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   CZU: 634.85:527 (478.9)

condiţia respectării întregului sistem de măsuri şi procedee 
agrotehnice (plivitul lăstarilor de prisos, dirijarea corectă 
a lăstarilor în spaţiu, defolierea parţială a butucilor)  care 
îmbunătăţesc aerisirea şi iluminarea în interiorul butucului, 
creând astfel condiţii defavorabile dezvoltării agenţilor fi to-
patogeni (mana, făinarea, putregaiul-cenuşiu). 

Soiul de masă Moldova se evidenţiază prin aspect 
exterior deosebit de atractiv al strugurilor şi boabelor. 
Este transportabil şi se păstrează bine în condiţii de fri-
gider. 

În urma degustării şi a aprecierii calităţilor organolep-
tice în stare proaspătă, soiului Moldova i s-au atribuit 9,5 
puncte dintre cele 10 ale scării de evaluare.

MATERIAL ȘI METODĂ

Cercetările ştiinţifi ce au fost efectuate în gospodăriile 
din Asociaţia Ştiinţifi că de Producere ,,Vierul” şi în planta-
ţiile experimentale ale Institutului moldovenesc de Cerce-
tări Știinţifi ce în Domeniul Viticulturii şi Vinifi caţiei. 

Au fost studiaţi următorii factori: lungimea de tăiere, 
încărcătura cu ochi (şi cu elemente de rod), reglarea nu-
mărului de struguri per butuc în raport cu valorile indicilor 
cantitativi şi calitativi de obţinere a producţiei-marfă de 
struguri. Lucrările de îngrijire în variantele cercetate au 
fost efectuate conform îndrumărilor agrotehnice şi progra-
mului de cercetare.  La tăierea în uscat, în varianta martor, 
a fost utilizată metoda biologică de reglare a încărcăturii 
cu ochi per butuc. Sarcina cu lăstari şi rod (infl orescenţe, 

INTRODUCERE

Istoria creării soiului Moldova. A fost creat în anul 
1961 la Institutul Moldovenesc de Cercetări Știinţifi ce în 
Domeniul Viticulturii şi Vinifi caţiei prin încrucişarea soiu-
rilor Guzali Kara (Catta-Kurgan x Drobleabi) cu hibridul 
interspecifi c complex Seyv-Villard 12-375 (autori: M. Jura-
veli, I. Gavrilov, G. Borzicova, N. Guzun).

În anul 1967 a fost evidenţiat în calitate de soi de eli-
tă, iar mai târziu, în 1974, a fost prezentat Comisiei de 
Stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor de plante. 
În anul 1980, soiul a fost omologat (raionat) în RSSM. În 
prezent soiul Moldova (fi g. 1), creat de savanţii ameliora-
tori şi imunologi (care sunt mândria Republicii Moldova), 
este răspândit şi cultivat pe suprafeţe întinse în regiunile 
de Centru şi Sud ale Republicii Moldova, regiunile viticole 
din  Federaţia Rusă (reg. Krasnodar, Rostov), în Ucraina 
(reg. Odesa), în Caucaz şi în alte ţări ale Europei de Apus 
(Italia ş.a.)   [1, 2, 6]. 

În ultimele decenii, datorită rezistenţei complexe la ger 
şi la bolile criptogamice, soiul Moldova a fost utilizat pe larg 
în sisteme de protecţie cu o minimă aplicare a produselor 
chimice. Pentru viticultori s-au deschis posibilităţi de utiliza-
re a noului soi de struguri de masă Moldova în programe de 
obţinere a producţiei de struguri cu denumire ecologică, cu 

Fig. 1. Soiul Moldova

16  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  nr. 5-6 [83-84] 2019



vi
ti

cu
lt

u
ră



struguri) a butucului  a fost corectată mai apoi în perioada 
de vegetaţie, aplicând  operaţiile în verde (plivitul lăstarilor 
de prisos, răritul infl orescenţelor, strugurilor).

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Caracteristica agrobiologică. Soiul Moldova face 
parte din grupa de soiuri de masă cu epoca de coacere 
tardivă. Este un soi obţinut la Institutul moldovenesc de 
Cercetări Știinţifi ce în Domeniul Viticulturii şi Vinifi caţiei al 
Asociaţiei Ştiinţifi ce de Producere ,,Vierul” prin încrucişa-
rea soiurilor Guzali kara şi Seyv-Villard 12-375, fi ind  omo-
logat pentru producţie în 1980. Dezmuguritul se începe 
la sfârşitul lunii aprilie, înfl oritul – în a doua decadă a lunii 
iunie, strugurii ating stadiul de maturare completă la în-
ceputul lunii octombrie. Durata perioadei de vegetaţie de 
la dezmugurire până la coacerea deplină a boabelor este 
de 145-160  de zile (la o sumă a temperaturilor active de 
2 900–3 200 oC ).

Floarea soiului Moldova  este hermafrodită. Strugurele 
este de mărime medie şi mare (240–330 g, uneori 500 g 
şi mai mult), de formă cilindro-conică, semilax. Bobul este 
mare (5–6 g), ovoid, de culoare violet-închis, acoperit cu 
pruină densă. Pieliţa este dură, pulpa crocantă sau semi-
crocantă, cu gust simplu.

