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Rezumat: S-a încercat stabilirea gradului de similaritate/ disimilaritate 
între unele clone ale soiului Pinot noir, prin folosirea unei metode statistice-
multivariaţionale, analiza cluster. Această metodă  permite realizarea automată 
a unei grupări/ierarhizări a  elementelor unui ansamblu. În cazul de faţă, grupul 
format din cele 4 variante experimentale sunt legate între ele în funcţie de 
afinitate (înrudire), iar  aglomerarea sau aşezarea în cadrul grupului făcându-
se ierarhic. Distanţa (disimilaritatea) şi similitudinea se completează reciproc, 
adică distanţă mică corespunde la similitudine maximă şi invers şi pentru 
fiecare individ care aparţine grupului se precizează distanţa faţă de vecinii săi 
din cadrul aceluiaşi grup şi faţă de vecinii care aparţin grupului ierarhic 
superior. S-au făcut măsurători ale unor elemente ale frunzei adulte stabilite 
conform codurilor O.I.V. în număr de 65 la câte 20 de frunze, la cele 4 variante 
experimentale. Analiza histograma şi dendrograma se confirmă existenţa a două 
grupuri optimale şi a fost detectată o „ruptură de nivel”, între nodurile 1 şi 2, 
cu valoarea de 20,9728, care a împărţit întreg ansamblu analizat în 2 ramuri, A 
şi B. Ramura A este alcătuită din clonele 115 şi 777, iar ramura B este rezultatul 
agregării clonei 375 la soiul Pinot noir.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

S-a plecat de la  ideea variabilităţii morfologice impresionante a soiului Pinot 
noir şi implicit a unor selecţii clonale ale acestuia, exprimată prin caractere 
morfologice diferite (lobie, pufozitatea limbului, forma sinusului peţiolar, culoarea 
nervurilor dar şi alte deosebiri, etc). Analiza cluster porneşte de la conceptul de bază 
al distanţei dintre elemente (cazuri) supuse grupării şi permite împărţirea variantelor 
studiate în ramuri conform disimilarităţii sau similitudinilor existente.  

Pentru realizarea acestei metode, materialul biologic a fost reprezentat prin 
frunze adulte, care nu au prezentat nici un simptom de boală sau atac de dăunători, 
situate între nodurile 7-12 ale lăstarului. S-a ales această porţiune de prelevare a 
materialului, pentru că în această zonă variabilitatea caracterelor este foarte mică. 
Determinările au fost efectuate pe câte 20 de frunze şi au fost măsurate 65 de 
elemente pentru fiecare variantă experimentală în parte.Mărimile ampelometrice 
analizate la frunza de viţă de vie au fost: lungimea nervurilor principale (N1, N2, N3, 
N4); distanţa dintre baza sinusurilor laterale şi punctul peţiolar (U, O); deschiderea 
sinusurilor laterale (SS, Si) şi a sinusului peţiolar (SP); lungimea (ALT) şi lăţimea (AN) 
limbului; conturul exterior al frunzei (ENS, ENM, ENI, NL); conturul interior al frunzei 
(DS1, DS2, DS); unghiurile dintre nervurile principale (A, B, C); unghiurile ce definesc 
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forma lobului median (F, AP); unghiul dintre nervure mediană şi extremitatea lobului 
lateral inferior (ABE); raporturile dintre lungimea nervurilor (21a, 31a, 41a); raportul 
dintre baza sinusurilor laterale şi nervurile pe care se sprijină sinusurile (UN2, ON3); 
raportul dintre lungimea şi lăţimea limbului (L-A), utiliându-se pentru analiză mediile 
acestora. 

Analiza cluster s-a efectuat la  trei clone de origine franceză ale soiului Pinot 
noir, comparativ cu acesta, cultivate în condiţiile ecopedoclimatice ale podgoriei 
Ştefăneşti, prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. 

Variantele experimentale Originea/Descrierea clonei 
MARTOR – Pinot noir Populaţie 
 
Clona 777   
 

Clonă de înaltă calitate 
Origine: Morey St. Denis (Cote d’or)  
Centrul de selecţie: A.N.T.A.V., 1981 

 
Clona 115 
 

Clonă de calitate 
Origine: Morey St. Denis (Cote d’or)  
Centrul de selecţie:I.N.R.A., 1971 

 
Clona 375  
 

Clonă de cantitate 
Origine: St. Denis de Vaux (Saone et Loire) 
Centrul de selecţie: A.N.T.A.V., 1974 

 

REZULTATE SI DISCUTII 
Din analiza  tabelului nr.2 în care în care sunt prezentate valorile indicelui 

de înlănţuire şi care arată disimilaritatea între grupurile agregate se constată 
următoarele : 

-cele mai apropiate variante experimentale din punct de vedere al 
arhitecturii frunzei au fost soiul Pinot noir şi clona 375, care au valoarea indicelui 
de disimilaritate egală cu 13,2306; 

-următoarele care agregă sunt celelalte două selecţii clonale (777,115), şi 
care sunt asemănătoare între ele din punct de vedere fenotipic, cu valoarea 
indicelui de disimilaritate de 28,7151; 

