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Abstract. The research carried out in the Avereşti wine growing centre, 

in the Huşi vineyard, pointed out the fact that the training forms on high-trunk 
and on semi-high trunk define two different training systems. These are different 
from each other by the potentially exposed leaf area, the leaf index and the 
exposure degree of the canopy to the direct solar radiation. The values of these 
indexes show that the training system on semi-high trunk has a qualitative 
potential superior to the training system on high-trunk, this way assuring a more 
rational distribution of the young shoot within the grapevine canopy, and a 
better exposure of the leaf area to direct solar radiation. Due to these 
characteristics the training system on semi-high trunk allows the accumulation 
of bigger quantities of sugar in grapes and to obtain some must with balanced 
acidity. 
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INTRODUCERE 
 

Sistemul de conducere însumează totalitatea factorilor care permit omului 
să coreleze particularităţile biologice ale soiului de viţă de vie cu caracteristicile 
mediului de cultură: geometria plantaţiei, orientarea rândurilor, înãlţimea tulpinii, 
tipul de tãiere, sarcina de rod, modul de palisare a lãstarilor, lucrãrile şi 
operaţiunile în verde (Carbonneau A., 1995).  

Potenţialul calitativ al sistemelor de conducere se evaluează în funcţie de 
suprafaţa foliară potenţial expusă (SFEp, m2/ha ), indicele foliar (IF) şi gradul de 
expunere a aparatului foliar la radiaţie solară directă (GEF, %). Aceşti indicatori 
exprimă favorabilitatea condiţiilor de microclimat pe care le determină sistemul 
de conducere la nivelul covorului vegetal al butucilor de viţă de vie. 

Cercetările efectuate în ultimii ani relevă faptul că un sistem de conducere 
permite exprimarea potenţialului biologic calitativ la soiuri de viţă de vie cu 
vigoare identică şi în condiţii ecologice determinate. În cazul amplificării sarcinei 
de rod, pentru a menţine calitatea producţiei trebuie modificaţi unii dintre 
parametrii sistemului de conducere, astfel încât întregul aparat foliar să fie expus 



 712

la radiaţie solară directă. Soiurile cu vigoare mare de creştere necesită sisteme de 
conducere corespunzătoare, care să asigure repartizarea raţională a lăstarilor în 
interiorul covorului vegetal şi etalarea optimă a aparatului foliar la radiaţie solară 
directă.  

Unul dintre obiectivele cercetărilor efectuate între anii 2000-2002 în centrul 
viticol Avereşti din podgoria Huşi l-a reprezentat stabilirea influenţei pe care o 
exercită sistemele de conducere asupra calităţii producţiei de struguri. 

 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
Materialul biologic a fost reprezentat prin soiul Fetească albă altoit pe 

portaltoiul Kober 5BB. Sistemele de conducere experimentate sunt: sistemul de 
conducere pe tulpină înaltă cu palisaj monoplan vertical (SCT) şi sistemul de 
conducere pe tulpină semiînaltă  cu palisaj monoplan vertical (SCSt). Distanţele de 
plantare sunt de 2.2/1.2 m, densitatea plantaţiei de 3409 butuci/ha (10 % goluri),  
forma de conducere este cordonul bilateral pe tulpină cu înălţimea de 1,0 m la SCT şi 
0,75 m la SCSt, lăţimea covorului vegetal este de 0.85 m la SCT şi 1.10 m la SCSt.  

Determinările se referă la suprafaţa foliară potenţial expusă (SFEp, m2/ha), 
indicele foliar (IF) şi gradul de expunere a frunzişului la radiaţie solară directă (GEF, 
%).  

Suprafaţa foliară potenţial expusă (SFEp,m2/ha). Exprimă mărimea suprafeţei 
foliare care poate fi expusă la radiaţie solară directă, la 1 ha plantaţie viticolă. Acest 
indicator are valoare constantă pentru fiecare sistem de conducere şi, prin raportarea 
sa la necesarul de 1.0 – 1.2 m2 SFE pentru maturarea în condiţii normale a 1 kg de 
struguri (Murisier F., 1996; Intrieri C., Filippetti, 2000), se pot calcula limitele 
cantitative între care se realizează producţii de calitate. Suprafaţa foliară potenţial 
expusă se calculează folosind următoarea relaţie (Carbonneau A.,1980): 

 
SFEp (m2 / ha) = 10000 / E x (1 – t/D ) S 

în care : 
 10000/E = lungimea totală a rândurilor de viţă de vie/ha plantaţie; 
 (1 – t/D)= întreruperile covorului vegetal pe lungimea rândurilor; 
 S = suprafaţa externă a covorului vegetal (m2/m liniar de rând); 
 
Indicele foliar (IF). Exprimă îndesirea covorului vegetal şi este dat de raportul 

dintre suprafaţa exterioară a acestuia (Se) şi suprafaţa foliară totală (SFt) care se 
dezvoltă pe 1 m liniar de rând.  

