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Abstract. The research  regarding the correlations between the foliar surface, 
the sugar and the acidity content of the grapes for the Fetească albă and Fetească 
regală varieties, shows the negative influence of the excessive foliar surface and the 
density of the grapevine canopy on the quality of the production, in a vinegrowing 
centre lacking heliothermic resources, as the Avereşti vinegrowing centre - the Huşi 
wineyard is. 
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INTRODUCERE 
Potenţialul biologic vegetativ al butucilor la viţa de vie se reflectă în mărimea 

aparatului foliar. Teoretic, cu cât acesta are o suprafaţă mai mare, cu atât cantitatea de 
substanţe organice rezultată în urma fotosintezei este mai ridicată. Rezultatele a 
numeroase cercetări arată că această corelaţie este pozitivă doar dacă aparatul foliar este 
expus integral la radiaţie solară directă. Atunci când suprafaţa foliară este mai mare 
decât spaţiul de etalare a vegetaţie asigurat prin sistemul de conducere, se produce 
îndesirea şi umbrirea covorului vegetal. 

Umbrirea are consecinţe fiziologice şi fitopatologice importante, cum ar fi 
scăderea fertilităţii mugurilor şi intensificarea atacului agenţilor patogeni (Botrytis 
cinerea, Uncinula necator). În ceea ce priveşte calitatea producţiei, s-a constatat că 
umbrirea determină diminuarea concentraţiei în zaharuri şi creşterea acidităţii totale a 
mustului (Champagnol F., 1986).  

Cercetările privind interdependenţa dintre suprafaţa foliară, concentraţia în 
zaharuri şi aciditatea mustului, evidenţiază influenţa negativă pe care o exercită 
îndesirea covorului vegetal asupra calităţii producţiei la soiurile Fetească albă şi 
Fetească regală, în condiţiile centrului viticol Avereşti din podgoria Huşi. 

MATERIALUL ŞI METODA DE CERCETARE 
Materialul biologic a fost reprezentat prin soiurile Fetească albă şi Fetească regală, 

altoite pe portaltoiul Kober 5BB. Plantaţiile, înfiinţate în anul 1987, sunt situate pe un platou 
interfluvial cu altitudinea medie de 280 m şi prezintă următoarele caracteristici: distanţele de 
plantare de 2.2 m/1.2 m, densitatea de 3490 butuci/ha, forma de conducere cordon bilateral 
pe tulpină înaltă (1.0 m) şi tăierea cu verigi scurte de rod (cordiţe de 4-5 ochi + cepi de 2-3 
ochi). Sistemul de conducere, definit ca „sistem pe tulpină înaltă cu palisaj monoplan 
vertical”, asigură o suprafaţă exterioară de etalare a aparatului foliar de 2.58 m2/butuc. 
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Suprafaţa foliară a butucilor s-a studiat la 4 variante experimentale cu sarcină de rod 
graduată, după cum urmează:  

- varianta V1 cu sarcina de 10,4 ochi/m2 (27 ochi/butuc); 
- varianta martor (M), cu sarcina de 17.0 ochi/m2 (45 ochi/butuc); 
- varianta V2 cu sarcina de 20,8 ochi/m2 (55 ochi/butuc); 
- varianta V3 cu sarcina de 24.6 ochi/m2 (65 ochi/butuc).  
S-au efectuat determinări privind suprafaţa foliară totală, suprafaţa foliară 

excedentară, indicele foliar, concentraţia în zaharuri şi aciditatea totală a mustului, corelaţiile 
dintre parametrii care caracterizează suprafaţa foliară şi calitatea producţiei.  