Butucii sunt viguroşi (lungimea medie a lăstarilor este 
de peste 200 cm), cu o bună maturare a coardelor (90%), 
rezistenţa relativă la ger (până la -22 oC). Posedă o re-
generare bună după afectările de temperaturile critice mi-
nime din iernile geroase, se deosebeşte prin rezistenţă 
relativă la bolile criptogamice (mană, făinare, putregaiul-
cenuşiu). Ponderea lăstarilor fertili este de 60–70% (tinde 
spre supraîncărcare cu rod). Numărul de struguri pe un 
lăstar normal dezvoltat este în medie de 0,8-0,9, iar în me-
die la un  lăstar fertil – 1,3-1,4. Are afi nitate bună cu toate 
soiurile de portaltoi omologate în republică. 

Soiul intră relativ devreme pe rod. Recolta medie con-
stituie 12–17 t/ha, acumulând 165 g/dm3 de zaharuri în 
boabe cu o aciditate de 6–7 g/dm3. Producţia se foloseşte 
pentru consum în stare proaspătă. Ponderea strugurilor-
marfă constituie 90–95% din recolta totală.

 Deoarece soiul Moldova  are rezistenţă relativ 
înaltă la ger, poate fi  cultivat în regiunile viticole Centru şi 
Sud prin metoda de cultură neprotejată, cu folosirea for-
melor de conducere pe tulpină. Se obțin recolte stabile pe 
ciornoziomuri obişnuite şi carbonate, nisipo-argiloase. Soiul 
dă producţii stabile şi de calitate la cultivarea lui pe pante 
încălzite de soare, bine iluminate şi pe soluri bogate. 

Pentru terenurile mai fertile se foloseşte schema de 
plantare 2,75–3,00x1,5–1,75 m. La tăierea în uscat bu-
tucilor li se atribuie o sarcină de 36-40 de ochi per butuc, 
utilizând tăierea scurtă a coardelor de rod la lungimea de 
5-6 internoduri. Moldova este un soi de masă tipic, cu as-
pect atrăgător al boabelor şi strugurilor, se păstrează bine 
în condiţii controlate de frigider (100-120 de zile),  este 
transportabil la distanţe mari.

Particularităţile agrotehnice.  Soiul Moldova se 
cultivă preponderent prin viţe altoite pe următoarele por-

taltoiuri: BxR Cober-5ББ, ВxR SO4 şi portaltoiul Vierul-3 
(obţinut de IŞPHTA prin încrucişarea  Coarna neagră x 
Riparia Gloire de Montpellier). Deoarece posedă rezis-
tenţă medie la fi loxeră (nota 3,5) acesta poate fi  cultivat 
pe rădăcini proprii pe soluri nisipoase şi nisipo-lutoase. În 
cazul cultivării soiului Moldova pe rădăcini proprii pe soluri 
obişnuite, creşterile anuale degradează  treptat,  se mic-
şorează semnifi cativ productivitatea şi longevitatea plan-
taţiilor, scade simţitor greutatea medie, mărimea bobului şi 
aspectul comercial al strugurilor. În aceste condiţii cultura 
soiului Moldova pe rădăcini proprii cedează cu mult celei 
altoite.

 Dat fi ind faptul că soiul Moldova posedă  rezistenţă 
medie la ger, un rol important revine protejării plantaţiilor 
de acţiunea temperaturilor critice minime din timpul ier-
nii. În acest sens, un rol important revine alegerii formei 
corespunzătoare a sistemului de conducere a butucilor, 
amplasării corecte a plantaţiilor în relief, alegerii celor mai 
corespunzătoare expoziţii şi altitudini ale pantei, proteja-
te de vânturile predominante reci, asigurării plantaţiilor cu 
condiţii de irigare s.a. 

Pentru cultivarea efi cientă a soiului Moldova, o impor-
tanţă majoră o are optimizarea distanţei dintre rânduri şi 
pe rând corespunzător proporţiei 2:1 (prin amplasarea bu-
tucilor sub unghi drept). Un rol important revine  şi proiec-
tării corecte a direcţiei rândurilor care trebuie orientate de 
la nord spre sud, asigurându-se cea mai bună aerisire şi 
iluminare a organelor butucilor, creându-se şi condiţii de-
favorabile dezvoltării agenţilor fi topatogeni. Astfel se cre-
ează cele mai bune condiţii pentru  întreţinere şi îngrijire 
(tăierea în uscat, reparaţia plantaţiilor, dirijarea lăstarilor 
în spaţiu, operaţiile în verde, lucrările solului, combaterea 
buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, recoltarea ş.a.).

În raioanele cu vânturi puternice, rândurile se orientea-
ză paralel cu direcţia vânturilor, iar pe pante – transversal 
(de-a curmezişul), pentru a reduce eroziunea solului în 
urma ploilor abundente. Plantaţiile trebuie amplasate pe 
pante cu înclinarea de 5-7o , mai rar până la 12o cu expozi-
ţii sudice, sud-estice, sud-vestice.

S-a demonstrat că soiul Moldova poate fi  cultivat în 
cultură neprotejată (pe tulpină înaltă) doar în regiunea de 
Sud a Republicii Moldova, cu amplasarea soiului pe pante  
calde, cu expoziţie sudică. În regiunea viticolă Centru a 
Republicii Moldova este recomandată cultura semiprote-
jată şi parţial protejată (utilizarea formelor combinate ş.a.). 
Cultivarea soiului Moldova cu respectarea tehnologiei de 
cultură în zonele de cultivare permite obţinerea unei re-
colte stabile, care în prezent este estimată  în medie la un 
nivel de 9,75 t/ha.

