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Summary. A study was carried out in the southern zone of Moldova Republic to evaluate the influence of 
gibberelic acid (GA3) on the productivity of vines and quality of berries. It was established that the treatment of 
inflorescence of the seeded grape variety Codreanca by biological active substances - gibberelic acid (GA3) leads 
to increase in the size and weight of clusters and berries, productivity of vines and grape quality. We have 
established that for seeded grape variety Codreanca the maximal effect on the quality berries is application of GA3 
in the first growth period (diameter berry – 5- 6 mm) with concentration 60 mg/l. 
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INTRODUCERE 
În plan mondial, Republica Moldova este clasată printre statele cu o ramura viticolă tradiţional 

dezvoltată. În ţara noastră, cu condiţii naturale de climă şi de sol destul de favorabile pentru creşterea şi 
fructificarea viţei de vie, viticultura reprezintă una din ramurile principale ale agriculturii. 

Din 600 mii ha [10] de teren în pantă (cu înclinarea între 5° şi 15°), în Republica Moldova fiecare 
al patrulea este ocupat cu plantaţii viticole. 

Strugurii de masă se situează în grupa produselor alimentare foarte solicitate, înregistrând o 
tendinţă de continuă creştere a consumului pe o perioadă de an cât mai îndelungată. 

Astăzi, cultura soiurilor de masă a devenit o problemă actuală, complexă, soluţionarea căreia 
depinde de alegerea corectă a soiurilor, de cultivarea, recoltarea, păstrarea şi realizarea strugurilor-marfă. 

O verigă importantă şi deosebită în tehnologia de cultivare a strugurilor de masă o reprezintă 
aplicarea regulatorilor de creştere. Reuşita aplicării fitohormonilor la viţa de vie depinde mult de factorii 
interni şi externi (climaterici, culturali, agronomici), care pot schimba radical efectul aşteptat. 
Combinaţia între momentul aplicării, concentraţia şi temperatura influenţează direct scopul scontat. 
Aplicarea în momentul necorespunzător şi în doze prea mari, afectează nu doar roada anului cultivării, 
ci şi cea a anului următor [5]. 

Scopul investigaţiilor include determinarea influenţei giberelinei asupra cantităţii şi calităţii 
producţiei la soiul Codreanca. 

MATERIALE ŞI METODE 
Cercetările au fost efectuate pe parcursul anilor 2010-2012, în plantaţia viticolă fondată în 

primăvara anului 2007 la SRL „Terra-Vitis”, ce se află la Sudul Republicii Moldova. În această regiune 
temperatura medie lunară reprezintă 9,9ºC, suma precipitaţiilor constituie 454 mm, iar suma 
temperaturilor biologic active reprezintă 3200-3400ºC, condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi 
fructificarea strugurilor de masă. 

Obiectul cercetării este soiul Codreanca– cu flori hermafrodite normale şi coacere timpurie. 
Butucii sunt conduşi după forma cordon orizontal bilateral - formă cu răspândire largă în zonele de 
cultură neprotejată ale viţei de vie. Distanţa de plantare de 3,0 x 1,5 m. 

Variantele au fost organizate în 3 repetiţii cu 5 butuci în fiecare repetiţie, ele s-au grupat în modul 
următor: 1.Martorul (M); 2.GA3 –40 mg/l; 3.GA3 –60 mg/l; 4.GA3 –80 mg/l.  

Giberelina a fost aplicată când diametrul mediu al bobiţelor a fost de 5-6 mm, cu ajutorul 
stropitorilor manuale. 

La maturitatea de consum a bobiţelor la fiecare variantă s-au determinat: dimensiunile strugurilor 
şi bobiţelor (cm), greutatea strugurilor, bobiţelor, ciorchinelor, seminţelor şi greutatea medie a 100 
bobiţe (g), numărul seminţelor din bobiţe, numărul bobiţelor în strugure (buc.). Productivitatea 
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butucilor, indicele de structură a strugurilor şi compoziţia biochimică a bobiţelor (concentraţia 
zăharurilor şi aciditatea titrabilă) au fost determinate după Смирнов К. В. [11]. Prelucrarea statistică a 
rezultatelor cercetării a fost efectuată prin metoda analizei dispersiei descrisă de Доспехов A. [9]. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Principalele avantaje ale soiului Codreanca sunt productivitatea înaltă, constantă, abundentă şi 
coacerea timpurie, şi, deoarece este una din cele mai precoce varietăţi cu bobiţa de culoare albastră, 
poate substitui din grupa timpurie de coacere soiul standard Cardinal. Printre aspectele negative ale 
soiului Codreanca se poate de menţionat numărul de struguri pe lăstar foarte mare, neuniformitatea 
culorii la coacere şi dezvoltarea neuniformă a bobiţelor (meierea şi mărgeluirea pronunţată) [1, 2]. 

