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I NTRODUCERE

Republica Moldova dispune de condiții pedoclimatice 
favorabile pentru dezvoltarea viticulturii. Productivitatea 
plantaţiilor viticole depinde în mare măsură de factorii fi -
zico-geografi ci. Prin urmare, pentru a studia dependența 
productivității strugurilor, calității recoltei de condiţiile cli-
matice şi amplasarea plantațiilor viticole, oamenii de şti-
inţă au efectuat numeroase cercetări  [5,6,1,2,13]. Autorii 
remarcă faptul că mediul ambiant se caracterizează prin 
schimbări continue care au o infl uenţă diversă în diferite 
faze de dezvoltare a viţei-de-vie.

Vița-de-vie face parte din categoria plantelor cu o plas-
ticitate înaltă, fi ind foarte sensibilă la schimbările factorilor 
de mediu. Pentru a stabili metodele agrotehnice optime de 
cultivare a strugurilor (schema de plantare, forma butucilor, 
metodele de tăiere,  sarcina butucului etc.) [9,10], în fi ecare 
caz trebuie să se țină cont de  amplasarea corectă a plan-
taţiei viticole, infl uența factorilor climatici asupra acestora. 

În acest sens, scopul cercetării a fost studierea infl u-
enţei formelor de relief (expoziţia pantei, înclinarea, înălţi-
mea deasupra nivelului mării etc.) şi a particularităților de 
sol asupra creşterii, dezvoltării şi productivităţii soiului de 
viță-de-vie Bianca cultivat în regiunea Centru a Republicii 
Moldova. Soiul respectiv este cultivat cu succes în multe 
regiuni viticole, fi ind destinat preparării vinurilor de desert, 
seci, demidulci, tari, precum şi a divinurilor [14].

MATERIALE ȘI METODE

Drept obiect de studiu a servit caracteristica pedoeco-
logică a teritoriului sectoarelor şi infl uenţa acestor factori 
asupra productivităţii soiului  Bianca cultivat în plantațiile 
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SUMMARY. The results of studies on the eff ect of the 
elements of the terrain (exposure, slope, altitude) and soil 
conditions for the varieties Bianca productivity in condi-
tions of the Central region of the Republic of Moldova. It 
is shown that the bushes yield varies, depending on years 
of research, greatly increases the slopes SW and W ex-
posures compared to SE and E (plateau), especially when 
growing bushes in the top and middle parts of the slopes.
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ÎM „Călăraşi-Divin” SA, raionul Călăraşi, regiunea viticolă 
Centru a Moldovei. Au fost selectate sectoarele pentru cer-
cetare, ținându-se cont de anumiți factori (înclinarea pantei, 
expoziţia pantei şi înălţimea deasupra nivelului mării):

Mătăsăriţa 1 (expoziţia NE, înclinarea pantei 5-8°, înăl-
ţimea deasupra nivelului mării  – h = 300–335 m. Solul – 
cenuşiu de pădure argilo-lutos slab erodat );

Mătăsăriţa 2 (expoziţia SV, înclinarea pantei 5-8°, înăl-
ţimea deasupra nivelului mării – h = 300–335 m. Solul – 
cenuşiu de pădure argilo-lutos slab erodat);

Tocul Vechi (expoziţia V, înclinarea pantei 1-8°,  înăl-
ţimea deasupra nivelului mării – h = 325–330 m. Solul – 
cenuşiu de pădure luto-argilos slab erodat);.

LAP Martor – plantaţiile sunt amplasate pe platou (ex-
poziţia E, înclinarea pantei 1-5°, înălţimea deasupra nive-
lului mării – h = 295–325 m. Solul – cenuşiu de pădure 
argilo-lutos) (tab. 1).

Solurile sectoarelor experimentale nu sunt omogene 
în ceea ce priveşte originea şi compoziţia lor mecanică, fi -
ind reprezentate prin soluri cenuşii de pădure şi cenuşii-în-
chise de pădure. Compoziţia granulometrică a solului este 
argiloasă, pe argilă uşoară, cu un conţinut de particule de 
„lut fi zic”. Fertilitatea naturală a solului este medie. Rezer-
vele de humus în stratul superior constituie  110–170 t / 
ha.  Ape subterane  nu există.

Soiul Bianca a fost altoit pe РхР 101-14. Schema de 
plantare – 2,75x1,35 (Мătăsăriţа 1 şi 2) şi 2,75х1,50 (Tocul 
Vechi şi LAP ).  Forma butucului – cordon bilateral orizontal, 
cu creştere pe verticală, spalieră – cu trei niveluri de sârmă.

