
 

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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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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MATERIAL ŞI METODĂ 
Experienţele s-au efectuat pe parcursul anului 2012 în plantaţia viticolă din  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. 

Obiectul cercetării este soiul Black Emerald - apiren cu coacere extratimpurie. După Smirnov C. 
(1998) face parte din grupa soiurilor, ce sub influenţa giberelinei îşi pot mări bobiţele de 1,5-2,0 ori. 
Soiul Black Emerald nu este rezistent la ger, deaceea plantele sunt conduse după forma evantai 
unilateral - formă cu răspândire largă în zonele de cultură protejată ale viţei de vie. 

Variantele au fost organizate în 3 repetiţii cu 5 butuci în fiecare repetiţie, ele s-au grupat în modul 
următor: 1. Martorul (M); 2. Inelare (I); 3. GA3– 100 mg/l; 4. GA3– 100 mg/l + I. 

Acidul giberelic a fost aplicat, când diametrul mediu al bobiţelor a fost de 4 – 5 mm cu ajutorul 
stropitorilor manuale. Incizia inelară (inelarea) s-a efectuat la coacere în pârgă a bobiţelor (concentraţia 
zahărului era de 40 – 60 g/dm³). 

La maturitatea de consum a bobiţelor la fiecare variantă s-au determinat: dimensiunile strugurilor 
şi bobiţelor (cm), greutatea strugurilor, bobiţelor, ciorchinelor şi greutatea medie a 100 bobiţe (g), 
numărul bobiţelor în strugure. Productivitatea butucilor, indicele de structură a strugurilor, indicele de 
structură a bobiţelor şi compoziţia biochimică a bobiţelor (concentraţia zăharurilor şi aciditatea titrabilă) 
au fost determinate după Smirnov C. V. (1995). Determinarea fermităţii bobiţelor s-a efectuat cu ajutorul 
Fruit Texture Analyzer (FTA). Prelucrarea statistică a principalilor indici a fost efectuată prin metoda 
analizei de dispersie după Dospehov A. (1985). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Acidul giberelic la soiurile apirene se aplică cu două scopuri:  majorarea calităţii strugurilor 

(greutatea strugurilor, greutatea bobiţelor) şi majorarea  productivităţii plantaţiei. Se ştie că soiurile 
apirene, de obicei, au un coeficient de fertilitate scăzut şi struguri de mărime medie, de aceea e foarte 
greu de obţinut productivitate înaltă. 

Soiul de struguri pentru masă Black Emerald este foarte apreciat din cauza precocităţii, calităţilor 
gustative înalte şi aspectului marfar al strugurilor deosebit. Însă, are neajunsuri, printre care principalele 
sunt: rezistenţa slabă la ger, bobiţe mici şi productivitate slabă. Ultimele două duc la o scădere 
importantă a calităţii şi stabilităţii producţiei. 

Dacă în cazul rezistenţei slabe la ger, se poate de protejat butucii, îngropându-i sau amplasând 
plantaţia în zone corespunzătoare. Pentru mărirea dimensiunilor bobiţelor şi ridicarea productivităţii se 
impune doar folosirea regulatorilor de creştere, şi anume – aplicarea giberelinei. 

Din tabelul 1 se observă, că doza de acid giberelic - GA3– 100 mg/l a dus la majorarea greutăţii 
medii a strugurelui cu 119,3 % (sau cu 144,0 g) faţă de martor – factor decisiv al majorării 
productivităţii butucilor. Este important de menţionat faptul, că majorarea greutăţii strugurilor a avut loc 
preponderent pe baza influenţei giberelinei asupra greutăţii medii a bobiţelor (tab. 1, 2, 4). 

Tabelul 1. Influenţa giberelinei (GA3) şi inciziei inelare asupra indicatorilor calităţii strugurilor. 
Soiul Black Emerald, 2012. 

Greutatea medie,g   % faţă de martor 
Nr. Variantele strugu-

relui 
bobi-
ţelor 

ciorchi-
nelui 

strugu-
relui bobi-ţelor ciorchi-

nelui 

Indicele de 
structură 

1 Martor – H2O 120,7 117,3 3,4 100,0 100,0 100,0 34,5 
2 Inelare (I) 151,3 148,1 3,2 124,5 126,3 94,1 46,3 
3 GA3 – 100 mg/l 264,7 260,0 4,7 219,3 221,7 138,2 55,3 
4 GA3 – 100 mg/l + I 234,7 230,2 4,5 194,4 196,2 132,4 51,2 

DL - 0,95 28,2 27,3 1,5 - - - - 
 
Incizia inelară, în cazul experienţelor noastre se efectuează cu scopul accelerării coacerii, influenţa 

asupra greutăţii strugurilor este în dependenţă de variantele-pereche: în cazul variantelor martor/inelare 
– greutatea strugurelui se majorează sub influenţa inelării şi scade în cazul variantelor GA3 – 100 mg/l / 
GA3 – 100 mg/l+I. 

