236,4-289,1 236,4-

491,47 
165,48-
289,1 
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În ceea ce priveşte productivitatea ea depinde atât de însuşirile de 
fertilitate, cât şi de mărimea strugurilor. Cele mai productive soiuri s-au 
dovedit a fi Muscat de Pölöskey şi Frumoasa albă, apoi Villard blanc şi 
Moldova. O productivitate ceva mai scăzută o are soiul Perlă de Zala cu 
valori ale indicelui de productivitate relativ cuprins între 119,06-233,31. 

Cantitatea şi calitatea producţiei de struguri (tabelul 4). Masa a 
100 de boabe a avut valori caracteristice soiurilor, fiind cuprinsă între 170-
193 g la Villard blanc şi 339-356 g la soiul Frumoasa albă.  

Producţia pe butuc a fost cea mai ridicată la soiurile Muscat de 
Pölöskey şi Moldova de 4,7-5,8 kg-butuc, iar nivelurile cele mai mici de 
producţie a avut soiul Frumoasa albă de 4,2-4,7 kg-butuc. Producţia marfă 
a avut procentele cele mai mari la soiurile Moldova 92% şi Frumoasă albă 
90%, fiind doar de 80% la soiul Perlă de Zala. 

Calitatea producţiei de struguri, exprimată prin conţinutul în 
zaharuri, aciditatea totală a mustului şi valoarea indicelui glucoacidimetric 
relevă faptul că ele au fost specifice strugurilor de masă. Se remarca totusi 
soiurile Fumoasa alba, care la maturarea deplină, în anii mai călduroşi 
poate avea un deficit de aciditate si soiul Moldova, care datorită tardivităţii 
sale are acumulări mai scăzute de zaharuri şi cu un uşor exces de aciditate, 
fapt care se reflecta şi asupra valorilor indicelui glucoacidimetric. 
 

Tabelul 4 
 
Cantitatea şi calitatea producţiei de struguri la soiurile rezistente cultivate în centrul 

viticol Copou-Iaşi 
 

Producţia medie 

Soiul  
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SV 12375 170-193 4,8-5,4 17,7-
19,9 83 167-178 5,1-6,3 26,5-32,7 

Perlă de 
Zala 225-293 4,2-4,9 15,5-

18,3 80 154-166 4,6-5,6 27,5-36,0 

Muscat de 
Pölöskey 235-302 4,7-5,8 17,4-

21,4 88 165-177 4,2-5,3 31,1-42,1 

Frumoasa 
albă 339-356 4,2-4,7 15,5-

17,4 90 154-169 3,8-4,4 44,5-35,0 

Moldova 320-346 4,7-5,8 17,4-
21,5 92 149-162 5,1-6,4 23,3-31,7 
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Rezistenţa la boli (tabelul 5). Aprecierea gradului de rezistenţă s-a 

făcut conform normelor O.I.V., prin descriptori. S-a urmărit comportarea 
faţă de principalele boli ale viţei de vie mană, făinare şi putregaiul cenuşiu 
al strugurilor.  

În general, soiurile luate în studiu au dovedit a avea rezistenţe 
biologice ridicate, excepţie face soiul Perlă de Zala, care datorită aportului 
soiului Perlă de Csaba ca genitor matern este mai sensibil la boli săi în 
special la fainare. 

 
Tabelul 5 

 
Rezistenţa la boli a soiurilor rezistente cultivate în centrul viticol Copou Iaşi 

 

Rezistenţa la mană Rezistenţa la făinare Rezistenţa la 
putregai Soiul  

Frunze Struguri Frunze Struguri Frunze Struguri 

SV 12375 6 5 6 6 7 6 

Perlă de 
Zala 4 4 4 3 6 5 

Muscat de 
Pölöskey 7 6 6 5 7 7 

Frumoasa 
albă 5 4 5 6 6 5 

Moldova 6 5 5 5 7 7 

 
 

CONCLUZII 
 

1. În condiţiile ecoclimatice ale podgoriei Iaşi, soiurile cu 
rezistenţe biologice complexe au perioadă relativ lungă de vegetaţie 
(170-190 zile), ceea ce impune mare atenţie la promovarea lor în 
cultură.  

2. Fertilitatea şi productivitatea hibrizilor înnobilaţi este 
ridicată. Ca urmare se obţin producţii mijlocii sau chiar mari de 
struguri, de 15-21 t/ha. Calitatea producţiei este bună, deoarece se 
acumulează cantităţi mari de zaharuri ce depăşesc 150-160 g/l, 
apropiindu-se astfel de soiurile nobile de viţă de vie. 
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3. Pentru zona viticolă de NE a Moldovei, cu climat temperat 
excesiv, pot fi promovaţi în gospodăriile populaţiei hibrizii cu 
rezistenţă mare la ger şi cu potenţial ridicat de producţie, cum sunt: 
Muscat de Pölöskey, Frumoasa albă sau Moldova. Aceşti hibrizi 
înnobilaţi urmează să înlocuiască în gospodăriile populaţiei, hibrizii 
vechi americani şi europeni, care dau producţii foarte mici de 
struguri şi de calitate slabă. 
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