Valorile IF sunt de 0.75 – 1.0 în cazul covoarelor vegetale cu o distribuţie 
raţională a lăstarilor şi o etalare optimă la radiaţie solară directă a frunzelor. Valorile 
mai mici de 0.75 caracterizează covoarele vegetale cu compactitate ridicată, iar cele 
mai mari de 1.0 covoarele vegetale care nu valorifică spaţiul alocat butucilor prin  
sistemul de conducere.  

Pentru calcularea indicelui foliar se foloseşte relaţia (Schneider C.,1986): 
 

IF = (1 – t/D ) Se /  SFt 
în care: 

 (1 – t/D) = întreruperile covorului vegetal (m2/m liniar de rând); 
 Se = suprafaţa exterioară a  covorului vegetal (m2/m liniar de rând); 
 Sft = suprafaţa foliară totală la 1 m liniar de rând;  
 



Gradul de expunere a covorului vegetal (GFE, %). Acest indicator exprimă 
procentual suprafaţa foliară expusă la radiaţie solară directă.  

Gradul de expunere a covorului vegetal (GFE, %). Acest indicator exprimă 
procentual suprafaţa foliară expusă la radiaţie solară directă.  

  
  

REZULTATELE OBŢINUTE REZULTATELE OBŢINUTE 
1. Suprafaţa foliară potenţial expusă (SFEp, m2/ha). Principalul element 

de calcul îl reprezintă suprafaţa exterioară a covorului vegetal (Se). Aceasta diferă 
de la un sistem de conducere la altul, în funcţie de forma de conducere a butucilor 
şi de tipul de şpalier. La sistemul de conducere pe tulpină înaltă cu palisaj 
monoplan vertical Se este de 2,15 m2/m liniar de rând, iar la sistemul de 
conducere pe semitulpină cu palisaj monoplan vertical de 2,65 m2/m liniar de 
rând (fig. 1).  
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Fig. 1  - Forma şi suprafaţa exterioară  a covorului vegetal: a.  sistemul de conducere pe 
tulpină înaltă cu palisaj monoplan vertical  (SCT); b.  sistemul de conducere pe tulpină 

semiînaltă cu palisaj monoplan vertical (SCSt). 

Fig. 1  - Forma şi suprafaţa exterioară  a covorului vegetal: a.  sistemul de conducere pe 
tulpină înaltă cu palisaj monoplan vertical  (SCT); b.  sistemul de conducere pe tulpină 

semiînaltă cu palisaj monoplan vertical (SCSt). 
  
  
Întrucât plantaţia prezintă un procent de 10 % goluri, s-a impus calcularea 

valorii reale a Se. Pentru aceasta s-au eliminat întreruperile covorului vegetal, 
reprezentând 10 cm/m liniar de rând.  

Întrucât plantaţia prezintă un procent de 10 % goluri, s-a impus calcularea 
valorii reale a Se. Pentru aceasta s-au eliminat întreruperile covorului vegetal, 
reprezentând 10 cm/m liniar de rând.  

Suprafaţa foliară potenţial expusă (m2/ha) este dată de produsul  dintre 
lungimea totală a rândurilor (10000/E), coeficientul de corecţie a întreruperilor 
(1-t/D) şi suprafaţa exterioară a covorului vegetal (Se): 

Suprafaţa foliară potenţial expusă (m
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(1-t/D) şi suprafaţa exterioară a covorului vegetal (Se): 
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• la sistemul de conducere  pe tulpină semiînaltă (SCSt): • la sistemul de conducere  pe tulpină semiînaltă (SCSt): 
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Limitele cantitative între care se pot realiza producţii de calitate s-au stabilit 
pe baza raportului dintre SFEp (m2/ha) şi necesarul de 1.0-1.2 m2 SFEp pentru 
maturarea în condiţii optime a 1 kg de struguri. A rezultat că sistemul de 
conducere pe tulpină înaltă permite realizarea producţiilor de calitate în limitele a 
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7300–8200 Kg struguri/ha, iar sistemul de conducere pe tulpină semiînaltă a 
9000–10800 kg struguri/ha.  