Datele obţinute confirmă efectele giberelinei atât asupra creşterii medii a greutăţii bobiţelor, cât şi 
a ciorchinelor. Datorită unui ritm de creştere mai mare a bobiţelor faţă de ciorchine în strugure, în final 
indicele de structură obţinut a fost mai mare la toate variantele faţă de martor, cel mai mare fiind la 
varianta GA3 – 100 mg/l şi constituie 55,3. 
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Unul din indicatorii de bază al calităţii strugurilor de masă reprezintă greutatea medie a bobiţei. 
Aplicarea acidului giberelic în concentraţie de – 100 mg/l duce la o majorare a greutăţii medii a 
bobiţelor de 2,1 ori comparativ cu  martorul. Ca rezultat, sub acţiunea acidului giberelic bobiţele soiului 
Black Emerald după greutate din categoria - mică au trecut în categoria – medie. 

Majorarea este datorată nu creşterii diviziunii celulare, ci creşterii dimensiunilor celulelor (Weaver 
R., 1976; Colapietra M., 2004). 

Tabelul 2. Influenţa giberelinei (GA3) şi inciziei inelare asupra indicatorilor calităţii 
bobiţelor. Soiul Black Emerald, 2012. 

Greutatea medie,g 
dintre care: Nr. Variantele bobiţei pieliţei miezului 

Indicele de 
compoziţie al 

bobului * 
Rezistenţa bobiţei la 

strivire, g/cm2 ** 

1 Martor – H2O 1,495 0,098 1,397 14,3 1348 
2 Inelare (I) 1,820 0,120 1,700 14,2 1890 
3 GA3 – 100 mg/l 3,155 0,210 2,944 14,0 2461 
4 GA3 – 100 mg/l + I 3,054 0,195 2,859 14,7 2730 

* greutatea miezului raportată la greutatea pieliţei şi a seminţei; 
** datele anului 2010; 
 
Din datele tabelului 2, reiese că sub acţiunea acidului giberelic, bobiţele îşi schimbă nu doar 

aspectul exterior (greutatea, dimensiunile), dar şi calităţile mecanice, una din care este rezistenţa lor la 
strivire, un indicator important, care demonstrează cât de pretabili sunt strugurii la păstrare şi 
transportare. El a fost determinat cu ajutorul utilajului Fruit Texture Analyzer (FTA). Rezistenţa 
bobiţelor este influenţată pozitiv cât de aplicarea acidului giberelic, atât de efectuarea inciziei inelare. Ea 
este mai mare la toate variantele faţă de martor, valoarea maximală fiind la varianta GA3 — 100 mg/l+I 
— 2730 g/cm2. 

Tabelul 3. Influenţa giberelinei (GA3) asupra productivităţii butucilor şi compoziţiei 
biochimice a bobiţelor. Soiului Black Emerald, 2012. 

Productivitatea Concentraţia, g/dm3 Nr.  Variantele t/ha zahărului acid. titr. 
Indicele gluco-

acidometric 
1 Martor – H2O 2,7 143 7,4 19,3 
2 Inelare (I) 3,4 172 6,9 24,9 
3 GA3 – 100 mg/l 5,9 124 6,2 20,0 
4 GA3 – 100 mg/l + I 5,3 133 6,1 21,8 

DL – 0,95 0,7 - - - 
 

Inelarea în cazul cercetărilor noastre a avut obiectiv bine determinat – accelerarea coacerii. 
Analiza acumulării în dinamică a zahărului, efectuată în perioada coacerii bobiţelor, a arătat că la martor 
şi varianta - GA3 – 100 mg/l zilnic 4,1 – 4,3 g/dm3, iar la variantele-pereche inelate 4,7 – 5,2 g/dm3, ceea 
ce ne permite să afirmăm, că inelarea la soiul Black Emerald grăbeşte coacerea cu 3 – 7 zile. 

