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pe diferite tipuri de soluri, pante cu expozi ţii, grad de înclinare şi altitudini.

Solurile se deosebesc de asemenea după gradul de erodare, particularităţi

fizice şi chimice.

Rezerva de creştere a recoltei şi calităţii viţei de vie, remarcă I. D. Hanin

(1981), V. G. Ungurean (1984), M. P. Rapcea (1986, 2002), M. F. Chisili

(2000), M. P. Rapcea (2001), este eviden ţa factorilor naturali, care se iau în

considerare la amplasarea planta ţiilor viticole şi elaborarea agrotehnicii în

dependenţă de soiuri.

Relaţiile reciproce ale viţei de vie cu mediul ambiant sunt complexe. În

Moldova se observă adesea, chiar în limitele unui sector, o diversitate mare

a învelişului pedologic şi de relief, ce acţionează, după cum au menţionat

V. G. Ungurean (1984), M. F. Chisili (2000), asupra microclimei fiec ărui

sector şi, în fine, asupra productivităţii plantaţiilor viticole.

Datele din tabelul 1 demonstrează că solurile sectoarelor experimentale

sunt prezentate printr-un singur tip de sol şi patru subtipuri de cernoziom

(carbonatat, obişnuit, tipic şi levidat), care diferă între ele prin puterea

stratului de humus, variind pe sectoare de la 60 până la 97 cm. Din datele

obţinute se vede că solurile experimentale diferă prin amplasare, gradul de

înclinare, evidenţiate pe majoritatea sectoarelor SA „Cricova”. Suma

temperaturilor active pe sectoare variază considerabil în dependen ţă de

locul de amplasare şi gradul de înclinare. În medie pe parcursul a patru ani

ea a constituit 3341 şi 3561 grade. Prin urmare, deosebirile dintre sumele

temperaturilor active indică condiţiile diferite de temperatură pentru creştere,

dezvoltare şi calitatea recoltei obţinute. Subtipul, varietatea şi condiţiile

fizico-chimice ale solului, expozi ţia, gradul de înclinare, suma temperaturilor

active şi alţi indici, sunt elemente ecologice obligatorii, care trebuie
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V  iţa de vie, ca nici o altă

plantă, reacţionează

extrem de sensibil la

schimbările condiţiilor de creştere.

După cum a demonstrat F. F.

Davitaia (1959), în vin se reflectă ca

în oglindă soiul şi locul de creştere.

În legătură cu aceasta, e necesar

să evidenţiem influenţa condiţiilor

pedo-ecologice asupra indicilor

calitativi şi cantitativi ai butucilor de

viţă de vie, la o sarcină optimală şi

lungimea de tăiere a coardelor

mijlocie (7-8 ochi). Soiurile cerce-

tate (tab. 1) sunt altoite pe portal-

toiul Ripariar*Rupestris 101-14,

plantat în 1970-1972. Schema de

nutriţie fiind 3x1,5 m, forma butucilor

– cordonul are două braţe pe

tulpină înaltă (h 90-100 cm).

Experimentul conţine 11 variante, cu

câte 60 de butuci fiecare. Sarcina

stabilită conform metodei biologice

(I. V. Mihailiuc, 1969).

Trebuie de remarcat faptul că în

limitele unei gospodării, sectorul

de amplasare a viţei de vie diferă
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evidenţiate în elaborarea agrotehnicii la soiuri, pentru ob ţinerea şampaniei

şi vinurilor cu denumire de origine.

Trebuie să remarcăm că o dată cu adâncimea creşte densitatea solului,

ceea ce se observă pe sectorul nr. 4 (cernoziom tipic puternic luto-argilos pe

lut argilos), unde la adâncimea de 140-150 cm densitatea constituie 1,57 g/

cmł. La o astfel de densitate, conform lui V. G. Ungurean (1977), sistemul

radicular se dezvoltă normal. Aşadar, pe toate sectoarele densitatea

solurilor nu împiedică creşterea şi dezvoltarea sistemului radicular.

Datele tabelului 2 arată că elementele care caracterizează indicii cantitativi

şi calitativi ai recoltei sunt diferi ţi. Prin urmare, numărul strugurilor pe butuc

între sectoare variază de la 41,6 (sectorul 2/41) până la 55,7 (sectorul 5).

Recolta în anii cercetărilor a constituit, în dependen ţă de locul de

amplasare, 3,8-6,7 kg pe butuc.

Cea mai mare recoltă s-a obţinut pe sectorul nr. 5, unde de pe fiecare butuc

Soiul, nr. 
sectorului 

Subtipul 
cernoziomului 

Expoziţia 
pantei 

Gradul 
de 

înclinare 
a pantei 

Altitudi-
nea, m 

Suma 
tempe-
raturilor 
active, 
grade 

Puterea 
stratului 

de 
humus, 

cm 

Densitatea 
solului la 

adâncime, g/cm 

       80-90 40-150 
SA „ORAC” 

