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Abstract. It was studied the influence of biologically active and syntetical 

substance of SG-1 antistress type upon the intensity growing, the quality of yield, the 
capacity of resistance plants at frost. The experiences were organized for the varieties: 
Aligote, Cabernet, Pinot noir and Traminer that are different at frost. It was studied 
the action of SG-0.01 % and SG-0.02 % preparation in comparison with CCC-0.01 %, 
that is used as a standard for studying new biological active substances. As a control, 
served the plants watered with water. The results demonstrated that the preparation 
studied have positively influenced the plants growing. The optime concentration of 
application the SG-1 preparation is 0.01 %. It was established a decrease of action 
efficacy on increasing the dose of administration upon vine plants. 

 
Factorul principal de destabilizare a viticulturii sunt temperaturile negative joase 

din perioada de iarnă. Ele induc la plantele de viţă de vie modificări esenţiale în 
desfăşurarea proceselor fiziologice şi biochimice, fapt ce se răsfrânge negativ asupra 
longevităţii plantaţiilor viticole, productivităţii plantelor şi calităţii strugurilor.  

Din aceste considerente, cercetările ştiinţifice ce prevăd optimizarea creşterii şi 
pregătirea plantelor de viţă de vie la iernare au o importanţă primordială. 

Rezultatele acestor cercetări contribuie la perfecţionarea şi crearea unor noi 
metode de protecţie a plantelor faţă de acţiunea negativă a temperaturilor joase, metode 
care să conducă la sporirea productivităţii lor. 

Surse din literatura ştiinţifică (1,2,3,5) tratează influenţa fitoregulatorilor cu 
însuşiri crioprotectoare asupra creşterii proceselor metabolice care reflectă viridic 
productivitatea şi rezistenţa plantelor. 

Scopul cercetărilor constă în elucidarea posibilităţii de optimizare a proceselor de 
creştere şi majorării însuşirilor de rezistenţă la ger a plantelor de viţă de vie prin 
aplicarea substanţei biologic active de tip antistres, sintetizată pe cale chimică, 
preparatul SG-1. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ  

 
Cercetările s-au efectuat în perioada anilor 1996–1997, în plantaţia experimentală a 

Institutului de Fiziologie a Plantelor al Academie de Ştiinţe a R. Moldova, înfiinţată în anul 
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1987 şi amplasată pe un sol de tip cernoziom. Butucii au fost conduşi sub formă de 
cordoane bilaterale pe tulpini, iar schema de plantare a fost 3,0 x 1,2m. S-a folosit spalierul 
vertical cu 4 sârme. Experienţa s-a organizat folosind soiurile Aligote, Cabernet, Pinot noir şi 
Traminer, care se deosebesc după rezistenţa la ger. 

S-a studiat acţiunea preparatelor în următoarele doze de aplicare: SG - 0,01% şi 
0,02%, CCC - 0,01%. Ca martor au servit plantele stropite cu apă. Administrarea soluţiilor   
s-a efectuat cu 10-12 zile înainte de declanşarea înfloritului, numai o singură dată, de 
preferinţă în orele matinale, pe timp uscat, la o temperatură a aerului de cel puţin 18-220 C, 
cu un consum mediu de 0,3–0,4 l  soluţie pentru un butuc. 

Experienţele s-au efectuat în patru repetiţii a câte 12 butuci în fiecare. Creşterea 
lăstarilor s-a determinat după Lazarevskii (1965). Calitatea recoltei a fost apreciată prin 
determinarea conţinutului de zaharuri şi a acidităţii titrabile – Morozov, Negruli (1959), iar 
însuşirile de rezistenţă la ger conform metodei lui Pogosian (1972), prin îngheţarea artificială 
a coardelor în termocamere speciale. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Creşterea constituie o valoare integrată ce indică interacţiunea proceselor 

fiziologice şi biochimice şi reflectă starea fiziologică a plantelor, reacţia lor la factorii 
mediului ambiant, inclusiv la acţiunea substanţelor biologic active. 

