
Problema de bază în ramura viticul-
turii este elaborarea tehnologiiilor de 
perspectivă bazate pe perfecţionarea sis-
temului de conducere, înfi inţarea  plan-
taţiilor de tip nou adaptate la cerinţele 
în complex ale proceselor tehnologice.

Sistemul de conducere a butucilor este un 
element important care contribuie la ilumi-
narea  şi aerisirea optimă a coroanei 
butucului. Pentru aplicarea pe larg 
a mecanizării  şi facilitarea efectuă-
rii  operaţiilor manuale la îngrijirea 
butucului, a reducerii sau excluderii 
unor procedee, o importanţă deose-
bită o au operaţiile şi lucrările agro-
tehnice ale tehnologiei de cultivare  a 
viţei-de-vie,  gradul lor de infl uenţă 
asupra creşterii, dezvoltării lăstarilor, 
productivităţii şi efi cienţei economice 
fi ind foarte diferit.

La sistemul tradiţional cu con-
ducerea verticală a lăstarilor (А.Г. 
Жакотэ, 1983) doar 30% din aparatul 
foliar sunt capabile de fotosinteză, iar 
restul sunt parazitare pentru butucul 
viţei-de-vie (fi g.1).

Fig. 1. Sistemul tradiţional cu conducerea 
verticală a lăstarilor

LA ACEST SISTEM SE EFECTUEAZĂ:
- instalarea sârmelor în 3-4 niveluri,  5-7 

rânduri;
- tăierea în uscat a butucilor cu scoaterea  

viţelor de pe sârmă; 
- legatul în uscat al coardelor de rod;
- legatul lăstarilor pe parcursul vegetaţiei, 

3-4 ori;
- plivitul, 1-2 ori;
- copilitul, 1-2 ori;
- ciupitul, o singură dată;
- ciuntirea lăstarilor se efectuează şi la plan-

taţiile cu amplasarea parţială a lăstarilor; 

- tratamente contra bolilor şi dăunătorilor, 
9-10 ori.

Astfel, la formarea plantaţiilor viticole 
pe tulpină de 1,3–1,4 m, la sistemul nou cu 
amplasarea liberă a lăstarilor (fi g. 2) nu prea 
sunt zone umbrite care îl deosebeşte sem-
nifi cativ de forma butucului cu conducerea 
verticală a lăstarilor. 

Fig. 2. Sistemul nou cu am-
plasarea  liberă a lăstarilor în 
spaţiu 

LA ACEST SISTEM  
SE EFECTUEAZĂ:

- instalarea doar  a două săr-
me paralele la un singur nivel 
sau, în unele cazuri, o singură 
sârmă la nivelul cordonului;

- tăierea în uscat a butucilor;
- nu se leagă coardele de rod, 

doar cordoanele şi tulpinile, 
după necesitate;

- plivitul, ciupitul, copilitul, după necesitate, 
în funcţie  de condiţiile climatice ale anului;

- numărul de tratamente contra bolilor şi 
dăunătorilor, în cazul  unei  iluminări şi ae-
risiri  sufi ciente a coroanei butucului, se limi-
tează la 3-4 ori.

În baza cercetărilor multianuale 
(1985–2015) s-a stabilit că asigurarea re-
gimului optim de iluminare şi aerisire a 
coroanei butucului pe toată perioada de 
vegetaţie este un factor important  pentru 
obţinerea strugurilor de calitate.
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