-între nodurile 1 şi 2 a fost detectată o „ruptură de nivel”, cu valoarea de 
20,9728, care a împărţit întreg ansamblu analizat în 2 ramuri A şi B; 

-în cadrul aceluiaşi grup, variantele care îl alcătuiesc sunt asemănătoare 
după unele mărimi ampelometrice analizate, însă  între cele două ramuri 
segregarea este destul de mică, deoarece selecţiile clonale ale aceluiaşi soi sunt 
foarte asemănătoare între ele; 

Tabelul 2 
Nivelurile de înlănţuire a variantelor experimentale în elaborarea dendrogramei 

 
Numarul 
nodului Alcătuirea nodului Numărul de clone din 

nod 
Valoarea 
indicelui 

1 Pinot noir ~ Clona 375 2 13.2306 
2 Clona 115 ~ Clona 777 A 2 28.7151 

3 Pinot noir ~ Clona 375 ~ Clona 115 
~ Clona 777 A (inerţia totală) 4 75.2844 



Inerţia totală a ansamblului este de 75,2844, iar valorile indicilor de 
disimilaritate se reflectă şi pe histograma clasificării ierarhizate a clonelor de 
Pinot noir (figura 1) 

Concluzionând, se poate spune că, cea mai apropiată selecţie clonală din 
punct de vedere morfologic faţă de martor  este clona 375, deoarece valoarea 
indicelui de disimilaritate este cea mai mică, urmată de clona115, respectiv 
clona777. De asemenea, valoarea indicelui care detectează „ruptura de nivel” 
fiind foarte mică, subliniază o dată în plus că, selecţiile clonale ale unui soi 
prezintă caractere ampelometrice comune între ele, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, caractere comune cu soiul din care au fost selectate.  

Aşadar, aplicarea analizei cluster  unui ansamblu  omogen, alcătuit dintr-un 
soi şi selecţiile sale clonale, scoate în evidenţă gradul de similaritate mai mare 
între clone şi existenţa unei disimilarităţi reduse, dar existente,  a acestora în 
comparaţie cu soiul din care au fost obţinute. 

 
Figura 1 

 Histograma clasificării ierarhizate a clonelor de Pinot noir studiate 
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Elaborarea dendrogramei clasificării ierarhizate a clonelor de Pinot noir 

(figura 2), a fost efectuată conform principiului pierderii minime din inerţie 
(criteriul Ward generalizat). Din analiza dendrogramei se constată existenţa a 
două grupuri optimale şi existenţa unei rupturi de nivel. Ramura A este alcătuită 
din clonele 115 şi 777, iar ramura B este rezultatul agregării clonei 375 la soiul 
Pinot noir. Cele două grupuri pot fi caracterizate astfel: 

-Grupul A este cel mai puţin omogen, deoarece el se agregă la cel mai 
ridicat indice de disimilaritate, 28,7151 şi este alcătuit din variantele 
experimentale care au forma frunzei asemănătoare (tronconică), datele brute ale 
mărimilor ampelometrice analizate au avut valorile mai mici; 

-Grupul B este mult mai stabil, are cea mai mare omogenitate, deoarece 
valoarea indicelui de disimilaritate este de 13,2306, iar arhitectural variantele care 
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il alcătuiesc, au frunzele de formă orbiculară, mai mari, iar valorile mărimilor 
ampelometrice analizate au fost de asemenea mai mari. 
 

Figura 2 
Dendrograma clasificării ierarhizate a clonelor de Pinot noir studiate 

 
D e n d r o g r a m a  c l o n e l o r

C lo n a  3 7 5

C lo n a  7 7 7  A

C lo n a  1 1 5

P in o t  n o ir

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8

in d ic e le  d e  in la n t u ir e

0

 

CONCLUZII 
Cercetarea de faţă se referă la un număr de 3 clone şi soiul martor, la care 

caracterele morfologice ale frunzei, ca principal organ ampelografic, au fost studiate prin 
metoda ampelometrică, iar datele obţinute au fost prelucrate în sistemul statisticii 
multidimesionale.Din aceasta rezultă  că: 

 Grupul A alcătuit din selecţiile 777 şi 115 este cel mai puţin omogen, deoarece 
el se agregă la cel mai ridicat indice de disimilaritate, 28,7151 şi este alcătuit din variantele 
experimentale care au forma frunzei asemănătoare (tronconică), datele brute ale mărimilor 
ampelometrice analizate au avut valorile mai mici; 

Grupul B alcătuit din selecţia 375 şi soiul Pinot noir este mult mai stabil, are cea 
mai mare omogenitate, deoarece valoarea indicelui de disimilaritate este de 13,2306, iar 
arhitectural variantele care il alcătuiesc, au frunzele de formă orbiculară, mai mari, iar 
valorile mărimilor ampelometrice analizate au fost de asemenea mai mari. 

Aplicarea analizei cluster  unui ansamblu  omogen, alcătuit dintr-un soi şi 
selecţiile sale clonale, scoate în evidenţă gradul de similaritate mai mare între clone şi 
existenţa unei disimilarităţi reduse, dar existente,  a acestora în comparaţie cu soiul din 
care au fost obţinute. 
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