Colapietra M. [3] descrie soiul Black Magic (sin. Codreanca, VCR 9) ca un soi ce din cauza 
mărgeluirii pronunţate şi colorării neuniforme necesită tratamente cu regulatori de creştere. 

Aşadar, pentru a obţine o producţie calitativă, la acest soi trebuie de efectuat obligatoriu un 
complex de măsuri, cum ar fi: normarea încărcăturii cu rod (inclusiv răritul strugurilor), desfrunzitul 
înainte de coacere, cîrnitul lăstarilor şi aplicarea regulatorilor de creştere (GA3, etephon). 

Rolul fiziologic al acţiunii giberelinelor asupra viţei de vie este unul complex, ele promovează 
direct diviziunea celulară, au o acţiune de protecţie asupra activităţii auxinelor (favorizând acumularea 
acestora în ţesuturi) şi un rol important în fenomenele de elongaţie celulară, au acţiune directă asupra 
formării şi dezvoltării floemului şi xilemului, şi, probabil cea mai importantă proprietate contribuie la 
mobilizarea asimilatelor, mai ales în primele faze de dezvoltare a bobiţelor [6]. 

Derendovskaia A.I. şi al. [8], în condiţiile Republicii Moldova, aplică substanţe biologic active pe 
soiuri, ce aparţin la diferite grupe biologice: funcţional feminine – Coarna Neagră şi hermafrodite 
normale – Muscat de Hamburg, Ranii Magaracia, Chasselas, Codreanca şi Moldova. Rezultatele au 
arătat că reacţia soiurilor cu seminţe la GA3 de 50 şi 100 mg/l, la acidul α-naftilacetic (ANA) în doză de 
5-10 mg/l şi în combinaţie, după 3-5 zile de la înflorit a fost diferită. O eficacitate înaltă a fost obţinută la 
soiurile Coarna Neagră, Muscat de Hamburg şi Codreanca, la care s-a depistat o mărire a numărului 
bobiţelor legate, majorare mărimii ciorchinelor, greutăţii medii a bobiţelor, procentului de bobiţe fără 
seminţe, termenului de maturare cu 3-7 zile, etc. 

Obiectivele cercetărilor noastre constau în obţinerea la soiul Codreanca a uniformităţii bobiţelor, 
ridicarea greutăţii medii a lor şi a strugurilor, majorarea productivităţii plantaţiei prin efectuarea 
tratamentului cu giberelină (GA3) în perioada de creştere activă a bobiţelor. 

Analizând datele experimentale, atestăm că aplicarea giberelinei a dus la majorarea greutăţii medii 
a strugurelui cu 28,0 până la 71,5 % faţă de martor – factor decisiv al majorării productivităţii butucilor. 
Majorarea greutăţii medii strugurilor a avut loc preponderent pe baza influenţei giberelinei asupra 
greutăţii medii a bobiţelor. În rezultatul aplicării GA3 greutatea ciorchinelor la toate variantele s-a mărit, 
cele mai mari valori atestîndu-se la variantele GA3–60 mg/l şi GA3–80 mg/l de 1,7 şi 1,8 ori mai ridicate 
comparativ martorului. Indicele de structură al strugurelui nu a suferit mari schimbări sub influenţa 
giberelinei (tab. 1). 

Tabelul 1. Influenţa giberelinei (GA3) asupra indicatorilor calităţii strugurilor. 
Soiul Codreanca, SRL ”Terra-Vitis”, 2010 - 2012. 