Particularităţile tăierii în uscat, sarcina de rod, 
operaţiile în verde. Exploatarea efi cientă (durabilă) a 
plantaţiilor fondate cu soiul Moldova în vederea producerii 
strugurilor pentru comercializare în stare proaspătă depin-
de în mare măsură de îndeplinirea calitativă şi în terme-
ne optime a întregului complex de procedee agrotehnice. 
Unul dintre elementele de bază care determină calitatea 
şi cantitatea producţiei de struguri-marfă este sarcina de 
rod care i se atribuie butucului  prin efectuarea în termene 
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optime a procedeului agrotehnic de tăiere în uscat  a viţei-
de-vie. La atribuirea unei sarcini de rod mai mare decât 
cea optimă, producţia globală va fi  mai mare, pe când can-
titatea de struguri-marfă (de calitate standard) destinată 
comercializării va fi  mult mai joasă. Suprasarcina de rod 
infl uenţează negativ şi asupra dezvoltării plantelor (redu-
ce rezistenţa viţelor la iernare şi boli, scade vigoarea de 
creştere, gradul de maturare şi numărul de coarde nor-
mal dezvoltate per butuc, poate infl uenţa negativ asupra 
acumulării zahărului în boabe.  S-a demonstrat că odată 
cu mărirea sarcinii de rod, scade considerabil cantitatea 
de producţie-marfă la unitate de suprafaţă, de aceea este 
foarte important să se atribuie butucilor o sarcină optimă 
de rod, aplicând tăieri scurte şi relativ scurte a coardelor 
de rod. 

Astfel, la distanţe dintre butuci pe rând de 1,5 m (pasul 
plantării) sarcina optimă de rod atribuită butucilor va fi  în 
limite de 35 ochi/butuc, iar în cazul în care pasul plantării 
este de 1,75–1,80 m – 45-50 ochi/butuc. În plantaţiile cu  
densitate mare de butuci (înfi inţate după forme de butuci 
de talie mică de tipul Guyot şi Roiat cu pasul plantării de 
1,0–1,2 m), sarcina de rod atribuită butucilor trebuie să fi e 
în limite de  20-25, mai rar 30 de ochi per butuc. În aceste 
cazuri,  lungimea de tăiere a coardelor de rod va fi  stabi-
lită în funcţie de  forma şi starea butucilor după iernare, 
metoda de cultivare, forma butucilor, starea ochilor după 
iernare. De menţionat că odată cu majorarea lungimii de 
tăiere, mai ales în anii secetoşi, scade calitatea strugurilor, 
creşte cu mult cantitatea recoltei nestandard şi se înrăută-
ţeşte maturarea viţelor.

Pentru stabilirea încărcăturii optime a butucului cu rod, 
în cazul soiului Moldova se foloseşte metoda biologică 
de reglare a sarcinii după I.V. Mihailiuc, care pentru soiul 
Moldova o constituie dezvoltarea a 3 coarde normale per 
verigă de rod. 

De regulă, cu cât strugurii şi bobul sunt mai mari, cu 
atât este mai mare pericolul supraîncărcării butucilor cu 
rod şi obţinerea unei producţii-marfă de calitate joasă. De-
oarece soiul Moldova este un soi cu struguri mari şi boabe 
mari, acesta este predispus pericolului supraîncărcării bu-
tucilor cu rod, de aceea tăierea în uscat ar trebui efectuată 
cu multă precauţie, pentru a nu mări sarcina de rod peste 
nivelul optim.

În plantaţiile soiului Moldova conduse după forme de 
butuci cu tulpină înaltă se practică tăierea scurtă şi medie. 
În cazul conducerii formelor joase şi de talie mică, în func-
ţie de  densitatea butucilor per hectar, coardele de rod se 
vor scurta de la 8 până la 10-12 ochi.

Conform datelor prezentate de C. Viţelaru (1963–
1965), s-a constatat că încărcătura la soiurile de struguri 
de masă cu strugurii şi  boabele mari trebuie stabilită la 
un nivel de 40 ochi/butuc, iar la un hectar – 80-100  mii de 
ochi, aplicând tăierea în uscat  după formula  2+6-8 ochi.

În aceste cazuri recolta  medie pe butuc a variat în 
limite de 5,2–6,1 kg (la 1 ha de la 13 la 15 t), conţinutul 
de zahăr – 210–217 g/ dm3; aciditatea mustului – 7,0–
7,9 g/dm3, la un indice glucoacidometric (IGA) cu valori  în 
limite de 27-30 de unităţi. Numărul optim de struguri pe 
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butuc constituie 20-26, iar greutatea medie a unui  strugu-
re – 320–350 g.

În plantaţiile asigurate cu sisteme de irigare şi fertiliza-
re, sarcina de rod ar trebui treptat  majorată  de 1,5 ori faţă 
de cele lipsite de astfel de oportunităţi. Sarcina atribuită 
butucilor se va mări gradual: în primul an după intrarea pe 
rod – cu 10%, în al doilea an  – cu 20–30%. 