REZULTATELE OBŢINUTE 
1. Suprafaţa foliară totală. Suprafaţa foliară maximă a fost de 6.22 m2/butuc la 

soiul Fetească albă şi de 6.06 m2/butuc la soiul Fetească regală. Cea mai mică suprafaţă 
foliară totală s-a înregistrat la varianta V1 (10.4 ochi/m2): 3.86 m2/butuc la soiul Fetească 
albă şi 4.5 m2/butuc la soiul Fetească regală (tab.1). Prin cercetările anterioare (2) s-a 
stabilit că butucii cu echilibru biologic vegetativ optim dezvoltă o suprafaţă foliară 
totală de 5.37 m2/butuc la soiul Fetească albă şi 6.06 m2/butuc la soiul Fetească regală . 

 
Tabelul 1 

Suprafaţa foliară totală, expusă şi excedentară, în funcţie de sarcina de rod, la soiurile 
Feteasca albă şi Fetească regală 

FETEASCĂ ALBĂ FETEASCĂ REGALĂ SPECIFICAŢIE 
V1 M V2 V3 V1 M V2 V3

Suprafaţa foliară totală 
(m2/butuc) 

3.86 4.96 6.22 5.37 4.50 5.20 6.06 5.0 

Suprafaţa foliară expusă 
(m2/butuc) 

2.58 

Suprafaţa foliară excedentară 
(m2/butuc) 

1,28 2.38 3,64 2,79 1,92 2,62 3,48 2,9 

Suprafaţa celui de-al II-lea strat 
de frunze (m2) 1,28 2,38 2,58 2,58 1,92 2,58 2,58 2,5 

Suprafaţa celui de-al III-lea strat 
de frunze (m2) - - 1,06 0,21 - 0,04 0,90 0,3 

 
2. Suprafaţa foliară excedentară. Întrucât sistemul de conducere pe tulpină 

înaltă permite expunerea la radiaţie solară directă a doar 2.58 m2/butuc, rezultă că o 
parte însemnată din suprafaţa foliară dezvoltată pe butucii de viţă de vie este umbrită şi 
deci are productivitate fotosintetică scăzută (3). Din acest motiv ea este considerată un 
excedent foliar care influenţează negativ atât procesele fiziologice cât şi starea 
fitosanitară a covorului vegetal.  

Cel mai mic excedent foliar se înregistrează la varianta V1 (1.28 m2/butuc la soiul 
Fetească albă şi 1.92 m2/butuc la soiul Fetească regală) iar cel mai mare la varianta V2: 
3.64 m2/butuc la soiul Fetească albă şi 3.48 m2/butuc la soiul Fetească regală (tab.1).  

Excedentul foliar este repartizat în mai multe straturi umbrite spre interiorul 
covorului vegetal. La varianta V1 excedentul foliar formează un singur strat, iar la 
variantele M, V2 şi V3, două straturi de frunze umbrite (tab.1).  
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3. Indicele foliar. Datorită numărului mare de frunze care se dezvoltă pe butuc 
într-un spaţiu relativ restrâns covorul vegetal este îndesit. Îndesirea covorului vegetal se 
accentuează odată cu amplificarea sarcinei de rod. Valorile indicelui foliar sunt de  0.41 
- 0.66  la soiul Fetească albă şi de 0.42 - 0.57 la soiul Fetească regală, cu maximum la 
varianta V1 şi minimum la varianta V2 (tab. 2).  

 
Tabelul  2 

Îndesirea şi gradul de expunere a covorului vegetal la radiaţie solară directă,  
în funcţie de sarcina de rod atribuită pe butuc la tăiere 

 
FETEASCA ALBĂ FETEASCA REGALĂ SPECIFICAŢIE 

V1 M V2 V3 V1 M V2 V3

Indicele foliar (IF) 0.66 0.52 0.41 0.48 0.57 0.49 0.42 0.46 

 
4. Corelaţia dintre suprafaţa foliară totală şi concentraţia mustului în 

zaharuri.  
Între suprafaţa foliară totală şi concentraţia mustului în zaharuri se stabilesc 

corelaţii negative din care rezultă că odată cu creşterea suprafeţei foliare totale, 
concentraţia mustului în zaharuri se diminuează. Valorile coeficientului de corelaţie 
sunt: r = - 0.8372 la Fetească albă şi r = - 0.5774 la Fetească regală. 

