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Abstract. The low temperature from the winter period is the first stress factor 

which has a influence upon the plant grow up and the production level. 
The same type of grape vine has a bigger potential fertility in auspicious climate 

conditions and less fertility in the less climate conditions or even unfavorable. 
The variability of the same type of grape vine and in the same agrotechnical 

conditions, show us the variability of environmental conditions, even if the values 
between them are not so big. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Ca material biologic de studiu s-au utilizat soiurile cultivate în podgoriile şi centrele 

viticole din arealul ecologic al Dobrogei. 
Înaintea lucrării de tăiere în uscat a viţei de vie s-au efectuat determinări privind 

viabilitatea şi fertilitatea potenţială necesare pentru stabilirea încărcăturii de rod, în vederea 
reglării proceselor de creştere şi fructificare. 

Valoarea procentuală a încărcăturii raportată la numărul total de ochi de pe butuc 
arată cât anume din încărcătura totală a unui butuc se valorifică prin tăierea în uscat. 

S-au înregistrat în lunile ianuarie şi februarie evoluţia temperaturilor minime şi maxime 
în aer şi la sol, precipitaţiile, durata de strălucire a soarelui şi accidentele climatice. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
1. Evoluţia unor parametrii climatici realizaţi în perioada (ianuarie- februarie- 

2006), la diferite podgorii şi centre viticole din regiunea ecologică a 
Dobrogei. 

 
Nivelul  temperaturii poate fi optim, minim şi maxim. Nivelul minimului nociv 

depinde de: perioada de vegetaţie; specia sau soiul cultivat; organul viţei de vie; gradul 
de pregătire fiziologică a viţei de vie; agrofitotehnica aplicată în cursul perioadei de 
vegetaţie care a trecut etc. (M. Oşlobeanu şi colab.). 

Ca organ diferit, mugurele de iarnă este afectat începând de la minimum nociv de 
minus 18 ±3oC, în funcţie de particularităţile biologice ale diferitelor soiuri de viţă 
roditoare (Martin T.). 

Aceste temperaturi scăzute s-au înregistrat în acest an în lunile ianuarie şi 
februarie. Derularea lor termică pe decade arată praguri de temperaturi minime absolute 
ce au afectat mugurii de  rod  (tab. 1). 
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Tabelul 1 
Temperaturi minime înregistrate în aer, în luna ianuarie -2006 

D e c a d a Perioada critică Staţia 1-10 11-20 21-31 22-28 ian. 
Tulcea -9oC şi -1 oC -5 oC şi -2 oC -21 oC şi -2 oC -21 oC şi -12 oC 

Medgidia -8 oC şi -7 oC -3 oC -19 oC şi -3 oC -19 oC şi -10 oC 
Adamclisi -8 oC şi -7 oC -5 oC -20 oC şi -2 oC -20 oC şi -10 oC 

Cernavodă -8 oC şi -7 oC -4 oC şi -3 oC -20 şi -2 oC -20 oC şi -19 oC 
Murfatlar -7 oC şi –3,9 oC -8 oC şi -2 oC -19 oC şi -4 oC -19 oC şi -4 oC 

 
Comparativ cu valorile unui an normal, aproape toată luna ianuarie a înregistrat 

numai temperaturi minime, numărul zilelor cu temperaturi foarte joase fiind mare (8 
zile – tab.1), cauzând pierderi semnificative de muguri în toate centrele viticole din 
arealul Dobrogei. 

Valorile unor parametrii ecoclimatici realizaţi în lunile ianuarie şi februarie, 
începând cu anul 2000 la Murfatlar, sunt redate în tabelul 2. 
 

Tabelul  2 
Elemente climatice 

Anul 
Temp. 

medie aer 
oC 

Temp. 
minimă aer 

oC 

Temp. 
medie sol 

oC 

Temp. 
minimă sol 

oC 
Precip. 

mm 
Durata de 

strălucire a 
soarelui -ore 

Luna ianuarie 
2000 -3,5 -13,0 -3,4 -14,8 37,3 69,7 
2001 3,5 -8,0 3,4 -9,5 0 86,9 
2002 0,1 -13,5 0,3 -16,0 0 89,7 
2003 0,8 -12,2 0,5 -15,1 53,2 33,0 
2004 -2,5 -13,5 -3,0 -14,0 35,1 28,6 
2005 3,3 -7,0 4,1 -7,2 64,3 69,1 
2006 -3,2 -19,0 -2,9 -21,0 7,7 45,5 