 
2. Indicele foliar (IF). S-a calculat pe baza raportului dintre suprafaţa 

exterioară a covorului vegetal (Se) şi suprafaţa foliară totală (SFt). 
La SCT suprafaţa foliară exterioară este de 2,15 m2/m liniar de rând, iar la 

SCSt de 2,65 m2/m liniar de rând. Cu sarcina de rod de 45 ochi/butuc la SCT se 
dezvoltă o suprafaţa foliară totală de 4,13 m2/m liniar de rând iar la SCSt de 4,41 
m2/m liniar de rând. Indicele foliar s-a calculat după cum urmează: 

• la sistemul de conducere pe tulpină înaltă: 
          IF = (1 – 0.1) x 2.15 / 4.13 = 0.46 

• la sistemul de conducere pe tulpină semiînaltă: 
         IF = (1–0.1) x 2.65 / 4.41 =  0.54 

Valorile IF relevă compactitatea ridicată a covorului vegetal la ambele 
sisteme de conducere. Se constată de asemenea că la aceeaşi sarcină de rod 
sistemul de conducere pe semitulpină prezintă un indice foliar mai mare decât 
sistemul de conducere pe tulpină înaltă.  

Cu sarcina de 55 ochi/butuc indicele foliar a realizat următoarele valori: 
• la sistemul de conducere pe tulpină înaltă: 

  IF = (1 – 0.1) x 2.15 / 5.18 = 0.37 
• la sistemul de conducere pe tulpină semiînaltă: 

 IF = (1– 0.1) x 2.65 / 5.31 = 0.44 
Se constată o diminuare a valorilor indicelui foliar, respectiv o creştere a 

compactităţii covorului vegetal, datorită creşterii suprafeţei foliare totale a 
butucilor de viţă de vie. 

 
 

Tabelul  1 
 

Suprafaţa foliară externă, suprafaţa foliară totală şi indicele foliar, în funcţie de 
sistemul de conducere şi sarcina de ochi atribuită pe butuc la tăiere  

(centrul viticol Avereşti) 
 

SARCINA DE ROD 45 ochi/butuc 55 
ochi/butuc 

SISTEMUL DE CONDUCERE SCT SCSt SCT SCSt 

Suprafaţa externă a covorului 
vegetal  (m2/m rând) 2,15 2,65 2,15 2,65 

Suprafaţa foliară totală  (m2/m 
rând) 4,13 4,41 5,18 5,31 

Indicele foliar (IF) 0,46 0,54 0,37 0,44 

 
 



 715

3. Gradul de expunere a covorului vegetal (GEF, %). La sarcinile de 
45 – 55 ochi/butuc sistemul de conducere pe tulpină înaltă permite expunerea 
la radiaţie solară directă a 41,5-52,0 % din suprafaţa foliară totală, iar sistemul 
de conducere pe semitulpină a 49,9-60,8 % (tab. 2). Din analiza valorilor GEF 
rezultă că amplificarea sarcinei de rod determină, indiferent de sistemul de 
conducere, o diminuare a ponderii suprafeţei foliare expusă la radiaţie directă 
din totalul celei dezvoltată pe butucii de viţă de vie. 

 
Tabelul  2 

 
Valorile suprafeţei foliare totale şi ale suprafeţei foliare potenţial expuse, 

 în funcţie de sarcina de ochi atribuită pe butuc la tăiere 
 

 SISTEMUL DE CONDUCERE SCT SCSt 

SARCINA DE ROD  (ochi/butuc) 45 55 45 55 

Suprafaţa  foliară totală  (m2/ha) 16839 21188 18039 21720 

Suprafaţa  foliară potenţial 
expusă (m2/ha) 8794,5 10839 

Gradul de expunere a covorului 
vegetal ( % ) 52,0 41,5 60,8 49,9 

 
 
 

CONCLUZII 
 

1. Sistemul de conducere pe tulpină înaltă asigură o suprafaţă foliară 
potenţial expusă de 8794.5 m2/ha, iar sistemul de conducere pe semitulpină de 
10839 m2/ha.  

2. La sistemul de conducere pe tulpină înaltă se pot obţine producţii de 
calitate în limitele a 7300–8200 Kg/ha, iar la sistemul de conducere pe tulpină 
semiînaltă  a  9000–10800 kg/ha. 

3. La sistemele de conducere experimentate sarcinile de 45 şi 55 ochi/butuc 
determină îndesirea accentuată a covorului vegetal, evidenţiată prin valorile mici 
ale indicelui foliar: IF = 0.37 – 0.46 la sistemul de conducere pe tupină înaltă şi  
IF = 0.44 – 0.54 la sistemul de conducere pe tulpină semiînaltă. 

4. Sistemul de conducere pe semitulpină asigură expunerea mai bună a 
aparatului foliar la radiaţie solară directă decât sistemul de conducere pe tulpină 
înaltă: la SCSt este expus la radiaţie solară directă circa 49.9 – 60.8 % din 
aparatul foliar dezvoltat pe butucii de viţă de vie, iar la SCT doar 41 – 52 %.  
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