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INTRODUCERE

Una din condiţiile de bază care trebuie luată în con-
siderare la alegerea soiurilor de portaltoi este afi nitatea 
lor cu soiurile producătoare de struguri. Numai printr-o  
afi nitate bună între altoi şi portaltoi se pot obţine viţe 
altoite cu concreştere completă, longevitate înaltă şi 
de productivitate sporită.

Spectrul larg al infl uenţei sub care se manifestă 
afi nitatea dintre altoi şi portaltoi a dus la subîmpăr-
ţirea acesteia în afi nitatea morfologică şi afi nitatea 
fi ziologică [3], afi nitatea de altoire şi afi nitatea de pro-
ducţie [16]. Afi nitatea de altoire reprezintă o condiţie 
de bază în producerea materialului săditor viticol, în 
timp ce afi nitatea de producţie este o cerinţă impor-
tantă ce se impune la înfi inţarea noilor plantaţii de 
vii moderne de lungă durată, cu recolte maxime de 
calitate superioară.

Numeroasele cercetări ştiinţifi ce [1, 6, 9, 8] au de-
monstrat cu prisosinţă că în cazul altoirii viţei-de-vie 
are loc o infl uenţă reciprocă a partenerilor altoiţi. Por-
taltoiul exercită o infl uenţă puternică asupra creşterii 
[2, 4,], fertilităţii [5], rezistenţei la secetă, a  tempera-
turilor minimale şi productivităţii [7, 11, 12, 13, 14, 15], 
precum şi a potenţialului oenologic [10].

E de remarcat faptul că în literatura de specialitate 
din ultimii ani se întâlnesc numeroase informaţii privind 
afi nitatea de producţie a soiurilor Vitis vinifera, cum ar 
fi : Chardonnay, Traminer, Cabernet-Sauvignon, Mer-
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lot, Aligote, Sauvignon, Riesling, Pinot noir şi a unor 
soiuri de selecţie nouă: Viorica, Riton, Leana, Ialo-
venschi ustoicivîi, Muscat de Ialoveni, Kişmiş lucistîi 
ş.a. [10, 11, 12].

În ultimii 50 de ani nu s-au efectuat cercetări 
ştiinţifice privind stabilirea celor mai potrivite  soiuri 
de portaltoi pentru altoirea soiurilor autohtone Vitis 
vinifera precum sunt Fetească neagră, Fetească 
regală, Rară neagră, Codrinschi ş.a., deși soiurile 
enumerate şi clonele  acestora sunt mai bine aco-
modate la condiţiile climatice din Republica  Mol-
dova (suportă mai bine temperaturile minime din 
timpul iernii) şi asigură producţii înalte de struguri 
de calitate superioară.

Erorile comise în urma alegerii incorecte a soiu-
rilor de portaltoi pentru altoirea soiurilor viţei-de-vie 
producătoare de struguri trebuie eliminate, deoarece 
din această cauză scade productivitatea, butucii sunt 
afectați  de cloroză, secetă şi de temperaturi minime, 
care provoacă, la rândul lor, apariţia golurilor. Ca re-
zultat, se constată pierirea prematură a plantaţiilor vi-
ticole. 

Deci stabilirea celor mai potrivite soiuri de portaltoi 
pentru altoirea soiurilor autohtone Vitis vinifera pro-
ducătoare de struguri prezintă una dintre principalele 
probleme ale dezvoltării cât mai efi ciente a viticulturii. 
Aceasta justifi că actualitatea cercetărilor privind stabi-
lirea afi nităţii de altoire şi afi nităţii de producţie a soiu-
rilor autohtone şi de selecţie nouă, altoite pe diferite 
soiuri de portaltoi.

MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE

Cercetările au inclus organizarea variantelor din 
experienţă în care s-au luat în calcul doi factori esenţi-
ali: soiurile altoi şi soiurile portaltoi. În acest scop s-au 
utilizat 4 soiuri autohtone: Fetească neagră, Fetească 
regală, Rară neagră şi Codrinschi – soi de viţă nobilă, 
creat în cadrul Institutului de Viticultură şi Vinifi caţie din 
Republica Moldova de amelioratorul Valentina Vede-
neeva, prin încrucişarea soiului Rară neagră cu soiul 
Cabernet-Sauvignon. Soiurile de altoi menţionate au 
fost altoite pe 3 soiuri de portaltoi raionate în Republi-
ca Moldova: Riparia x Rupestris 101-14 cl. 3, Berlandi-
eri x Riparia Kober 5BB cl. 114 şi Berlandieri x Riparia 
SO4 cl. 5. Cu cele 4 soiuri de altoi Vitis vinifera şi 3 
soiuri de portaltoi experienţa a fost constituită din 12 
variante altoi/portaltoi.