Sauvignon, 1 Carbonat puternic lutos 
pe lut argilos 

NE 3-5 145 3268 84 1,33 1,39 

Sauvignon, 2 Carbonatat slab erodat 
luto-argilos pe lut 
argilos 

NE 6-7 130 3268 60 1,28 1,19 

Sauvignon, 3 Obişnuit puternic luto-
argilos pe lut argilos 

E 2-4 150 3341 93 1,29 1,25 

SA „CARACUI” 
Sauvignon, 4 Tipic puternic luto- 

argilos pe lut argilos 
Plato 0-1 175 3271 92 1,36 1,57 

Sauvignon, 5 Obişnuit puternic mediu 
lutoargilos pe lut 

SE 3-5 160 3561 95 1,39 1,49 

SA „CRICOVA” 
Aligote 1/236 Levidat puternic lutos 

pe lut argilos 
NE 5-8 220 3150 97 1,37 1,45 

Aligote 2/241 Levidat slab erodat 
lutos pe lut argilos 

SW 5-8 200 3210 89 1,35 1,42 

Chardonnay 
3/77 

Carbonat puternic lutos 
pe lut argilos 

NE 5-8 137 3171 79 1,29 1,31 

Chardonnay 
4/67 

Levidat puternic luto- 
argilos 

SE 5-8 165 3193 81 1,31 1,39 

Pinot fran 
5/157 

Levidat puternic lutos 
pe lut argilos 

NE 5-8 112 3050 93 1,35 1,42 

Pinot fran 
6/158 

Carbonat puternic lutos 
argilos 

NE 3-5 155 3097 95 1,36 1,40 

 

PARAMETRII  CONDIŢIILOR  PEDO-CLIMATERICE  LA  SECTOARELE  VIŢEI  DE  VIE Tabelul 1

s-au cules câte 6,7 kg sau 149,2

ch/ha. S-a obţinut o recoltă puţin

mai mică de pe butuc şi unitatea

de suprafaţă pe restul sectoarelor.

După calitatea recoltei, ea

corespunde cerinţelor pe toate

sectoarele. Conţinutul zahărului în

struguri a fost în perioada

cercetărilor mai mare faţă de cel

de bază - 50-59 g/cm3. Posibilităţile

acumulării zahărului în struguri nu

sunt aceleaşi peste tot şi în

legătură cu aceasta,  la o sarcină

optimală, vigurozitate

corespunzătoare, conţinutul

zahărului şi al acidităţii titrabile
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este diferit. Trebuie să menţionăm

că cele mai bune condiţii pedo-

ecologice pentru obţinerea

recoltei ce corespunde

cerinţelor s-au format pe

sectoarele 3 şi 5.

E cazul să remarcăm că toate

sectoarele pedo-ecologice sunt

convenabile pentru obţinerea

strugurilor care să corespundă

cerinţelor necesare pentru

fabricarea vinurilor de calitate

superioară şi a şampaniei.

SUMMARY

T  he obtained testing results permit us to find that using the middle
cutting system (6-8 buds) of the vine and the most propitious

loading of all sectors there were obtained different indexes relating the
cantity and quality of grapes production. The paedogenesis and the
place of the variety planting have a greate influence on the grapes
harvest and quality.

It is necessary to take in consideration the results obtained at the
variety agrotechnics elaboration and production of the wine with
appellation of origin.

Nr. 
sector. 

Denumirea solului, elementele 
reliefului, locul experimentelor 

Nr. de 
struguri 

pe butuc, 
buc 

Masa 
stru-

gurelui, 
g 

Recolta Zaha-
ritatea, 
g/dm3 

Aciditatea 
titrabilă, 
g/dm3 

    kg/buc ch/ha   
1 2 3 4 5 6 7 8 

SA „ORAC” 
1 Cernoziom carbonat puternic luto- 

argilos pe lut argilos, NE, 3-5, 145 m 
55,5 115,0 6,3 141,7 197 11,2 

2 Cernoziom carbonat slab erodat luto- 
argilos pe lut argilos, NE, 6-7, 130 m 

49,2 124,8 6,0 135,2 191 10,1 

3 Cernoziom obişnuit puternic luto- 
argilos pe lut argilos, E, 2-4, 150  m 

54,2 123,3 6,6 147,9 201 9,7 

SA „CARACUI” 
4 Cernoziom tipic puternic luto-argilos 

pe lut argilos, platou, 0-1, 175 m 
44,9 125,3 5,5 122,5 194 10,1 

5 Cernoziom obişnuit puternic mediu 
luto-argilos pe lut, SE, 3-5, 160 m 

55,7 119,1 6,7 149,2 203 10,2 

 HCP   21,17 0,42   
SA „CRICOVA” 

1/ 
236 

Cernoziom levidat puternic lutos pe 
lut argilos,  NE, 5-8, 220 m 

49,9 111,2 5,0 111,1 197 8,9 

2/ 
241 

Cernoziom levidat slab erodat lutos 
pe lut argilos, SW, 5-8, 200 m 

41,6 108,1 4,5 99,9 219 8,5 

3/ 
77 

Cernoziom carbonat puternic lutos pe 
lut argilos, NE, 5-8, 137 m 

46,6 88,0 4,1 91,1 212 9,0 

4/ 
67 

Cernoziom levidat puternic 
lutoargilos, SE, 5-8, 165 m 

47,0 81,0 3,8 84,4 218 8,8 

5/ 
157 

Cernoziom levidat puternic lutos pe 
lut argilos, SE, 5-8, 112 m 

46,1 91,0 4,2 93,3 220 9,1 

6/ 
158 

Cernoziom carbonat puternic lutos 
argilos, NW, 3-5, 155 m 

44,3 88,0 3,9 86,6 229 8,9 

 НСР    11,02 0,40  
 

RECOLTA  ŞI  CANTITATEA  STRUGURILOR  ÎN  DIVERSE  CONDIŢII  DE  CREŞTERE Tabelul 2