Luna februarie 
2000 2,8 -7,0 3,1 -5,8 28,9 182,4 
2001 2,7 -4,0 3,9 -5,2 49,0 112,4 
2002 7,3 -7,0 8,0 -9,0 7,4 169,6 
2003 -4,3 -14,0 -4,4 -13,6 12,0 72,4 
2004 -2,1 -12,0 2,7 -13,0 30,7 54,6 
2005 -0,7 -16,8 -0,7 -18,2 32,4 49,4 
2006 -0,3 -14,0 -0,3 -16,5 35,6 95,7 

 
Perioada 2002-2006, atât pentru luna ianuarie cât şi pentru luna februarie, se 

caracterizează ca deosebit de friguroasă şi deci stresantă pentru cultura viţei de vie, cu 
toate că ea prezintă o rezistenţă bună comparativ cu alte plante de cultură.  

Evoluţia acestor temperaturi minime în aer şi la sol, vor afecta însuşirile 
fiziologice ale plantei, cu repercursiuni negative asupra viitoarei producţii de struguri. 

În perioada de repaus (2005-2006) în intervalul decembrie (2005) – februarie 
(2006), cantitatea de precipitaţii a fost deosebit de mică, pe fondul unei rezerve de apă 
din sol de asemenea scăzută, ceea ce va influenţa atât însuşirile agrochimice ale solului, 
cât şi vegetaţia butucilor de viţă, începând cu fenofaza de dezmugurit când cerinţa faţă 
de umiditate este maximă. 
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2. Influenţa condiţiilor climatice asupra viabilităţii şi fertilităţii mugurilor de 

iarnă la viţa de vie. 
În fiecare an, la Murfatlar, începând cu luna decembrie şi până la sfârşitul luni 

februarie, se efectuează testarea viabilităţii şi fertilităţii mugurilor de iarnă, în vederea 
aplicării tipului de tăiere în uscat. 

Aceste rezultate ajută la determinarea şi calcularea rezervei numărului de ochi de 
iarnă pentru butucul şi hectarul de viţă de vie, corespunzător vigoarei şi vârstei 
plantaţiei, condiţiilor de mediu, însuşirilor soiurilor, pentru fundamentarea raportului 
între cantitatea şi calitatea recoltei. 

Condiţiile climatice şi în special influenţa temperaturii aerului din timpul 
repausului vegetativ este un factor cu influenţă directă asupra viabilităţii mugurilor. 

Rudimentele de inflorescente existente în mugurii de iarnă, reprezintă fertilitatea 
potenţială. 

Pentru determinarea încărcăturii de ochi necesară viitoarei producţii sau efectuat 
secţionări ale mugurilor şi citirea la microscop a numărului de inflorescenţe în scopul 
cunoaşterii fertilităţii ca factor prim în operaţia de tăiere de rodire. 

Lucrările de laborator privind viabilitatea şi fertilitatea diferitelor soiuri  s-au 
efectuat la unităţi din judeţele Constanţa şi Tulcea, iar datele obţinute au fost centralizate 
pe podgorii, specifice arealului viticol din Dobrogea. 

 
Tabelul 3 

PODGORIA MURFATLAR (judeţul Constanţa) 
Nr. 
crt. 

Soiul Viabilitate (%) / fertilitate (%) pe intervalul de ochi  
           1-4                         5-8                           9-12 

x 
(media) 

1 Chasselas doré 50/33 60/33 56/31 55/33 
  2 Sultanină 5/3 8/3 7/4 7/3 

3 Afuz- Ali 19/15 28/18 32/21 28/18 
4 Italia 35/25 40/25 35/15 37/22 
5 Victoria 41/33 54/25 47/32 47/30 
6 Cardinal  36/25 46/32 31/20 38/26 
7 Muscat Hamburg 50/50 50/63 29/43 43/52 
8 Coarnă neagră 6/3 10/3 8/6 8/4 
9 Pance précoce 38/13 25/25 50/38 38/25 
10 Chardonnay 32/18 43/29 39/19 39/23 
11 Pinot gris 41/36 36/27 43/39 38/34 
12 Muscat Ottonel  38/25 48/41 47/36 44/34 
13 Riesling italian 51/46 64/56 60/45 61/50 
14 Sauvignon 50/29 65/52 78/64 64/48 
15 Sauvignon blanc 49/32 74/49 47/37 57/39 
16 Fetească regală 33/25 34/24 54/56 36/35 
17 Tămâioasă 

românească 
21/25 21/21 17/22 20/26 

18 Fetească albă 43/28 53/25 56/16 51/23 
19 Rkatiteli 20/9 26/12 28/9 22/10 
20 Aligoté 25/21 7/4 4/4 12/9 
21 Columna 20/6 30/18 26/20 25/14 
22 Crâmpoşie 13/10 50/13 33/17 32/13 
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23 Saint Emilion 4/4 13/12 5/4 7/6 
24 Traminer roz 13/13 13/18 13/13 13/11 
25 Iordană 8/3 11/4 9/4 9/4 
26 Burgund mare 12/18 14/10 17/11 14/13 
27 Băbească neagră 20/11 34/20 26/17 27/16 
28 Merlot 28/24 33/23 24/19 28/17 
29 Cabernet 