Materialul săditor altoit a fost produs în pepinierele 
SRL „Elvitis Com” şi „Ritrodex”. 

Forţarea butaşilor altoiţi a fost efectuată prin meto-
da cu stratifi carea totală cu rumeguş şi încălzire exte-
rioară, precum şi prin metoda forţării butaşilor cu baza 
în apă.

Plantarea butaşilor în şcoala de viţe s-a efectuat în 
biloane ridicate din primăvară şi acoperite cu peliculă 
neagră din polietilenă, sub care a fost plasat un furtun 
pentru irigarea prin picurare.

Pentru determinarea afi nităţii de altoire, după for-
ţarea şi călirea butaşilor altoiţi s-a atras o atenție de-
osebită formării calusului circular la punctul de altoire, 
pornirea în creştere a lăstarilor de pe altoi şi formarea 
rădăcinilor la baza portaltoiului. După recoltarea viţelor 
din şcoala de viţe s-a luat în evidență  randamentul şi 
calitatea materialului săditor pentru fi ecare variantă a 
experienţei.

REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII

Prin determinările efectuate după forţarea şi călirea 
butaşilor altoiţi au fost obţinute date experimentale, 
prezentate în tabelul 1, care demonstrează că media 
numărului de butaşi altoiţi cu calus circular  la punc-
tul de altoire, la toate soiurile producătoare de struguri 
luate în cercetare, a fost mai mare în cazul altoirii lor 
pe portaltoiurile Riparia x Rupestris 101-14 (98,6%) şi 
Berlandieri x Riparia Kober 5BB (98,5%), iar pe butaşii 
altoiţi pe portaltoiul Berlandieri x Riparia SO4 indicele 
de calusare a fost mai mic şi a constituit 93,8%.

Calitatea biologică a butaşilor altoiţi depinde nu 
numai de capacitatea formării calusului pe secţiunile 
componentelor altoiurilor, dar şi, în mare măsură, de 
pornirea în creştere a ochilor de pe altoi în timpul for-
ţării şi călirii. Pornirea în creştere a ochilor în timpul 
forţării butaşilor altoiţi este infl uenţată de soiul portal-
toi folosit la altoire. În primul rând, se pornesc în creş-
tere ochii de pe butaşii altoiţi pe portaltoiul 101-14, 
urmat peste 3-4 zile de pe butaşii altoiţi pe portaltoiul 
Kober 5BB şi numai peste 2-3 zile după pornirea în 
creştere a ochilor de pe butaşii altoiţi pe portaltoiul 
Kober 5BB încep a creşte și ochii de pe butaşii altoiţi 
pe portaltoiul SO4.

După călire, înainte de plantare în şcoala de viţe, 
numărul butaşilor cu lăstari din altoi porniţi în creştere, 
la toate soiurile producătoare de struguri, a fost mai 
mare în cazul utilizării la altoire  a portaltoiului 101-14 
(99,2%), urmat de Kober 5BB (94,0%), iar mai mic –  
pe portaltoiul SO4 (91,6%). 

Sub aspectul formării rădăcinilor la baza butaşilor 
altoiţi după călire înainte de plantare în şcoala de viţe, 
s-au obţinut date experimentale care confi rmă că so-
iul de portaltoi şi metoda de forţare determină durata 
perioadei de formare a rădăcinilor, precum şi numărul 
butaşilor cu rădăcini.

În primul rând, apariţia rădăcinilor s-a înregistrat 
pe butaşii altoiţi pe portaltoiul  101-14, iar apariţia ră-
dăcinilor pe butaşii altoiţi pe Kober 5BB a fost cu 5-7 
zile mai târziu faţă de cei altoiţi pe 101-14. Cel mai 
târziu au apărut rădăcinile pe butaşii altoiţi pe portal-
toiul SO4.

