
 543

CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA UNOR 
CLONE DE PINOT NOIR PENTRU OBŢINEREA  

VINURILOR DE CALITATE D.O.C. ÎN PODGORIA 
ŞTEFĂNEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ 

 
RESEARCHES REGARDING THE BEHAVIOUR OF SOME PINOT 

NOIR CLONES FOR OBTAINING D.O.C. QUALITY WINES IN 
ŞTEFĂNEŞTI – ARGEŞ VINEYARD 

 
STROE MARINELA VICUŢA 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti 
 

Abstract. On the whole vine-growing production, a very important problem is 
considered to be the extension in production og the clones and selection wich are very 
valuable obtainded in our country, as well as abroad. The consequences of this fact, 
will determin the improvement and the completion of the acual sort, under the aspect of 
production quality and quantity, because every clone, through out the cultural and 
quality aptitudes for wich it was selected (quantity, quality, mixed), contributes in a 
complementary way to obtaining a superior quality production, by adapting them to 
pedoclimatic and specific culture conditions for every vineyard and vine-growing 
cener, so that we can obtaine vines with a controled origin.Starting from this reasen, in 
the following paper, it was try to establish the degree of adaptation of the 777, 115, 375 
selection of the Pinot noir sort to the specific conditions of on area wich has a medium 
ecopedoclimatic favourability in order to obtain red superior quality vines like d.O.C., 
like the one from the vineyard Ştefăneşti.  

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

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 a 
fost înfiinţată în anul  1997 şi 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. Experienţa a vizat un 
număr de 7 variante experimentale, conform tabelului 1,  rezultat din numărul selecţiilor 
clonale în asociere cu 2 portaltoi. 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; 

Datele meteorologice au fost extrase din baza de date proprie a Institutului Ştefăneşti, 
colectată în intervalul 1984 - 2004 (21 ani), iar mediile lunare ale evapotranspiraţiei de 
referinţă Penman-Monteith ale întregii perioade experimentale (2002-2004) comparativ cu 
normala (1984-2004), sunt reprezentate grafic în figura 1 putându-se concluziona că valorile 
acestora în intervalul calendaristic în care au fost efectuate cercetările nu se abat 
semnificativ pozitiv de la normală mai ales în cursul lunilor februarie şi martie. 

 
 

 



Tabelulul 1. 
Variantele  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)  
 

 

REZULTATE SI DISCUTII 
Pe fondul principalelor elemente climatice înregistrate în podgoria Ştefăneşti-Argeş, 

în intervalul 2002-2004, se observă că producţia de struguri a celor 3 selecţii clonale a variat 
de la un an la altul fiind influenţată, pe de o parte de condiţiile climatice, iar pe de altă parte 
de portaltoii utilizaţi şi încărcătura lăsată pe butuc în urma aplicării tăierilor. Se consideră ca 
ani „normali” din acest punct de vedere 2002, 2004, anul 2003 fiind un an dificil, excesiv de 
secetos. Determinările şi observaţiile aferente producţiei de struguri supuse analizei varianţei 
scot în evidenţă analiza determinantă şi semnificativă a factorului A, astfel:   
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Fig. 2 - Variaţia producţiei de struguri (kg/butuc) în funcţie de genotip pentru diferiţi portaltoi 
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Selecţia clonală 375 a asigurat o producţie de struguri mai ridicată (2,19 
kg/butuc-9,73t/ha) decât soiul Pinot noir (2,02 kg/butuc – 8,97t/ha), diferenţele 
înregistrate de către aceasta fiind şi faţă de celelalte clone, distinct semnificative, (1,97 
kg/butuc – 8,75t/ha pentru clona 115) şi (1,89kg/butuc – 8,4t/ha pentru selecţia clonală 
777). Se observă de asemenea, superioritatea portaltoiul 3309-111 faţă de SO4-5, putându-
se afirma că acesta din urmă un are influenţa asupra însuşirilor de productivitate,figura2.  

Analiza varianţei atestă faptul că, influenţa datorată genotipului, cât şi acţiunea 
inversă C x A, calculată pentru producţia de struguri/butuc, se concretizează în diferenţe 
distinct semnificative între variantele experimentale şi se observă că 375 asigură o 
producţie ridicată indiferent de încărcătura lăsată pe butuc în urma tăierilor, aceasta fiind 
cea mai productivă (2,00kg/butuc -10ochi/m2 la 2,25 kg/butuc – 16 ochi/ m2), figura 3. 
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Fig. 3 - Variaţia producţiei de struguri (kg/butuc) în funcţie de genotip  

pentru diferite încărcături pe m2 

 
În cazul celorlalte două selecţii clonale, producţiile se înscriu în limitele 

capacităţii de producţie a soiului Pinot noir, vizând obţinerea unei producţii de calitate, 
astfel: 1,73 kg/butuc (7,68t/ha), respectiv – 2,11 kg/butuc (9,37t/ha). 
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Fig. 4 - Variaţia conţinutului în zaharuri al mustului (g/l) în funcţie 

 de genotip pentru diferiţi portaltoi 

 545



Aprecierea valorii calitative a producţiei scoate în evidenţă diferenţe foarte 
semnificative şi distinct semnificative la nivel clonal, astfel: Se detaşează clona 115 care 
acumulează cele mai mari cantităţi de zaharuri 218,33 g/l, urmată de soiul Pinot noir 
213,95 g/l şi clona 777 (212,02 g/l), conform figurii 4.  
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Fig. 5 -Variaţia conţinutului în zaharuri al mustului (g/l) în funcţie 

 de genotip pentru diferite încărcături pe m2 

 
Interacţiunea factorului B la factorul A, practic când acesta este constant, 

subliniază aceeaşi ordine ierarhică a clonelor stabilită mai sus, remarcându-se că,  
acumulările de zaharuri ale clonei 115, ca medie a celor trei ani de studiu,  sunt mai 
mari în cazul asocierii acesteia cu portaltoiul SO4-5, 220,03 g/l, comparativ cu 3309-111, 
216,63 g/l. Indiferent de încărcătura atribuită, aceeaşi clonă obţine cea mai mare 
cantitate de zaharuri, la o încărcătură de 16 ochi/m2 (220g/l), figura 5. 