În plantaţiile de viţă-de-vie amplasate pe pante cu dife-
rite expoziţii au fost luate în cercetare câte 15 butuci (trei 
repetiții) situaţi în partea de sus, de mijloc şi cea de jos a 
pantei în comparație cu butucii  amplasați pe plato (LAP). 
S-au făcut  evidenţe, analize şi observări, determinându-se 
elementele de fructifi care – prin numărarea ochilor rămaşi 
pe butuc în timpul tăierii, a lăstarilor dezvoltaţi (fertili şi ste-
rili), precum şi a infl orescenţelor [7]. S-a calculat coefi cien-
tul de fertilitate absolut (numărul de struguri pe un lăstar 
dezvoltat) şi relativ (numărul de struguri pe un lăstar fertil).

Tabelul 1
Principalii indicii agroecologici, ÎM „Călăraşi-Divin” SA, rn. Călăraşi
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 grade
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Tipul solului Altitudinea, m

 2 9 Mătăsăriţa 1 5,45 5-8° NE cenuşiu de pădure argilo-
lutos slab erodat 300–335

3 10 Mătăsăriţa 2 7,90 5-8° SV cenuşiu de pădure argilo-
lutos slab erodat 300–335

6 17 Tocul Vechi 6,38 1-8° V cenuşiu de pădure luto-ar-
gilos slab erodat 325–330

5 4 LAP
Martor 12,42 1-5° E cenuşiu de pădure argilo-

lutos 295–325

La sfârşitul perioadei de vegetaţie a fost determina-
tă recolta butucilor (în kg/butuc) [7],  conţinutul de sub-
stanţe uscate în must [7] și conţinutul de acizi titrabili [11]. 
Concentraţia de zaharuri şi aciditatea titrabilă au fost cal-
culate conform Standardului Moldovean [3]. Prelucrarea 
matematică a rezultatelor cercetării a fost efectuată după 
A. Dospehov [4].

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Bianca (Villars Blanc × Chasla Bouvier) [Ungaria] – soi 
timpuriu pentru vin. Strugurii mijlocii, masa – 90–120 g, 
cilindrici compacți. Boabele de dimensiuni medii şi mici,  
masa – 1,5 g, ovale, de culoare galben-verzuie (fi g. 1). 
Gust plăcut. Miezul suculent, pielița  subţire. Conținutul de 
zahăr – 20–28%, aciditatea titrabilă – 7 g/l.

Strugurii se mențin o perioadă îndelungată  pe butuc, 
acumulând zahar și micşorându-se aciditatea.

Butucii au un nivel mediu de  creştere. Lăstarii sunt 
verticali. Maturizarea lăstarilor este bună. Soiul este re-
zistent la mana viţei-de-vie, oidium şi putregaiul-cenuşiu. 
Tolerant la fi loxeră. Rezistent la ger (-25–27 °С) [14].

Principalul criteriu privind caracteristica soiurilor, bu-
tucilor şi a plantaţiilor îl constituie productivitatea – care 
poate fi , la rândul ei, biologică şi  economică (recolta).

Productivitatea economică  este masa recoltei obținute 
per butuc sau de pe o unitate  a suprafeţei plantate. Recolta 
butucului şi a plantaţiei depinde de un şir de elemente – in-
dicatori de productivitate, în baza cărora este posibilă regla-
rea direcţionată a productivităţii şi calităţii. Aceşti indicatori 
se referă la numărul de lăstari pe butuc, suprafaţa plantaţii-
lor, numărul de struguri, masa medie a acestora  etc.

Dat fi ind faptul că  recolta viţei-de-vie se formează nu-
mai pe lăstarii dezvoltaţi din anul precedent, la butucii de doi 
ani, în baza numărului lor la un butuc  poate fi  determinată 
atât productivitatea unui  butuc, cât şi a întregii plantaţii [12].