Sauvignon 
24/19 35/6 55/34 38/24 

30 Pinot noire 28/13 20/22 18/8 7/14 
31 Fetească neagră 20/11 40/38 30/26 30/30 
32 Alicanté Bouschet 20/37 32/32 25/24 26/31 

 
- Datele prezentate în tabelul 3 arată pe ansamblu o viabilitate medie cuprinsă 

între 7% - 55% la soiurile de masă, ea situându-se sub limitele normale. Cele mai mici 
valori sunt la soiurile: Sultanină (S.C. Vinex Cernavodă); Coarnă neagră şi Italia (S.C. 
Vie Vin Murfatlar); Afuz Ali şi Cardinal (Fruvimed Medgidia); 

- La soiurile de vin albe viabilitatea medie este cuprinsă între 7% - 64%, iar la 
cele de vin roşu între 7% - 38%. Cele mai mici procente sunt la soiurile Tămâioasă 
românească, Rkatiteli, Iordană, Aligoté, Columna, Traminer roz la S.C. Vie Vin 
Murfatlar; Pinot noir, Burgund la S.C. Vie Vin Murfatlar şi Merlot la Fruvimed 
Medgidia. 

- Fertilitatea potenţială medie prezintă aceleaşi valori mici, sub limitele care să 
asigure producţii corespunzătoare soiurilor, atât la cele pentru masă: 3% la Sultanină şi 
52% la Muscat Hamburg, cât şi la cele pentru vin: 4% - 9% din procentul de viabilitate, 
la soiurile Iordană, Saint Emilion, Aligoté şi 48% - 50% la soiurile Sauvignon şi 
Riesling italian, sau între 14% - 31% la soiurile Pinot noir, Fetească neagră şi Alicanté 
Bouschet. 

- Prezintă valori medii privind viabilitatea şi fertilitatea mai mari decât la 
podgoria Murfatlar (tab. 4). Viabilitate mai scăzută prezintă soiurile Chasselas doré, 
Sauvignon şi Muscat Ottonel. Fertilitatea potenţială este cuprinsă între 16% - 54% din 
procentul ochilor viabili.  

Tabelul  4 
PODGORIA ISTRIA - BABADAG (judeţul Constanţa) 

Nr. 
crt. Soiul Viabilitate (%) / fertilitate (%) pe intervalul de ochi

1-4                        5-8                   9-12 
x 

(media) 
1 Chasselas doré 92/33 83/33 70/92 32/39 
2 Alphonse Lavallée 92/50 50/8 82/27 75/28 
3 Sauvignon 46/21 48/17 33/12 43/16 
4 Muscat Ottonel 42/33 42/22 50/20 45/36 
5 Merlot 55/36 45/30 55/35 51/34 

6 Cabernet 
Sauvignon 54/42 50/39 61/53 55/45 

7 Băbească neagră 100/67 92/58 82/36 91/54 
 
- Prezintă valori foarte mici atât pentru viabilitate cât şi pentru fertilitate, atât la 

soiurile de masă cât şi la cele de vin (tab. 5), cele mai scăzute valori având soiul 
Chasselas doré, iar cele mai ridicate soiul Sultanină.  
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Tabelul  5 

PODGORIA OSTROV (judeţul Constanţa) 
Nr. 
crt. 

Soiul Viabilitate (%) / fertilitate (%) pe intervalul de ochi  
          1-4                        5-8                      9-12 

x 
(media) 

1 Chasselas doré  6/3 13/13 10/4 10/7 
2 Sultanină 70/90 60/70 50/60 60/73 
3 Afuz- Ali 24/11 28/16 27/5 26/11 
4 Italia 27/11 44/7 23/15 31/11 
5 Muscat Hamburg 15/13 18/15 14/14 20/14 
6 Sauvignon 33/8 67/25 17/0 39/11 
7 Merlot 26/18 22/32 42/36 36/29 

 
- Viabilitatea ochilor de iarnă variază între 22% şi 70%, iar fertilitatea potenţială 

între 8% şi 51% din procentul ochilor viabili (tab. 6). Dintre soiurile de masă cele mai 
mici valori au soiurile Chasselas doré şi Italia, iar dintre soiurile de vin Băbească neagră 
şi Riesling italian. Soiurile Aligoté, Riesling italian şi Merlot de la S.C. Viticola Sarica – 
Niculiţel au cele mai scăzute valori atât în ceea ce priveşte viabilitatea, cât şi fertilitatea  
 

Tabelul  6 
PODGORIA SARICA NICULIŢEL 

Nr. 
crt. 