Analiza varianţei efectuată cu ajutorul testului Duncan, pentru aciditatea totală a 
mustului scoate în evidenţă faptul că au existat diferenţe minime între variantele 
expăerimentale care nu au depăşit 0,1g/l acid tartric, diferenţă menţinută atât la nivel de 
efect mediu cât şi la nivel clonal, figura 6. 
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Fig. 6 - Variaţia acidităţii mustului (g/l acid tartric) în funcţie 

 de genotip pentru diferiţi portaltoi 
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Intensitatea corelaţiei între cantitatea de zaharuri şi producţie, este descrisă în  
figura 7, interesând în principal, deoarece între aceşti doi parametri, corelaţia este 
pozitivă la nivel de soi, la nivel clonal însă, se observă că, variaţia producţiei într-un 
interval destul de restrâns cuprins între 1,3-2,7 kg/butuc, nu a determinat modificarea 
conţinutului mediu în zaharuri. Se apreciază că, până la 3kg/butuc, selecţiile clonale 
studiate acumulează niveluri ale zaharurilor ridicate, care permit obţinerea unor vinuri 
D.O.C..  
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Fig. 7 - Influenţa producţiei de struguri asupra cantităţii de zaharuri 

 din must la clonele 777, 115, 375 
 

Nivelul acidităţii a fost corelat pentru toate variantele experimentale cu nivelul 
producţiei, observându-se o situaţie asemănătoare unde se remarcă o corelaţie 
nesemnificativă, producţia în acest caz, nu a determinat variaţii ale acidităţii nici la nivel 
clonal, nici sub aspectul celor doi factori experimentaţi utilizaţi conform figurii 8. 
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Fig. 8 - Influenţa producţiei de struguri asupra acidităţii 

 mustului la clonele 777, 115, 375 
 

CONCLUZII 
Din punct de punct de vedere climatic Podgoria Ştefăneşti, ca urmare a analizei 

elementelor climatice pe baza datelor înregistrate în perioada în care s-au efectuat 
cerecetările, s-a încadrat în limitele care atestă un grad de favorabilitate medie-ridicată 
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pentru obţinerea vinurilor roşii de calitate, justificând astfel introducerea şi extinderea 
culturii soiurilor şi a selecţiilor lor clonale pentru vinuri roşii de calitate superioară.  

Producţia ca expresie a gradului de valorificare a condiţiile ecopedoclimatice ale 
centrului viticol Ştefăneşti-Argeş, ne conduce la următoarele concluzii cu caracter 
sintetic: 

 genotipul prin zestrea ereditară, are un rol deosebit de important în 
exprimarea nivelului producţiei, acţiunea sa în acest caz, fiind semnificativă; 

 se remarcă din punct de vedere productiv selecţia 375, însă se constată o 
diferenţă mică între producţia acesteia şi soiul Pinor noir, rezultatele celorlalte selecţii 
clonale fiind mult mai nuanţate, rezultând următoarea ordine descrescătoare: 375, Pinot 
noir, 115, 777. 

Zaharurile acumulate pe ansamblu celor trei factori analizaţi (genotip, portaltoi, 
încărcături) determină  următoarele concluzii cu caracter sintetic: 

există o legătură intrinsecă între acest indicator şi genotip (fiind practic o 
însuşire genetică), într-adevăr factorul care generează diferenţe semnificative este 
factorul A, urmat într-o ordine firească de factorul B şi apoi de factorul C; 

selecţia clonală 115 este superioară celorlalte sub aspect calitativ, 
desprinzându-se concluzia că, dacă din punct de vedere agrobiologic se detaşează 375, 
pentru calitatea producţiei, ordonarea valorilor medii impune o altă ordine, astfel: 115, 
777, Pinot noir, 375; 

portaltoii au generat diferenţe, însă aceste diferenţe la nivelul selecţiilor 
clonale sunt foarte mici, media asigurând aceeaşi ierarhie a clonelor; 

la o încărcătură de 16 ochi/m2, calitatea strugurilor este optimă pentru 
realizarea unor vinuri de calitate superioară. 

Aciditatea – înregistrează valori foarte apropiate, reuşindu-se o detaşare a unei 
selecţii doar printr-o strânsă legătură cu valorile medii ale concentaţiei în zaharuri, ale 
producţiei medii de struguri pe butuc, etc. 

Corelaţiile liniare realizate conturează caracterul mai productiv şi totodată 
calitativ al selecţiei clonale 375 şi caracterul calitativ al celorlalte selecţii clonale 
studiate  - 777, 115. 

Clonele soiului Pinot noir obţinute în Franţa, 777, 115, 375 şi cultivate în centrul 
viticol Ştefăneşti-Argeş, prezintă din punct de vedere cantitativ-calitativ valori 
apropiate între ele, dar şi valori apropiate de martor, atingând optimul calitativ necesar 
obţinerii unor vinuri de calitate superioară, vinuri intens colorate, echilibrate, fructate, 
potrivite pentru păstrare (777, 115), dar şi pentru o păstrare limitată (375 – preferabil de 
consumat tânăr). 
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