În urma cercetărilor efectuate s-a determinat că la 
soiul Bianca, în funcție de condiţiile ecologice ale terito-
riului, se schimbă numărul de lăstari dezvoltaţi din ochii 
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Fig. 1. Soiul Bianca, ÎM „Călăraşi-Divin” SA, anul 2015

dorminzi, inclusiv  cei productivi, de asemenea, numărul 
de infl orescenţe, coefi cientul de productivitate şi fructifi -
care. În anul 2016 numărul mediu de lăstari la butucii 
amplasați  pe platou (E) constituie 45 buc./tufă, la cei pe 
pantele Мătăsăriţa 2 (SV) – 45–49 buc./tufă, Mătăsăriţа 
1 (NV) – 44–47 buc./tufă, Tocul Vechi – 40–43 buc./tufă, 
fi ind în creştere la butucii din partea de sus şi cea cen-

trală a pantei şi scăzând la cei din partea de jos a pantei, 
indiferent de expoziţia lor.

Este necesar de menţionat că în condiţiile anului 2016 
toţi lăstarii au fost productivi, pe fi ecare dintre ei s-au dez-
voltat cîte 2-3 infl orescenţe, coefi cienții de fructifi care şi de 
productivitate au atins nivelul de 2,0-2,1. Conform datelor 
lui Smirnov C.V. ş.a. [12], indicatorii de fructifi care se de-

Tabelul 2
Productivitatea butucilor şi calitatea strugurilor soiului Bianca, în funcţie de condiţiile 

de cultivare, ÎM „Călăraşi-Divin” SA, raionul Călăraşi,  2016

Microraionul

Ex
po

zi
ţia

A
m

pl
as

ar
ea

 
pe

 p
an

tă Cantitatea 
medie a stru-
gurilor, buc./

butuc

Masa medie 
a unui stru-

gure, g

Recolta 
medie,

kg/butuc

Concentraţia în masă, 
g/dm³

Indicator 
GA*zaharuri acid. titra-

bilă

Mătăsăriţa 1 NV
s 98,0 93,6 9,18 202 9,3 21,7
m 93,0 86,2 8,02 194 9,0 21,6
j 90,2 78,2 7,05 188 9,8 19,2

DL05 5,5 7,2 0,34 - - -

Mătăsăriţa 2 SV
s 99,6 97,4 9,70 212 8,1 26,2
m 96,2 92,2 8,87 207 8,3 25,0
j 92,0 78,9 7,26 196 9,0 21,8

DL05 4,5 4,5 0,59 - - -

Tocul Vechi V
s 86,6 92,8 8,04 207 7,6 27,2
m 95,4 80,7 7,70 202 8,2 24,6
j 78,2 96,1 7,52 172 8,3 20,7

DL05 6,4 2,0 0,55 - - -

LAP (Martor) E plato 89,4 99,2 8,87 196 8,3 23,6
* GA – indicator glucoacidometric.
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termină după particularităţile biologice ale soiului, dar pot 
varia în funcție de condiţiile climatice şi ecologice, încărcă-
tura butucilor cu lăstari şi aplicarea măsurilor agrotehnice 
în plantaţiile viticole. 

În anul 2016 recolta soiului Bianca a variat în funcție 
de expoziţia pantei şi  amplasarea butucilor. În comparaţie 
cu anul 2015, a crescut  numărul de struguri la o tufă, dar 
s-a micşorat  masa lor. Deci pe plantaţiile Mătăsăriţa 2 
(SV) masa medie a unui strugure a constituit  97,4; 92,2 
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şi 78,9 g; Mătăsăriţa 1 (NV) – 93,6; 86,2 şi 78,2 g; Tocul 
Vechi (V) – 92,8; 80,7 şi 96,1 g. În partea de jos a pantei, 
odată cu creşterea butucilor s-a observat micşorarea ma-
sei medii a strugurilor în comparație cu cei din partea  de 
sus şi de centru a pantei (tab. 2).

Micşorarea masei medii a strugurilor este infl uențată 
de condiţiile nefavorabile ale mediului în perioada de în-
fl orire, polenizare şi legare a boabelor. Conform datelor 
staţiei meteo din s. Bravicea, numai în luna iunie a anului 

Fig. 2. Infl uenţa elementelor reliefului asupra  dezvoltării  soiului Bianca,
lotul Mătăsăriţa 2. ÎM „Călăraşi-Divin” SA

a – sus; b – la centru; c – jos (amplasarea butucilor pe pantă)

a

b

c
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2016 au căzut 188 mm de precipitaţii, la o temperatură 
medie lunară de 20,9 0С, ceea ce a contribuit la creșterea 
indicelui mediu anual de 2,1 ori. Întârzierea procedeelor 
de polenizare provoacă  căderea fl orilor şi mergeluirea 
bobiţelor.