De menţionat că la introducerea îngrăşămintelor se va 
ţine cont de necesitatea viţei-de-vie în substanţe nutritive 
şi de fertilitatea solului. Atât în regiunea viticolă de Sud cât 
şi în cea de Centru folosirea îngrăşămintelor de potasiu 
şi fosfor ar permite obţinerea, la soiul Moldova, a unor re-
colte de 10–15 t/ha. Sporuri mai mari de producţie au fost 
înregistrate şi în cazul administrării microelementelor de 
bor, zinc, mangan. 

Aplicarea operaţiilor în verde depinde de particu-
larităţile agrobiologice  ale soiului, forma de conducere, 
sistemul de tăiere ş.a. 

Plivitul este un procedeu important care conduce la 
sporirea calităţii şi a aspectului comercial al soiului de stru-
guri de masă Moldova. Procedeul trebuie efectuat în ter-
mene optime – în perioada apariţiei infl orescenţelor. Oda-
tă cu înlăturarea lăstarilor de prisos se creează condiţii 
mai bune pentru aerisire şi iluminare în interiorul butucului, 
condiţii mai favorabile pentru polenizarea fl orilor şi forma-
rea boabelor. Lăstarii lăsaţi în număr optim pe butuc se 
dezvoltă şi se maturează mai bine, sporind şi capacitatea 
lor de rezistenţă la ger şi la condiţiile de iernare.

La efectuarea plivitului lăstarilor, în primul rând, se vor 
lichida cei de prisos de pe lemnul anual, se vor lichida lăs-
tarii dubli, iar la necesitate şi cei fertili de pe coardele de 
rod. Astfel se defi nitivează încărcătura butucilor cu lăstari 
şi rod. În cazul soiului Moldova cu strugurii mari, pe butuc 
se vor lăsa câte 12-15, mai rar 20  lăstari/metru liniar de 
spalier cu o sarcină de 6-8 struguri per metru liniar sau de 
la 10-12 până la 15 struguri per butuc. La stabilirea sarcinii 
de rod se vor lua decizii diferenţiate pentru fi ecare butuc 
în parte, în funcţie de vigoarea lui de creştere, schema de 
plantare, densitatea de plante per hectar.

În cazul soiului de masă Moldova cu strugurii mari şi 
medii mari, lăstarii normal dezvoltaţi trebuie să aibă cel 
puţin 20 de frunze, dar nu mai puţin de 12-15 frunze dea-
supra strugurelui. 

Legatul lăstarilor verzi este o lucrare obligatorie care 
are scopul de a asigura plantelor un regim  optim de lumi-
nă, aer şi căldură. Previne ruperea lăstarilor, combaterea 
bolilor şi dăunătorilor, facilitează efectuarea lucrărilor me-
canizate ale solului.

 Legatul în verde se efectuează de 2-3 ori în perioada 
de vegetaţie: primul se face când lăstarii ating circa 60 cm 
lungime; al doilea – după înfl orit,  în a doua jumătate a lunii 
iunie; al treilea – la necesitate, înaintea pârgului.

Legatul lăstarilor verzi la soiul de masă Moldova se 
va executa astfel ca să asigure atârnarea liberă a stru-
gurilor. Se va urmări să nu se lege mai mult de 2 lăstari 
împreună. În legătură să nu fi e prinse frunze, deoarece 
se înrăutăţeşte iluminarea şi aerisirea în interiorul butucu-
lui, creându-se astfel condiţii favorabile pentru dezvolta-
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rea  bolilor (mana, făinarea, putregaiul-cenuşiu). Strugurii 
umbriţi sunt mai puţin expuşi acţiunii razelor  solare şi se 
colorează insufi cient, având un aspect mai puţin atractiv.

Ciupitul este o operaţie în verde care constă în supri-
marea vârfului lăstarului înainte de înfl orit. Ca rezultat, se 
opreşte creşterea lăstarilor, iar substanţele nutritive se ori-
entează spre infl orescenţe, îmbunătăţindu-se polenizarea 
fl orilor, evitându-se astfel apariţia unor fenomene nedorite 
de scuturare a fl orilor, meierea şi mărgeluirea bobiţelor.

Răritul sau plivitul infl orescenţelor. Prezenţa unui 
număr mare de infl orescenţe pe butuc, pe care aparatul foli-
ar nu le poate asigura pe deplin cu substanţe organice, face 
ca strugurii să se dezvolte neuniform, bobiţele să rămână 
mărunte, neuniforme după mărime şi culoare, maturarea 
strugurilor să întârzie. În funcție de particularităţile agrobi-
ologice ale soiului, la soiurile cu struguri mari se recoman-
dă a fi  lăsate la butuc câte 15-20 de infl orescenţe. Rărirea 
numărului de infl orescenţe pe butuc are ca efect, în primul 
rând, mărirea greutăţii medii a unui strugure, fapt care spo-
reşte cantitatea şi calitatea producţiei-marfă cu 20–30%. 

Cârnitul (ciuntitul) lăstarilor constă în oprirea creşterii 
lăstarilor în faza  „începutul maturării strugurilor”, se exe-
cută îndată ce creşterea lăstarilor încetineşte, în a 2-3-a 
decadă a lunii august  și are drept scop dirijarea substan-
ţelor asimilate către struguri și coarde. În timpul cârnitului 
se suprimă o porţiune de circa 6-10 internoduri de la vârful 
lăstarilor. Operaţia facilitează coacerea şi colorarea mai 
uniformă a boabelor, strugurii cresc în dimensiuni cu circa 
9–10%, sporind astfel cantitatea şi calitatea producţiei de 
struguri-marfă.