 
Tabelul 4. Influenţa giberelinei şi inciziei inelare asupra numărului de bobiţe şi uniformităţii 

lor.Soiul Black Emerald, 2012. 
Numărul de bobiţe la 1 strugure, buc. % bobiţe 

Nr. Variantele total normal 
dezvoltate mărgeluite meiate mărge-  -

luite meiate 

1 Martor – H2O 62 57 4 1 6,5 1,6 
2 Inelare (I) 88 80 7 1 8,0 1,1 
3 GA3 – 100 mg/l 103 102 1 0 1,0 0,0 
4 GA3 – 100 mg/l + I 95 94 1 0 1,1 0,0 

 
Un obiectiv important al aplicării giberelinei la soiul Black Emerald a fost majorarea dimensiunilor şi 

uniformităţii bobiţelor. Din datele Tabelului 4 se observă că giberelina influenţează direct asupra dimensiunii şi 
uniformităţii bobiţelor. Ca rezultat obţinem, la varianta GA3 – 100 mg/l, struguri cu 0 % bobiţe meiate şi 1,0 % 
bobiţe mărgeluite faţă de 1,6 % bobiţe meiate şi 6,5 % bobiţe mărgeluite la martor. 
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CONCLUZII 
Rezultatele cercetărilor efectuate, permit să afirmăm că acidul giberelic aplicat pe struguri, în faza de 

creştere activă a bobiţelor, influenţează pozitiv calitatea (greutatea strugurilor, greutatea 100 bobiţe, rezistenţa la 
strivire, uniformitatea bobiţelor) şi cantitatea producţiei soiului Black Emerald. Aplicarea acidului giberelic în 
doză de 100 mg/l a majorat productivitatea de 2,1 ori. Incizia inelară, efectuată la începutul coacerii a permis 
obţinerea unei producţii cu 3 - 7 zile mai devreme. 
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УДК: 634.86:[631.674.6+631.8] 
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИПОЧВЕННОГО КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ И 

ПОЛИФИДОВ НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, УРОЖАЙ И 
КАЧЕСТВО ЯГОД СТОЛОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

 
ИЩЕНКО И.А., КОЖУХАРЕНКО В.А. 

 
Одесский государственный аграрный университет, Украина 

 
 Summary. Ishchenko I.A., Kozhuharenko V.A. The influence intrasolum drip irrigation and poly-feeds on 

biometrics, the yield and quality of table varieties of grapes berries 
The article presents the results on the effect superficial and intrasolum drip irrigation with fertilizer in 

chelated form on the growth, development and productivity of table grapes Vostorg, Arcadia, Kesha and Victoria 
in Tatarbunar district of Odessa region. Application of superficial drip irrigation provided by the investigated 
varieties yield increase 14,5-28%, and intrasolum - 27.8 - 45.5% depending on the response of sorts. Application 
of fertilizers in a chelate form poly-feed-1 for intrasoil irrigation yielded an increase from 26.5 to 46.4%, and 
poly-feed 2 - from 39.9 to 79.5 (sort of Victoria). 

Key words: table grapes, harvest, surface drip irrigation, subsurface drip irrigation, fertilizers, in a chelate 
form poly-feeds: poly-feed 1 and 2, leaf surface, the amount of annual growth, marketable yield. 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие отрасли виноградарства Украины связано не только с закладкой новых 

высокопродуктивных и долговечных насаждений винограда технических сортов, а и с 
увеличением удельного веса столовых сортов, поэтому весьма актуальным является получение 
урожая высоких товарных качеств. Чтобы решить эту проблему необходимо определить набор 
агроприемов для конкретного сорта в конкретных микроклиматических условиях [1, 3, 4]. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Наши исследования посвящены изучению влияния комплекса агроприемов: 

внутрипочвенного капельного орошения отдельно и совместно с комплексными удобрениями в 
хелатной форме – полифидами на сортах винограда Акрадия, Виктория, Кеша, Восторг. 

Исследования включали следующие варианты: вариант 1 – контроль – без орошения, 
вариант 2 – поверхностное капельное орошение, вариант 3 – внутрипочвенное капельное 
орошение, вариант 4 – внутрипочвенное капельное орошение совместно с хелатным удобрением 
– полифид 1, вариант 5 – внутрипочвенное капельное орошение совместно с хелатным 
удобрением – полифид 2. 

Полифид 1 – полифид 4-15-37 +1MgO + микроэлементы. Полифид 2 - полифид 
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