Greutatea medie (g) a: % faţă de martor 
Variantele 

Greutatea 
medie a 100 

bobiţe, g 
strugu- 

relui 
bobi- 
ţelor 

ciorchi -
nelui 

strugu- 
relui 

bobi- 
ţelor 

ciorchi- 
nelui 

Indicele de 
structură* 

Martor 377,5 491,6 481,1 10,5 100,0 100,0 100,0 45,8 
GA3– 40 mg/l 459,2 629,1 617,8 11,3 128,0 128,4 107,6 54,7 
GA3– 60 mg/l 536,2 793,7 775,5 18,2 161,5 161,2 173,3 42,6 
GA3– 80 mg/l 538,5 842,9 824,0 18,9 171,5 171,3 180,0 43,6 
DL - 0,95 47,5 37,9 36,4 - - - - - 

* - raportul dintre greutatea bobiţelor şi greutatea ciorchinelor; 
 
Unul din indicatorii de bază al calităţii strugurilor de masă reprezintă greutatea medie a bobiţei. 

Creşterea greutăţii medii a bobiţelor sub influenţa giberelinei este practic direct proporţională 
concentraţiei giberelinei până la varianta GA3–60 mg/l, după care greutatea se schimbă neesenţial. Cele 
mai bune rezultate asupra greutăţii medii a bobiţelor s-au obţinut la aplicarea dozei de GA3 de 60 mg/l şi 
80 mg/l, la care s-a depistat o creştere de 1,4 ori faţă de martor şi, ca consecinţă, bobiţele soiului 
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Codreanca din categoria - mijlocie (martor) după mărime au trecut în categoria - foarte mare (tab. 1). 
Majorarea greutăţii în această fază (diametrul bobiţelor – 5-6 mm) este datorată nu creşterii diviziunii 
celulare, ci creşterii dimensiunilor celulelor [3, 7]. 

Între faza de aplicare a acidului giberelic şi influenţa ei asupra numărului de bobiţe legate există o 
dependenţă, şi anume, cu cît momentul de aplicare este mai îndepărtat de înflorit, cu atît legarea 
bobiţelor este mai puţin influenţată (uneori chiar numărul bacelor este mai mic ca cel al martorului) [3, 
4, 7]. 

Datele tabelului 2 demonstrează, că giberelina influenţează direct numărul şi uniformitatea 
bobiţelor. Ca rezultat, obţinem la varianta GA3–60 mg/l, struguri cu 4,3 % bobiţe mărgeluite şi 0,0 % 
bobiţe meiate în 2011 şi 4,7 şi 0,0 % respectiv în 2012 faţă de 11,8 % şi 42,0 % bobiţe meiate şi 42,4 %, 
8,3 % bobiţe mărgeluite respectiv anilor de cercetare la martor, iar la celelalte variante cu aplicarea 
giberelinei (GA3–40 … 80 mg/l) procentul bobiţelor nedezvoltate a fost destul de mic. 

Tabelul 2. Influenţa concentraţiei giberelinei asupra numărului de bobiţe şi uniformităţii lor. 
Soiul Codreanca, SRL ”Terra-Vitis”, 2011-2012. 

Numărul mediu de bobiţe la 1 strugure, buc. 
Variantele total normal 

dezvoltate mărgeluite meiate 
% bobiţe 

mărgeluite % bobiţe meiate 

 Anul 2011 
Martor 323 148 137 38 42,4 11,8 
GA3– 40 mg/l 179 171 7 1 3,9 0,6 
GA3– 60 mg/l 208 199 9 0 4,3 0,0 
GA3– 80mg/l 236 229 7 0 3,0 0,0 
 Anul 2012 
Martor 193 96 16 81 8,3 42,0 
GA3– 40 mg/l 119 107 8 4 6,7 3,4 
GA3– 60 mg/l 129 123 6 0 4,7 0,0 
GA3– 80mg/l 138 118 6 14 4,3 10,1 

 
Actualmente,  pe piaţă strugurilor de masă se cer struguri de mărime medie, cu bobiţe mari şi ca 

gradul lor de compactitate să nu fie ridicat. Observăm că giberelina influenţează pozitiv greutatea 
strugurilor, bobiţelor, însă micşorează lungimea sumară a ramificaţiilor strugurilor. Creşterea greutăţii 
bobiţelor şi strugurilor, pe de o parte şi scăderea lungimii sumare a ramificaţiilor, pe de altă parte, duce 
la intensificarea compactităţii lor. Dacă la martor s-au obţinut struguri lacşi, atunci la  GA3–40 mg/l şi 
GA3–60 mg/l — mediu compactaţi, iar la GA3 – 80 mg/l — foarte compactaţi. 

Tabelul 4. Influenţa giberelinei (GA3) asupra productivităţii plantaţiilor şi calităţii bobiţelor. 
Soiul Codreanca, SRL “Terra-Vitis”, 2011-2012. 