 Recoltarea este etapa fi nală şi foarte importantă în 
tehnologia producerii strugurilor de masă. La soiul Mol-
dova aceasta trebuie efectuată eşalonat, în 1-2 reprize, 
pe măsură ce strugurii ating o coacere uniformă şi au un 
aspect comercial atractiv.

Calitatea şi cantitatea producţiei de struguri-marfă de-
pinde în mare măsură de condiţiile pedoclimatice, agro-
tehnica aplicată ş.a. Strugurii soiului Moldova sunt utilizaţi 
pentru consum în stare proaspătă şi trebuie să corespundă 
anumitor cerinţe de calitate: să aibă aspect atractiv după 
mărime, formă, culoare, conţinutul de zahăr şi aciditate.

Conţinutul de zahăr acumulat la momentul recoltării în 
strugurii destinaţi pentru depozitare în frigidere trebuie să 
atingă 180 g/dm3   şi pentru comercializare în stare proas-
pătă – 160 g/dm3. Indicele glucoacidometric (IGA), care 
reprezintă raportul dintre conţinutul de zaharuri şi acidita-
tea titrabilă exprimată în acid tartric, trebuie să aibă valori 
în limita de 20-28 de puncte. Strugurii trebuie împachetaţi 
în cutii standard ( de tip ,,Langet”), fundul cărora trebuie 
căptuşit cu hârtie, ciorchinii fi ind aşezaţi într-un strat cu 
pedunculul în sus. Nu se recomandă recoltarea strugurilor 
pe timp de rouă, ploi şi caniculă.

Protecţia contra bolilor şi dăunătorilor. Datorită re-
zistenţei complexe la principalii agenţi fi topatogeni, soiul 
Moldova a fost utilizat pe larg în sisteme de protecţie cu o 
minimă aplicare a produselor chimice [7, 8]. Mai târziu, în 
unii ani cu condiţii favorabile dezvoltării manei viţei-de-vie 
(„anii de mană” – 2006, 2010, 2013, 2016) soiul Moldova a 

înregistrat o sensibilitate mai înaltă la atacurile de Plasmo-
para viticola. Astfel, soiul Moldova, evaluat iniţial ca soi cu 
rezistenţă sporită la boli (nota 3 a scării de evaluare), în 
anii de cercetare 2006–2013 a demonstrat sensibilitate la 
atacurile patogenului, fi ind evaluat cu nota 4 a scării de 
evaluare. Fenomenul poate fi  explicat prin apariţia de noi 
rase mai agresive ale patogenului, care au învins rezisten-
ţa genetică a soiului, fi ind un rezultat al schimbării geneti-
ce prin mutaţie, recombinare sau heterocarioză [3]. Aces-
te caracteristici au fost luate în considerare la elaborarea 
sistemelor şi programelor actuale de protecţie diferenţiată 
contra bolilor criptogamice la soiul Moldova.

Astfel, în condiţii de ploi de lungă durată la început de 
vegetaţie (ploi frecvente în perioadele de dezmugurire şi 
creştere intensivă a lăstarilor), deoarece soiul manifestă 
sensibilitate la atacurile de antracnoză şi rujeolă (nota 4 
a scării de evaluare) pentru prevenirea bolilor, în faza de 
apariţie a trei frunze, se aplică un tratament cu utilizarea 
unui produs pe bază de cupru (sulfat de cupru, hidroxid de 
cupru, sulfat tribazic de cupru ş.a.). În cazul în care condi-
ţiile continuă să fi e periculoase (ploi în perioada de creş-
tere intensivă a lăstarilor), contra bolilor se realizează un 
alt tratament cu utilizarea produselor cuprice când lăstarii 
ating lungimea de 25–30 cm. Consumul optim de soluţie 
la aplicarea tratamentelor în aceste stadii de dezvoltare 
a viţei-de-vie este de 400 l/ha [9]. Menţionăm că produ-
sele cuprice, aplicate la începutul perioadei de vegetaţie 
(datorită spectrului larg de acţiune), joacă un rol important 
în profi laxia şi prevenirea unor astfel de boli ale lemnului 
precum: excorioza (Phomopsis viticola Sacc.) şi eutipio-
za (Eutypa armeniaceae Hansf.), patologii, care în cazuri 
grave produc uscarea lemnului (braţelor, tulpinii şi integral 
a butucului). Potrivit unor date [10], utilizarea produselor 
cuprice la început de vegetaţie (în primul tratament) exer-
cită o acţiune inhibitoare asupra dezvoltării făinării viţei-
de-vie. În anii secetoşi, în lipsa condiţiilor pentru dezvol-
tarea antracnozei şi rujeolei tratamentele anticriptogamice 
în perioada de până la înfl orit nu se aplică. 