Odată cu creşterea butucilor amplasați în partea de jos 
a pantei, indiferent de expoziţia lor, masa medie a strugu-
rilor se micşorează de 1,1–1,5 ori.

Recolta butucilor soiului Bianca amplasați pe platou 
în anul 2016 a alcătuit  8,87 kg/butuc, conţinutul de za-
hăr  – 196 g/dm3, aciditatea titrabilă – 8,3 g/dm3, indica-
torul GA – 23,6.

Pe panta cu expoziţie SV (Mătăsăriţa 2), în funcție  de 
amplasarea butucilor, recolta a alcătuit 9,70 (sus), 8,87 
(la mijloc) şi 7,26 (jos) kg/butuc; concentraţia de zaharuri 
– 212, 207 şi 196 g/dm³, aciditatea titrabilă – 8,1, 8,3 şi 
9,0 g/dm³. S-a observat micşorarea recoltei şi a calităţii 
boabelor, în funcție de amplasarea butucilor pe pantă, fapt 
confi rmat de indicele GA, la butucii amplasați în  partea de 
sus a pantei acesta constituind 26,2, în partea de  mijloc – 
25,0 şi în cea de  jos – 21,8.

Indicatorul glucoacidometric (GA), calculat ca raportul 
dintre concentraţia de zahar şi concentraţia de acizi titra-
bili este necesar pentru a determina maturarea strugurilor 
şi termenul  optim de recoltare. Prin urmare, acest raport 
este denumit şi „indicatorul de maturare”. Indicatorul GA 
se modifi că odată cu conţinutul de zahăr şi aciditatea fruc-
telor, pe măsură ce se maturizează.

Pe panta cu expoziţie NE (Mătăsăriţa 1), în comparaţie 
cu cea cu expoziţie SV, recolta soiului variază puţin, însă 
scade calitatea boabelor. În boabe se micşorează cantita-
tea de zahar şi se măreşte aciditatea. Indicatorul  GA se 
reduce de 1,1-1,2 ori.

Pe panta cu expoziţie vestică (Tocul Vechi) n-a fost 
stabilită o corelație strictă dintre  numărul de struguri şi 
masa lor medie. În acelaşi timp, ca şi pe alte pante, a fost 
remarcată o creştere a recoltei în funcție de amplasarea 
butucilor pe pantă. În partea de sus a pantei recolta a con-
stituit  8,04, în cea de mijloc – 7,70 şi în cea de  jos – 
7,72 kg/ butuc.

În unele cazuri  reducerea  recoltei la  butuc, compa-
rativ cu panta cu expoziție  SV (Mătăsăriţa 2), contribuie 
la îmbunătăţirea calităţii strugurilor, micşorarea acidității ti-
trabile și la creşterea indicatorului GA, îndeosebi la butucii 
amplasați în partea de sus a pantei. 

CONCLUZII

1. Soiul Bianca este cultivat  în gospodăria SRL „Că-
lăraşi-Divin”, rn. Călăraşi, amplasată în zona centrală a 
Republicii Moldova, pe soluri cenușii lutoase de pădure, 
caracterizându-se printr-o productivitate înaltă.

2. Recolta butucilor variază  în funcție de anul luat 
în studiu, înregistrând creșteri pe panta cu expoziţie SV 
(Mătăsăriţa 2), în comparaţie cu pantele cu expoziţie NV 
(Mătăsăriţa 1), expoziţie E (Platou) şi expoziţie V (Tocul 
Vechi).

3. Indifi rent de expoziţia pantei, se observă o schim-
bare a volumului recoltei de struguri  pe butuci – creşte  
în partea de sus şi cea de mijloc a pantei,  comparativ cu 
partea de jos a acesteia. 

4. Conţinutul de zahăr şi acizi titrabili în sucul din boa-
be la soiul Bianca diferă în funcție de expoziţia pantei şi 
amplasarea butucilor pe pantă. Creşterea indicatorului GA 
se observă îndeosebi  pe pantele cu expoziţie SV (Mătă-
săriţa 2) şi expoziţie V (Tocul Vechi),  în partea de sus şi 
cea de mijloc a pantei.

5. A fost identifi cată reacţia soiului la schimbarea con-
diţiilor meteorologice în perioada de înfl orire, polenizare şi 
formare a boabelor. Căderea precipitaţiilor abundente şi 
temperaturile ridicate ale aerului şi solului (2016) au pro-
vocat schimbări în  procesul de polenizare, de asemenea,  
căderea fl orilor  şi mergeluirea bobiţelor.
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