Anul 2011 Anul 2012 
Concentraţia, g/dm3 Concentraţia, g/dm3 Variantele Producti-

vitatea, t/ha zaharuri aciditatea 
titrabilă 

Indicele gluco-
acido-metric zaharuri aciditatea 

titrabilă 

Indicele 
gluco-acido-

metric 
Martor 7,8 137 6,2 22,1 153 6,8 22,5 
GA3– 40 mg/l 9,9 142 6,6 21,5 154 6,9 22,3 
GA3– 60 mg/l 12,3 162 4,8 33,8 166 6,6 25,2 
GA3– 80 mg/l 12,8 137 5,8 23,6 144 6,7 21,5 
DL – 0,95 3,5 - - - - - - 

 
În timpul studiului fiziologiei organelor viţei de vie [12], atenţie mare se acordă strugurilor şi 

bobiţelor viţei de vie. Datorită conţinutului înalt de zahăr, substanţelor folositoare organice şi minerale, 
bobiţa reprezintă un fruct de neînlocuit atât pentru consumul în stare proaspătă, cât şi pentru industria 
prelucrătoare. De aceea pe parcursul mai multor decenii s-au studiat procesele de creştere şi acumulare a 
zahărului în bobiţe, iar pe parcursul secolelor pe baza numeroaselor observaţii empirice s-a formulat 
noţiunea largă de calitatea viţei de vie. 

Aplicarea giberelinei (GA3) în doză de 60 mg/l a dus la majorarea concentraţiei zaharurilor şi 
micşorarea acidităţii titrabile, ceea ce a influenţat pozitiv indicele glucoacidometric, care s-a mărit cu 
11,7 în 2011 şi 2,7 în 2012 faţă de martor şi nemijlocit a accelerat procesul de maturare. Ca rezultat, 
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strugurii trataţi cu giberelină în doză de 60 mg/l s-au maturizat cu 3-6 zile mai devreme comparativ 
martorului şi au putut fi realizaţi la un preţ mai ridicat. 

CONCLUZII 
În urma efectuării analizei rezultatelor cercetărilor putem să constatăm că: 
- aplicarea giberelinei (GA3) la soiul Codreanca în concentraţie de 60 mg/l influenţează 

semnificativ greutatea strugurilor, uniformitatea, greutatea medie a bobiţelor  – indicatori de bază ai 
productivităţii şi calităţii strugurilor; 

- duce la grăbirea procesului de maturare (cu 3-6 zile mai devreme s-au maturat faţă de martor), în 
dependenţă de anul de studiu. 
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PRODUCTIVITATEA SOIULUI APIREN BLACK EMERALD SUB 

INFLUENŢA    GIBERELINEI ŞI INCIZIEI INELARE 
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Summary. A study was carried out in the southern zone of Moldova Republic to evaluate the influence of 
gibberelic acid (GA3) and girdling on the productivity of vines and quality of berries. It was established that the 
treatment of inflorescence of the seedless grape variety Black Emerald by biological active substances - gibberelic 
acid (GA3) leads to increase in the size and weight of clusters and berries, productivity of vines and grape quality. 
We have established that for seedless grape variety Black Emerald optimal concentration of GA3 in phases of 
postfertilisation is GA3-100 ppm. At the same time, girdling, does not increase the yield of vines, but stimulates 
the accumulation of sugars in the berries and obtaining earliest (7 – 10 days) of the grapes. 

Key words: Gibberellic acid, Girdling, Grape quality, Seedless grape. 

INTRODUCERE 
Obţinerea unor producţii constante şi calitativ superioare la strugurii de masă este strâns legată de 

aplicarea complexului de măsuri agrotehnice diferenţiate pe soiuri şi condiţii pedoclimatice din zona 
respectivă. 

Aplicarea regulatorilor de creştere şi a inciziei inelare la viile roditoare se execută cu scopul 
îmbunătăţirii aspectului marfar al strugurilor, majorării productivităţii plantei şi ameliorării calităţilor 
gustative a bobiţelor (Smirnov. şi al., 1998; Peacock, 1999; Derendovskaia şi al., 2003; Colapietra, M., 
2004). Scopul investigaţiilor include determinarea influenţei acidului giberelic (GA3) şi inciziei inelare 
asupra cantităţii, calităţii producţiei, şi, ca rezultat a eficienţei economice la soiul apiren Black Emelard. 
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