În cazurile în care se creează condiţii favorabile pentru 
manifestarea manei în stadiile fenologice „răsfi rarea infl o-
rescenţelor” şi „scuturarea corolei” (perioadă în care infl o-
rescenţele soiului Moldova sunt extrem de sensibile la ata-
cul de mană), se vor utiliza preventiv produse cu acţiune 
sistemică şi mixtă (sistemică şi de contact) cu ingredientul 
sistemic activ pe bază de dimetamorf, cimoxanil, fosetil 
de aluminiu, iprovalicarb (tratamentele fi ind efectuate în 
scop profi lactic), care se vor stabili la un interval maxim 
de 12–14 zile. În aceste faze de dezvoltare soiul Moldova 
manifestă cea mai înaltă sensibilitate la atacul de mană, 
de aceea tratamentele se vor aplica obligatoriu (tratamen-
te de siguranţă pentru protecţia infl orescenţelor de atacul 
patogenului). În condiţii de dezvoltare de pretutindeni, 
când din diferite motive s-au încălcat termenele de apli-
care a tratamentelor preventive, se vor utiliza produse fi -
tosanitare care posedă efect curativ, pe bază de metalaxil, 
metalaxil M, mefenoxam, benalaxil, azoxistrobin în dozele 
recomandate, conform Registrului de Stat al produselor 
de uz fi tosanitar… (www. pesticide.md).
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Trebuie să accentuăm  că produsele nominalizate 
posedă efect curativ doar pentru 24-48 de ore după 
depistarea infecţiei şi dau efect maximal fi ind utilizate 
în scop profi lactic. În faza fenologică „creşterea boabe-
lor” viţei-de-vie tratamentele contra manei se aplică cu 
utilizarea produselor sistemice sau de contact (cuprice) 
în funcţie de condiţiile climaterice. Consumul de soluţie 
la aplicarea tratamentului în faza „creşterea boabelor”, 
conform recomandărilor în vigoare, este stabilit la un 
volum de 1 000 l/ha – în cazul aplicării produselor sis-
temice, 800 l/ha – în cazul aplicării produselor cu acţi-
une mixtă şi 600 l/ha – în cazul utilizării produselor de 
contact. 

În medie, în condiţiile Republicii Moldova contra manei 
se aplică 4-5 tratamente în funcţie de condiţiile meteoro-
logice.

Pentru combaterea efi cientă a făinării la soiul Mol-
dova (soi tolerant – apreciat cu nota 3 a scării de eva-
luare) se vor aplica 3 tratamente obligatorii în stadiile 
şi fazele de creştere intensivă a organelor vegetative 
şi generative: 1 – „răsfi rarea infl orescenţelor”; 2 – „în-
dată după înfl orit” şi 3 – când bobiţele ating mărimea 
„bobului de mazăre”, utilizând produse pe bază de sulf: 
– sulf coloidal/sulf praf umectabil 9–12 kg/ha, Kumulus
DF – 3,0–6,0 kg/ha, Thiovit Jet 80 WG – 3,0–4,0 kg/ 
ha, Microthiol Special Disperss – 3,0–4,0 kg/ha, Co-

savet 80 WDG – 3,0 kg/ha; Sullfet, WG (sulf) – 3,0–
6,0 kg/ha, Sulfomat 80 PU (sulf) – 3,0 kg/ha. Tratamen-
tele pe bază de sulf se efectuează la o temperatură 
care nu depăşeşte 26 oC, în caz contrar, pot apărea 
arsuri pe organele vegetative şi generative. Pentru mi-
nimizarea riscurilor de arsuri (care apar în condiţii de 
temperaturi ridicate în timpul zilei din cauza sublimă-
rii rapide a sulfului), tratamentul trebuie efectuat seara 
după ora 18. În cazul existenţei unei surse de infecţie 
de făinare acumulată din anul precedent şi la crearea 
condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea bolii (ploi de 
scurtă durată urmate de temperaturi favorabile pen-
tru manifestarea bolii – 26–27 oC), pentru combaterea 
efi cientă a făinării viţei-de-vie se vor utiliza produse 
cu acţiune sistemică şi mixtă pe bază de metrafenon, 
penconazol, ciproconazol, ciproconazol+propiconazol, 
crezomsil metil, trifl oxostrobin, tetraconazol, quinoxi-
fen, miclobutanil, miclobutanil+quinoxifen, azoxistro-
bin, azoxistrobin+ciproconazole, trifumizol, fenarimol, 
fl utriafol, bromuconazol, spiroxamină ş.a. (denumirea 
comercială a produselor şi dozele de utilizare sunt pre-
zentate în Registrul de Stat al produselor de uz fi tosa-
nitar…: accesaţi site-ul http://www.pesticide.md/). În 
astfel de cazuri intervalul dintre tratamente nu trebuie 
să depăşească 7-10 zile. 

În a doua parte a verii, când organele generative şi ve-

Fig. 2. Soiul Moldova, SRL „Basan Agro”, Cimişlia, 2018
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getative ale viţei-de-vie încetinesc creşterea (după stadiul 
în care boabele au atins mărimea „bobului de mazăre”), 
în cazul creării condiţiilor favorabile de manifestare a bolii 
(menționate mai sus), contra bolii se vor aplica tratamente 
cu utilizarea produselor sistemice sau de contact reieşind 
din perioada de acţiune a produselor utilizate. În toate ca-
zurile se recomandă respectarea principiului de alternanţă 
(rotaţia pesticidelor), pentru a evita apariţia fenomenului 
de rezistenţă a patogenului faţă de produsul aplicat repe-
tat în programele de combatere.