Cercetările efectuate demonstrează o activitate înaltă şi un spectru larg de acţiune 
al preparatului antistres SG-1 pe întreaga perioadă de vegetaţie a plantelor de viţă de 
vie. S-a pus în evidenţă inhibarea creşterii lăstarilor de viţă de vie la stropirea  cu 
substanţe biologic active comparativ cu plantele netratate (tab. 1).  

Tabelul 1 
Creşterea plantelor de viţă de vie în funcţie de acţiunea substanţelor 

biologic active 
                         Lungimea medie, cm Varianta 

experienţei Aligote Cabernet Pinot noir  Traminer 
Anul 1996 

Martot-H2O 126,8±4,3 485,1±2,5 183,9±3,7 167,6±6,2 
CCC-0,01% 87,7±6,4 109,7±3,5 113,2±4,9 110,0±3,4 
SG-1-0,01%   99,7±2,6 171,5±3,7 156,5±3,7 139,8±4,9 
SG-1-0,02% 91,1±1,6 195,8±9,7 125,1±2,9 132,4±6,9 

Anul 1997 
Martot-H2O 137,2±2,9 111,2±2,9 107,3±5,7 130,5±1,6 
CCC-0,01% 90,1±4,3 112,3±6,4 92,5±0,7 96,2±3,2 
SG-1-0,01%   107,4±1,3 81,3±1,9 77,3±6,5 112,3±4,9 
SG-1-0,02% 108,1±2,3 98,0±0,4 56,5±9,7 102,1±0,6 

 
Totodată, s-a reliefat că în variantele în care s-a administrat soluţie de SG-1 

caracterul de inhibare a creşterii este mai slab evidenţiat comparativ cu  acţiunea 
preparatorului CCC. Este remarcat faptul că odată cu mărirea concentraţiei soluţiei de 
SG-1, se accentuează efectul de inhibare. O reacţie mai evidentă a plantelor la acţiunea 
SG-1 o are soiul Pinot noir, după care urmează soiurile Aligote şi Traminer; reacţia 
soiului Cabernet s-a dovedit mai slabă deci, se manifestă particularităţi genotipice. 

Procesul de creştere este strâns corelat cu productivitatea plantelor agricole. 
Analiza comparativă a variantelor a reliefat că substanţele biologic active influenţează 



calitatea producţiei, care este indicele reprezentativ şi decisiv în aprecierea eficienţei 
dozelor de preparate aplicate. 

Stropirea plantelor de viţă de vie cu preparatele SG-1 şi CCC conduce la 
îmbunătăţirea calităţii strugurilor reflectată în mărirea semnificativă a conţinutului în 
zaharuri (tab. 2). În primul an de studiu, această mărire a constituit la soiul  Pinot noir la 
varianta SG-1 în concentraţia 0,01% respectiv 27g/dm3, iar la soiul Cabernet – 18 
g/dm3, comparativ cu preparatul CCC, care se foloseşte în calitate de standard pentru 
studierea substanţelor biologic active noi. În anul 1997 folosirea preparatului SG – 1 a 
indus o mărire a conţinutului în zaharuri  a strugurilor la soiul Pinot noir cu 4 g/dm3, iar 
la Cabernet cu 19g/dm3. 
 

Tabelul 2 
Calitatea bobiţelor în funcţie de acţiunea preparatului SG - 1 

Zaharitatea, g/dm3 Aciditatea titrabilă, 
g/dm3Soiul Preparatul, 

concentraţia,% 1996 1997 1996 1997 

Pinot noir 
SG-1-0,01 
SG-1-0,02 
CCC-0,01 

178 
150 
151 

201 
200 
197 

18,0 
17,5 
15,8 

10,6 
8,4 
8,7 

Cabernet 
SG-1-0,01 
SG-1-0,02 
CCC-0,01 

161 
159 
143 

139 
131 
120 

19,9 
18,8 
19,0 

10,6 
11,5 
10,8 

 
Este necesar de menţionat că în anul 1997 calitatea strugurilor a fost mai mare 

decât în anul 1996, fapt  determinat de condiţiile climaterice diferite. 
Anul II de studiu a fost un an secetos. Totodată, s-a evidenţiat că cel mai mare 

efect s-a înregistrat în cazul administrării preparatului SG-1, cu concentraţia de 0,01%. 
 