Valorile coeficietului de regresie arată că fiecare 1 m2 suprafaţă foliară mai mult 
decât la varianta martor determină scăderea concentraţiei mustului în zaharuri  cu 4.5 – 
21.5 g/l la soiul Fetească albă şi cu 5.6 – 65.2 g/l la soiul Fetească regală. Fiecare 1 m2 

suprafaţă foliară mai puţin decât la martor, determină creşterea concentraţiei mustului în 
zaharuri cu 4.5 g/l la Feteasca albă şi cu 9.1 g/l la soiul Fetească regală. 

Tabelul  3 
Valorile coeficientului de regresie dintre suprafaţa foliară totală şi concentraţia mustului în 

zaharuri la soiurile Fetească albă şi Fetească regală 
FETEASCĂ ALBĂ FETEASCĂ REGALĂ SPECIFICAŢIE 

V1 M V2 V3 V1 M V2 V3

Suprafaţa foliară totală 
(m2/butuc) 

3.86 4.96 6.22 5.37 4.50 5.20 6.06 5.0 

Concentraţia mustului 
în zaharuri (g/l) 

188.6 183.3 177.6 174.4 182.0 175.
6 170.8 156.0 

Coeficientul de 
regresie    (y/x) 

+ 4.5 0 -4.5 -21.5 +9.1 0 -5.6 -65.2 

 
 

5. Corelaţia dintre suprafaţa foliară totală şi aciditatea totală a mustului. 
Creşterea suprafeţei foliare totale determină creşterea acidităţii totale a mustului: r = + 
0.6909 la soiul Feteasca albă şi r = + 0.8296 la soiul Fetească regală.  

La soiul Fetească albă suprafaţa foliară totală nu influenţează semnificativ 
aciditatea mustului. La soiul Fetească regală creşterea cu 1 m2 a suprafeţei foliare 
determină creşterea acidităţii totale a mustului cu până la 2.31 g/l H2SO4. 
 



 
 

Tabelul  4  
Valorile coeficientului de regresie dintre suprafaţa foliară şi aciditatea totală 

 a mustului la soiurile Fetească albă şi Fetească regală 
 

FETEASCĂ ALBĂ FETEASCĂ REGALĂ SPECIFICAŢIE 
V1 M V2 V3 V1 M V2 V3

Suprafaţa foliară totală 
(m2/butuc) 

3.86 4.96 6.22 5.37 4.50 5.20 6.06 5.0 

Aciditatea totală a 
mustului (g/l H2SO4) 

5.39 5.44 5.57 5.69 6.87 6.97 7.23 7.61 

Coeficientul de regresie  
(y/x) 

- 0.04 0 + 0.1 + 0.6 - 0.14 0 + 0.2 + 2.3 

 
6. Corelaţia dintre indicele foliar şi concentraţia mustului în zaharuri. 

Indicele foliar se corelează pozitiv cu concentraţia mustului în zaharuri: r = +0.8604 la 
soiul Fetească albă şi r = +0.6400 la soiul Feteasca regală. Cea mai ridicată concentraţie 
în zaharuri, de 188,6 g/l la soiul Fetească albă şi de 182.03 g/l la Fetească regală, se 
realizează la varianta V , la care IF are cele mai mari valori. Concentraţia mustului în 
zaharuri scade la graduările superioare M, V şi V  datorită îndesirii şi umbririi 
covorului vegetal (fig.1).  
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Fig. 1 - Corelaţiile dintre indicele foliar şi concentraţia mustului în zaharuri la  

soiurile Fetească albă şi Fetească regală. 
 

7. Corelaţia dintre indicele foliar şi aciditatea totală a mustului. Coeficientul 
de corelaţie dintre indicele foliar şi aciditatea mustului prezintă valori negative, din care 
reiese că odată cu accentuarea umbririi, aciditatea totală a mustului creşte: r = - 0.7144 
la soiul Fetească albă şi r = - 0.6579 la soiul Feteascăregală. 