În condiţii favorabile dezvoltării putregaiului-cenuşiu, 
la depistarea primelor simptome ale bolii după înfl orire (în 
fazele „compactarea strugurilor”, „începutul pârgului”) se 
recomandă aplicarea a 1-2 tratamente cu utilizarea botri-
ticidelor specifi ce pe bază de fenhexamid, ciprodinil, bos-
calid,  ciprodinil+fl udioxonil, pirimetanil, fl uazinam ş.a. În 
programele ecologice de combatere a bolii se vor utiliza 
produse biologice – Gliocladin, SC (trichoderma virens 
3X, titrul nu mai puţin de 10 mld. spori/ml) – 7–10 l/ha, 
Trichodermină, SC (trichoderma lignorum M-10, titrul nu 
mai puţin de 10 mld. spori/ml – 7–10 l/ha). 

Pentru diminuarea daunelor provocate de putregaiul-
cenuşiu în faza de pârgă, la acumularea a 12–15% de 
zahăr în boabe se recomandă aplicarea procedeului de 
desfrunzire parţială a butucilor (fi g. 2). Procedeul constă în 
lichidarea a 3-4 frunze (îmbătrânite) de la baza lăstarului 

şi este foarte important, deoarece contribuie la:
a) crearea condiţiilor de aerisire mai bună, defavorabi-

le dezvoltării putregaiului-cenuşiu;
b) micşorarea intensităţii de dezvoltare a putregaiului-

cenuşiu (de 2 ori);
c) sporirea efi cacităţii de combatere a produselor uti-

lizate (datorită îmbăierii mai bune a boabelor cu soluţia 
de lucru) şi implicit micşorarea numărului de tratamente 
aplicate contra putregaiului-cenuşiu. 

Pentru combaterea putregaiului-cenuşiu, cu 7 zile 
înainte de păstrare se recomandă utilizarea produselor 
Switch (ciprodinil+fl udioxonil), Teldor 50 WG –1,0–1,5 
(Fenhexamid), Cronos 220 EC–2,0 l/ha (tiabendazol).

Un rol important în prevenirea atacurilor de putregai la 
soiul de struguri de masă Moldova revine protejării bobiţe-
lor de atacurile insectelor şi făinării, deoarece atât insec-
tele (moliile, viespile, albinele sălbatice), cât şi infecţiile de 
făinare produc crăpături şi leziuni pe bobiţe, creând cele 
mai favorabile condiţii pentru răspândirea bolii (este cu-
noscut faptul că sucul celular, exudat din bobițele deterio-
rate în concentraţie de 12–15% este cel mai bun substrat 
pentru germinarea condițiilor de Botrytis).

Menţionăm că combaterea putregaiului-cenuşiu 
poate fi  efi cientă numai în cazul aplicării complexului în-
treg de măsuri tehnologice şi de igienă a culturii, care 
contribuie la crearea condiţiilor defavorabile dezvoltării 
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bolii. Dintre măsurile şi procedeele agrotehnice aplica-
te culturii, care previn apariția infecţiilor şi dezvoltarea  
putregaiului-cenuşiu în plantaţiile viticole se evidenţiază 
următoarele:

 lucrările solului (cultivatul, prăşitul intervalelor dintre
butuci (în rând), aplicate la timp, favorizează dezvoltarea 
şi îmbunătăţirea stării fi ziologice a plantelor. Nimicirea bu-
ruienilor conduce la micşorarea higroscopicităţii aerului 
(aerisirea mai bună a butucilor) şi crearea condiţiilor mai 
puţin favorabile agentului patogen;

 lucrările în verde au un rol deosebit de important în
prevenirea atacului de putregai şi a celorlalte boli sezoni-
ere. Lichidarea lăstarilor de prisos contribuie la  reduce-
rea umidităţii aerului în interiorul butucilor. Legatul corect 
al lăstarilor asigură o expoziţie cât mai bună a organelor 
butucului la soare şi defavorizează atacurile de putregai. 
Conducerea coardelor se va efectua astfel ca strugurii să 
nu fi e în contact direct sau în apropiata vecinătate cu solul, 
unde sursa de infecţie este mai mare. Menţionăm că in-
tensitatea slabă a luminii pe fondul higroscopicităţii înalte 
a aerului şi persistenţei îndelungate a picăturilor de apă pe 
struguri creează cele mai favorabile condiţii pentru atacul 
de Botrytis cinerea Pers.);

 folosirea echilibrată a îngrăşămintelor minerale (ex-
cesul îngrăşămintelor de azot favorizează atacuri mai 
intense de făinare, iar mai apoi şi de putregaiul-cenuşiu. 
Introducerea la viţa-de-vie a îngrăşămintelor de fosfor şi 
potasiu contribuie la îngroşarea şi mărirea durităţii pieli-
ţei bobiţei, iar introducerea în exces a îngrăşămintelor de 
azot favorizează atacurile grave de putregai);

 combaterea la timp a dăunătorilor (moliilor) şi a
făinării viţei-de-vie au impact major asupra dezvoltării 
putregaiului-cenuşiu (atât insectele, cât şi făinarea viţei-
de-vie produc crăpături şi leziuni pe bobiţe, creând cele 
mai favorabile condiţii pentru răspândirea bolii. Este 
cunoscut faptul că sucul celular, exudat din bobiţele de-
teriorate, în concentraţie de 12–15% este cel mai bun 
substrat pentru germinarea conidiilor de Borytis cinerea 
Pers.;

 recoltarea în termen redus a strugurilor, mai ales în
condiţii favorabile pentru dezvoltarea bolii, este la fel un 
factor important în diminuarea atacului provocat de putre-
gaiul-cenuşiu.