Tabelul 3 
Rezistenţa la ger a plantelor de viţă de vie în funcţie de acţiunea preparatului SG-1 

Anul 1996 (-20o C) Soiul Varianta 
Ochi viabili, % Ochi afectaţi, % Ochi pieriţi, % 

Aligote 
SG-1 –0,01% 
SG-1-0,02% 

Martor 

50,3± 2,6 
58,6± 1,8 
45,6± 2,3 

13,0± 1,4 
12,6± 0,9 
17,7± 1,7 

36,7 2,5 ±
28,8 1,4 ±
38,5 2,1 ±

Pinot noir 
SG-1 –0,01% 
SG-1-0,02% 

Martor 

77,3± 3,2 
60,6± 1,9 
34,4± 2,4 

5,8± 0,6 
7,1± 0,4 
10,2± 1,3 

16,9 1,8 ±
32,3 1,4 ±
55,4 6,3 ±

Traminer 
SG-1 –0,01% 
SG-1-0,02% 

Martor 

26,4± 1,5 
14,7± 1,3 
23,4± 0,8 

7,7± 0,8 
16,2± 1,8 
17,7± 4,3 

65,9 6,9 ±
69,1 8,9 ±
69,9 6,5 ±

Cabernet 
SG-1 –0,01% 
SG-1-0,02% 

Martor 

63,4± 2,4 
44,9± 3,5 
48,1± 3,7 

17,7± 3,6 
21,1± 2,7 
16,0± 3,0 

18,9 3,2 ±
34,0 1,0 ±
35,8 2,4 ±
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Conform datelor stabilite, preparatul SG-1 a exercitat o anumită acţiune şi asupra 
rezistenţei viţei de vie la ger, în direcţia măririi capacităţii de manifestare ale acestei 
însuşiri a plantelor. 

Acţiunea preparatului are particularităţi genotipice. O reacţie mai pronunţată sub 
acest aspect s-a înregistrat la soiul Pinot noir, care se deosebeşte şi prin rezistenţa sa mai 
mare la ger în comparaţie cu celelalte 3 soiuri studiate. Astfel, la temperatura de minus 
200 C (tab. 3) procentul de ochi pieriţi la plantele tratate cu SG-1 este aproape de două 
ori mai mic faţă de cele din varianta martor, la soiul Cabernet şi de trei ori la soiul Pinot 
noir. 

În acelaşi timp, nu s-a înregistrat o diferenţa pronunţată între plantele îngheţate şi 
cele neexpuse acţiunii temperaturilor negative la soiul Aligote.  

Rezultate similare s-au obţinut şi la plantele din soiul Traminer , cu o rezistenţă la 
ger mai mică; în anul 1997 acţiunea preparatului a fost chiar negativă, fenomen 
condiţionat, posibil de secetă, încât acest soi este mai puţin rezistent şi la deficitul 
pronunţat de umiditate a solului. 

CONCLUZII 
Administrarea foliară a substanţei biologic active sintetică de tip antistres 

SG-1 la plantele de viţă de vie este un procedeu agrotehnic efectiv şi permite 
reglarea creşterii, calităţii strugurilor şi rezistenţei  la ger. 

Reacţia plantelor la acţiunea preparatului se manifestă prin inhibarea 
creşterii lăstarilor, mărirea conţinutului în zahăr şi micşorarea acidităţii 
strugurilor, majorarea capacităţii potenţiale de rezistenţă a plantelor la ger.  

Concentraţia optimă de aplicare a preparatului SG-1 este de 0,01%. La 
creşterea dozei de administrare a preparatului, se remarcă o scădere a eficienţei 
lui.  

Acţiunea preparatului are particularităţi genotipice. 
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