Numărul de butaşi cu rădăcini, la toate soiurile 
producătoare de struguri, a oscilat în funcţie de soiul 
portaltoi utilizat la altoire. Procentul de butaşi altoiţi 
cu rădăcini la bază, înainte de plantare în şcoala de 
viţe, la toate soiurile luate în cercetare a fost  superi-
or  (63,9%) în cazul variantelor în care s-a utilizat la 

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



vi
ti

cu
lt

u
ră



Tabelul 1 
 Datele obţinute în urma forţării şi călirii butaşilor din soiurile autohtone Vitis vinifera, 

altoite pe diferite soiuri de portaltoi (SRL „Elvitis Com” şi SRL „Retrodex”, 
media pe anii 2015–2018)

Soiul altoi
Soiul portaltoi

Media101-14 Kober 5BB SO4

1. Butaşi cu calus circular la punctul de altoire, %

Fetească neagră 98,0 99,3 96,3 97,9
Fetească regală 97,7 98,6 95,0 97,1
Rară neagră 98,7 96,0 93,7 96,1
Codrinschi 100,0 100,0 90,0 96,7
Media 98, 6 98,5 93,8 97,0

2. Butaşi cu lăstari din altoi porniţi în creştere, %

Fetească neagră 99,3 95,3 94,7 96,4
Fetească regală 99,4 93,7 88,7 93,8
Rară neagră 98,0 92,0 93,0 94,3
Codrinschi 100,0 95,0 90,0 95,0
Media 99,2 94,0 91,6 94,9

3. Butaşi cu rădăcini la baza portaltoiului, după călire, %

Fetească neagră 66,7 43,0 29,3 46,3
Fetească regală 60,0 32,7 19,3 37,3
Rară neagră 65,0 36,0 37,0 46,0
Media 63,9 37,2 28,5 43,2

altoire portaltoiul 101-14. În cazul în care la altoire 
s-a folosit soiul de portaltoi Kober 5BB, înainte de 
plantare în şcoala de viţe s-au înregistrat 37,2% de 
butaşi cu rădăcini. Cel mai mic număr de butaşi cu 
rădăcini, în medie la toate soiurile producătoare de 
struguri (28,5%), s-a înregistrat pe butaşii altoiţi pe 
portaltoiul SO4.

Criteriul de bază care determină stabilirea afi nităţii 
de altoire este randamentul şi calitatea viţelor altoite. 
Conform datelor prezentate în tabelul 2, în urma inter-
acţiunii combinate altoi/portaltoi cele mai bune rezulta-
te au înregistrat soiurile Codrinschi (58,3%) şi Feteas-
că neagră (48,4%), altoite pe soiul de portaltoi 101-14, 
şi soiul Fetească regală altoit pe portaltoiul Kober 5BB 
(45,7%). Cel mai scăzut randament, în aproape toa-
te combinaţiile de altoire, s-a înregistrat la soiul Rară 
neagră.

Analizând datele experimentale privind randamen-
tul materialului săditor viticol, s-a constatat că cel mai 
scăzut randament, la toate soiurile producătoare de 
struguri luate în cercetare, s-a înregistrat în variantele 
în care la altoire s-a folosit portaltoiul SO4.

E de remarcat faptul că şi prin aplicarea metodei de 
forţare în apă a butaşilor altoiți pe soiurile de portaltoi 
cu o perioadă îndelungată de apariţie a  rădăcinilor se 

pot obţine rezultate bune, însă doar în cazul aplicării 
anumitor procedee tehnologice, şi anume: înainte de 
altoire partea bazală a butaşilor de portaltoi trebuie su-
pusă forţării timp de 4-6 zile în mediu umed la tempe-
ratura de 20–22 °C.

În timpul forţării în apă a butaşilor altoiţi e ne-
cesar de creat condiţii de aeraţie a bazei butaşilor 
(pentru o anumită perioadă de timp) prin evacuarea 
apei din lăzi sau containere, lăsând butaşii altoiţi la 
forţare fără apă la bază, timp de 10-12 ore, apoi în 
lăzi sau containere se va turna apă proaspătă (un 
strat nu mai gros de 4–5 cm). Acest procedeu e ne-
cesar de repetat la forţare şi călire peste fi ecare 2-3 
zile. Procedeele propuse contribuie la grăbirea apa-
riţiei rădăcinilor pe butaşi.

Rezultatele determinării calităţii materialului sădi-
tor din variantele experienţei, exprimate prin grosimea 
cordiţelor, numărul de rădăcini şi grosimea lor, în me-
die pe o viţă altoită, sunt prezentate în tabelul 2.