CONCLUZII

1. Moldova este un soi autohton de struguri de masă
de selecţie moldovenească,  cu bobul negru, crocant, cu 
un aspect atrăgător al strugurilor-marfă. Este răspândit şi 
cultivat pe suprafeţe întinse în regiunile Centru şi Sud ale 
Republicii Moldova, regiunile viticole din  Federaţia Rusă 
(reg. Krasnodar, Rostov), în Ucraina (reg. Odesa), în Ca-
ucaz. În ultimii ani s-a  răspândit şi în alte ţări ale Europei 
de Apus (Italia ş.a.).

2. Soiul Moldova se caracterizează prin  rezistenţă
relativ înaltă la ger, poate fi  cultivat în regiunile viticole 
Centru şi Sud prin metoda de cultură neprotejată  şi semi-
protejată şi, parţial, pe forme combinate cu cep de rezervă 

pe capul butucului, cu muşuroire pe timp de iarnă. La culti-
varea pe forme de cordon şi evantai, se utilizează scheme 
de plantare de 2,75-3,00 x 1,50–1,75 m cu o sarcină de 
rod  de la 35 până la 38-40 de ochi per butuc. În cazul 
cultivării după forme de talie mică de tipul Guyot şi Roiat, 
cultivat după schema de plantare 2,5x1,25 m, sarcina de 
rod atribuită butucilor  va constitui de la 20-25 până la 30 
de ochi per butuc.

3. Lungimea de tăiere şi încărcătura butucilor vor fi   
ajustate corespunzător, în funcţie de starea după ierna-
re şi depunerea infl orescenţelor embrionare pe lungimea 
coardei de rod. Cu majorarea lungimii de tăiere, mai ales 
în anii secetoşi, scade calitatea strugurilor, creşte cu mult 
cantitatea recoltei nestandard şi se înrăutăţeşte matura-
rea viţelor.

4. Deoarece soiul Moldova este predispus supraîn-
cărcării butucilor cu rod, fapt care poate infl uenţa nega-
tiv calitatea producţiei de struguri-marfă, producătorii de 
struguri trebuie să facă sistematic evidenţe asupra di-
namicii maturării strugurilor, pentru a lua decizii corecte 
privind determinarea termenului optim de recoltare. La 
acumularea în boabe a 160–180 g/dm3 de zaharuri şi la  
o colorare bună a boabelor, strugurii ating parametrii ce-
rinţelor de calitate şi pot fi  recoltaţi pentru realizare în 
stare proaspătă şi pentru păstrare îndelungată în condiţii 
de frigider.

5. Soiul Moldova nu tolerează supraîncărcarea butu-
cilor cu lăstari şi struguri, care infl uenţează negativ pro-
cesele de creştere şi maturare (acumularea de zaharuri 
în boabe, a substanţelor de rezervă în lemn). În cazul 
supraîncărcării cu rod, scade considerabil rezistenţa bu-
tucilor la ger şi la condiţiile de iernare, scade fertilitatea 
ochilor pe lungimea coardei de rod, boabele nu se colo-
rează sufi cient, ceea ce depreciază cantitatea şi calitatea 
producţiei de struguri-marfă. Se consideră sufi cient când 
numărul de struguri per hectar este de 50-60 mii. În aşa 
condiţii, la un butuc, în funcţie de pasul plantării (la dis-
tanţa de 1,25 m între plante pe rând) se vor lăsa 16-18 
struguri per butuc, la pasul plantării de  1,5 m – 20-22 
struguri/butuc şi  25-28 struguri/butuc  la distanţa dintre 
plante pe rând de 1,75 m.

6. Efectuarea calitativă şi în termene optime a re-
glării recoltei prin lichidarea lăstarilor şi inflorescen-
ţelor de prisos până la începutul înfloritului este unul 
dintre cele mai importante şi eficiente procedee agro-
tehnice (operaţii în verde) aplicate soiurilor de struguri 
de masă. Procedeul permite obţinerea unei cote înalte 
(în proporţie de 90–100%) de struguri-marfă de calita-
te superioară.

7. Protecţia efi cientă a soiului de masă Moldova contra
bolilor şi dăunătorilor poate fi  realizată numai prin aplica-
rea măsurilor de combatere în scop profi lactic. Un rol im-
portant aparţine şi respectării tehnologiei de cultură, con-
diţiilor ecologice de amplasare, climă şi sol ale arealului 
de cultivare. 

8. Pentru prevenirea atacurilor de putregaiul-cenuşiu
al strugurilor, în cazul soiului Moldova trebuie luate măsuri 
pentru protecţia integrităţii bobiţelor de atacurile insectelor 
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şi făinării (care prin lezarea şi crăparea acestora deschid 
porţile pentru infecţiile de putregai), aplicând măsuri efi -
ciente de prevenire şi combatere. Recoltarea în termen 
redus a recoltei, mai ales în condiţii favorabile dezvoltării 
bolii (în perioada de pârgă), este un factor important în 
diminuarea atacului de putregaiul-cenuşiu.  

9. La elaborarea programelor de protecţie contra boli-
lor şi dăunătorilor se va acorda o atenţie deosebită respec-
tării cu stricteţe a dozelor şi termenelor optime de aplicare 
a tratamentelor pentru obţinerea producţiei de calitate şi 
evitarea apariţiei fenomenului de rezistenţă a patogenilor 
faţă de produsele biologice şi chimice utilizate. 
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