Soiul Viabilitate (%) / fertilitate (%) pe intervalul de ochi 
            1-4                         5-8                    9-12 

x 
(media) 

1 Muscat Hamburg  33/8 75/75 50/70 53/51 
2 Chasselas doré  8/3 42/10 17/4 22/8 
3 Italia  25/10 17/17 27/18 23/15 
4 Aligoté  61/46 53/42 59/25 58/38 
5 Riesling italian 45/18 49/31 42/13 45/21 
6 Muscat Ottonel 70/30 80/45 60/30 70/35 
7 Merlot 45/30 45/26 50/29 47/28 
8 Băbească neagră 42/60 25/33 40/40 36/44 
9 Cabernet 

Sauvignon  
35/35 56/55 45/33 45/41 

10 Fetească neagră 49/29 64/41 49/20 54/30 
 

- Viabilitatea soiurilor de masă este în medie în jurul valorii de 32%, excepţie 
făcând soiul Afuz Ali –13%, care are de asemenea şi cea mai scăzută fertilitate (7%). În 
ceea ce priveşte soiurile de vin, Rkatiteli şi Riesling italian au cea  mai mare pierdere de 
ochi de iarnă şi cea mai mică fertilitate. 

 Dintre unităţi cea mai afectată de temperaturile minime este S.C. Piatra Ostrov 
(tab. 7). 

Tabelul 7 
PODGORIA ISTRIA - BABADAG (judeţul Tulcea) 

Nr. 
crt. 

Soiul Viabilitate (%) / fertilitate (%) pe intervalul de ochi 
          1-4                       5-8                      9-12 

x 
(media) 

1 Chasselas doré  27/27 44/31 33/26 35/28 
  2 Muscat Hamburg  27/17 37/10 33/10 32/12 
3 Muscat d’ Adda 26/18 44/30 23/2 31/17 
4 Sultanină 16/9 30/24 46/56 31/30 
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5 Afuz- Ali 17/8 9/4 12/9 13/7 
6 Italia 48/31 43/20 29/24 40/25 
7 Aligoté  65/29 76/43 76/43 72/38 
8 Riesling italian  33/17 33/10 10/0 25/9 
9 Muscat Ottonel  42/42 40/31 20/20 34/31 
10 Fetească regală 51/62 61/67 44/42 52/47 
11 Rkatiteli 10/0 5/2 3/2 6/1 
12 Sauvignon 50/50 38/0 83/50 57/33 
13 Merlot 54/27 65/33 58/25 59/28 
14 Oporto 53/25 42/25 44/32 46/27 

 

CONCLUZII 
Temperaturile minime în aer şi la suprafaţa solului au avut în lunile ianuarie şi 

februarie o frecvenţă foarte mare, afectând viabilitatea şi fertilitatea mugurilor de rod; 
Săracă în precipitaţii cu temperaturi scăzute pe intervale mari de timp, cu vânturi 
puternice, această perioadă a afectat în mod vizibil fertilitatea soiurilor; 

Din datele medii ale studiului se constată că viabilitatea medie nu depăşeşte 
valoarea de 56% iar fertilitatea potenţială pe cea de 36%. Intervalul de grupe de ochi 5-
8, corespunzător sistemului de tăiere „mijlociu”, realizează aproape la toate soiurile cel 
mai mare procent de fertilitate (tab. 3,4,5,6,7); 

Viabilitatea şi fertilitatea cea mai mică s-a înregistrat la soiurile de masă: Afuz 
Ali, Chasselas doré, iar la soiurile de vin la: Băbească neagră, Pinot noir, Riesling italian 
şi Aligoté. Variaţia valorilor acestor însuşiri, la acelaşi soi, diferă pe podgorii, fiind 
determinată nu numai de condiţiile climatice ci şi în funcţie de factorii agrotehnici, 
astfel că viabilitatea şi fertilitatea mugurilor de iarnă în perioada de repaus vegetativ este 
dependentă de un complex de factori (soi, agrotehnică aplicată, portaltoi, rezerva de boli 
şi dăunători) dintre care condiţiile de mediu exercită o influenţă mare, aşa cum reiese şi 
din datele prezentate (tabelele 3,4,5,6,7). 
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