Soiul de portaltoi a infl uenţat, într-o anumită măsură, 
grosimea cordiţei principale a viţelor din soiurile produ-
cătoare de struguri luate în cercetare. Diametrul cordiţei 
din soiurile Codrinschi (7,6 mm) şi Fetească neagră (5,9 
mm) a fost mai mare  pe viţele altoite pe portaltoiul Ko-
ber 5BB, iar cele din soiul Fetească regală (6,6 mm) – 
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pe portaltoiul SO4 şi numai viţele din soiul Rară neagră 
a fost superior pe portaltoiul 101-14 (6,2 mm).

Cât priveşte numărul (total) de rădăcini în medie 
pe o viţă, la toate soiurile autohtone luate în cercetare 
a fost mai mare în cazul altoirii pe portaltoiul 101-14 
(18,1), urmat de Kober 5BB (15,9), apoi de SO4 (14,5).

CONCLUZII

În urma cercetărilor efectuate privind stabilirea 
afi nităţii de altoire a soiurilor autohtone Vitis vinifera 
în interacţiune cu principalele soiuri de portaltoi reco-
mandate pentru Republica  Moldova, se desprind ur-
mătoarele concluzii: 

1. Numărul butaşilor altoiţi cu calus circular la punctul 
de altoire, la toate soiurile producătoare de struguri luate în 
cercetare, a fost mai mare în cazul altoirii lor pe portaltoiul 
Riparia x Rupestris 101-14 şi Berlandieri x Riparia Kober 
5BB (98,6; 98,5 %), iar pe portaltoiul Berlandieri x Riparia 
SO4, indicele de calusare a fost mai mic (93,8 %).

Tabelul 2
Datele obţinute în urma clasării viţelor din soiurile autohtone  Vitis vinifera, 
altoite pe  diferite soiuri de portaltoi (SRL „Elvitis Com” şi SRL „Ritrodex”, 

media pe anii 201–2018)

Soiul altoi
Soiul portaltoi

Media
101-14 Kober 5BB SO4

1. Randamentul în viţe standard, %

Fetească neagră 48,4 36,9 39,9 41,7

Fetească regală 41,3 45,7 32,9 40,0

Rară neagră 27,3 22,1 16,9 22,1

Codrinschi 58,3 22,1 14,0 31,5

Media 43,8 31,7 25,9 33,8

2. Diametrul  cordiţei principale, mm

Fetească neagră 5,7 5,9 5,2 5,6

Fetească regală 5,8 6,0 6,6 6,1

Rară neagră 6,2 5,1 5,8 5,7

Codrinschi 5,5 7,6 5,1 6,0

Media 5,8 6,2 5,7 5,9

3. Numărul total de rădăcini pe o viţă

Fetească neagră 18,9 15,2 13,8 16,0

Fetească regală 18,5 16,6 15,8 16,9

Rară neagră 18,5 14,5 14,8 15,9

Codrinschi 16,6 17,2 13,4 15,7

Media 18,1 15,9 14,4 16,1

2. Soiul de portaltoi determină durata perioadei de 
pornire în creştere a ochilor de pe altoiul butaşilor al-
toiţi în timpul forţării, călirii şi plantării în şcoala de vițe. 
În primul rând pornesc în creştere ochii de pe altoiul 
butaşilor altoiţi pe portaltoiul 101-14, urmat peste 3-4 
zile pe portaltoiul Kober 5BB şi numai peste 2-3 zile 
după pornirea în creştere a ochilor de pe butaşii altoiţi 
pe Kober 5BB, pornesc în creştere şi ochii de pe cei 
altoiţi pe SO4.

3. Soiul de portaltoi determină durata perioadei de 
apariţie (formare) a rădăcinilor. La toate soiurile nobile 
rădăcinile apar în primul rând la baza butaşilor altoiţi 
pe soiul de portaltoi 101-14, urmat, peste 5-7 zile, pe 
butaşii altoiţi pe Kober 5BB, iar cel mai târziu pe cei 
altoiţi pe SO4.

4. Cel mai înalt randament de material săditor 
standard la soiurile Codrinschi, Fetească  neagră şi 
Rară neagră s-a înregistrat în cazul altoirii lor pe por-
taltoiul 101-14, iar soiul Fetească regală – pe portal-
toiul Kober 5BB.
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