La soiul Fetească albă creşterea compactităţii covorului vegetal nu influenţează 
semnificativ aciditatea mustului: diminuarea 27.27% a valorilor indicelui foliar 
determină creşterea acidităţii mustului cu doar 5.56 %. La soiul Fetească regală 
influenţa este mai puternică: creşterea compactităţii covorului vegetal cu 8.7 % 
determină creşterea acidităţii mustului cu 10.7% (tab. 5). 
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Tabelul 5 
Interdependenţa dintre indicele foliar şi aciditatea totală a mustului la  

soiurile Fetească albă şi Fetească regală. 
 

FETEASCA ALBĂ FETEASCA REGALĂ SPECIFICAŢIE 
V1 M V2 V3 V1 M V2 V3

Indicele foliar (IF) 0.66 0.52 0.41 0.48 0.57 0.49 0.42 0.46 

Amplitudinea de variaţie a 
indicelui foliar  (%) 

27.27 8.07 

Aciditatea totală a mustului 
(g/l H2SO4) 

5.39 5.44 5.57 5.69 6.87 6.97 7.23 7.61 

Amplitudinea de variaţie a 
acidităţii mustului (%) 

5.56 10.7 

 
 

CONCLUZII 
1. Sarcinile de 10.4 – 24.6 ochi/m determină dezvoltarea unor suprafeţe 

foliare mari, de 3.86 – 6.22 m /butuc la soiul Fetească albă şi 4.5 - 6.06 m /butuc la 
soiul Fetească regală. 

2 

2 2

2. Suprafaţa foliară excedentară, umbrită, creşte odată cu amplificarea sarcinei de 
rod,  şi este cuprinsă între 1.28 – 3.64 m /butuc la soiul Fetească albă şi de 1.92 – 3.48 
m /butuc la soiul Fetească regală. Excedentul foliar formează un strat de frunze umbrite 
spre interiorul covorului vegetal la varianta cu sarcina de 10.4 ochi/m şi două straturi de 
frunze umbrite la variantele cu 17.0 – 24.6 ochi/m .  

2

2

2
 

2

3. Valorile IF de la varianta V (1 0.66 la Feteasca albă şi 0.57 la Feteasca regală) 
relevă îndesirea moderată a covorului vegetal. La varianta V2, la care se dezvoltă o 
suprafaţă foliară maximă, covorul vegetal este puternic îndesit: IF = 0.41 la Feteasca 
albă şi IF = 0.42 la Fetească regală. 

4. Suprafaţa foliară totală se corelează negativ cu concentraţia mustului în 
zaharuri: r = - 0.8372 la Feteasca albă şi r = - 0.5774 la Feteasca regală. Fiecare 1 m2 

suprafaţă foliară mai mult decât la varianta martor determină scăderea concentraţiei 
mustului în zaharuri cu 4.5 – 21.5 g/l la soiul Fetească albă şi cu 5.6 – 65.2 g/l la soiul 
Fetească regală.  

5. Suprafaţa foliară totală se corelează pozitiv cu aciditatea totală a mustului. La 
soiul Fetească albă aciditatea nu este influenţată semnificativ de îndesirea covorului 
vegetal. La soiul Fetească regală fiecare un 1 m2 suprafaţă foliară determină creşterea 
acidităţii totale a mustului cu până la 2.31 g/l H2SO4. 

6. Excedentul de suprafaţă foliară se corelează negativ cu concentraţia mustului 
în zaharuri. Concentraţia maximă în zaharuri se realizează la varianta V1, cu excedent 
foliar minim: 188.67 g/l la soiul Fetească albă şi 182.83 g/l la soiul Fetească regală.  

7. Indicele foliar se corelează negativ cu concentraţia mustului în zaharuri şi 
pozitiv cu aciditatea totală. La soiul Fetească regală creşterea compactităţii covorului 
vegetal cu 8.7 % determină creşterea acidităţii totale a mustului cu 10.7%.
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