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VINURI ROȘII MERLOT ÎN CONDIȚIILE PLAIULUI VITIVINICOL MERENI 
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Mai bine de 20 ani reconstrucția și îmbunătățirea podgoriilor viticole se efectuează prin 

utilizarea diferitor clone certificate a diferitor soiuri de viță de vie. Studierea clonelor și obținerea 

unor cunoștințe mai aprofundate despre potențialul agrobiologic și tehnologic sunt de o mare 

importanță pentru justificarea cultivării și răspândirii lor ulterioare. Clonele diferă între ele prin 

anumite caracteristici (randamentul în must, greutatea strugurelui, conținutul de zahăr, aciditate 

titrabilă, etc.), și reacții asupra impactului condițiilor de cultivare. Clonele soiului Merlot (181, 343, 

348, 347, 349) supuse cercetării în plaiul vitivinicol Mereni sunt frecvent utilizate și în alte țări 

europene, renumite în producerea vinurilor roșii cu un buchetul intens fructat, conținut mai mare de 

taninuri și antociane etc. 

Scopul lucrării constă în evidențierea celor mai bune clone în condițiile terroir-ului plaiului 

vitivinicol Mereni pentru obținerea vinurilor roșii și roze IGP și DOC. 

Clonele incluse în cercetare sunt cultivate în aceleași condiții agroecologice, forma butucului 

cordon orizontal bilateral, schema de plantare 2,75×1,5m. Cantitatea de struguri recoltați pentru 

analize este determinată astfel încât strugurii să fie recoltați de la toți butucii marcați. Plantația este 

amplasată pe teren cu expoziția pantelor sudice și sud-vestice iar înclinarea pantei, 3o-5o - 15,71 ha 

și 5o-8o - 3,20 ha. Altitudinea de la 90 m până la 120m deasupra nivelului mării.Clima microzonei 

Mereni se caracterizează prin temperaturii calde. Temperatura medie anuală în regiunea dată, 

constituie 9,7ºC, temperaturile pozitive se mențin aproximativ 9 luni, media temperaturilor celor 

mai calde luni – iulie este de +23°C, iar a celei mai reci – ianuarie +3°C . 

Suma temperaturilor active mai mari de +10ºC este cuprinsă în intervalul de la 3000ºC – 

3050ºC. Privind nivelul asigurării plantației cu umiditate microzona Mereni înregistrează o medie 

de 420-500 mm, dintre care în perioada caldă a anului cad până la 380 mm. 

Valorile conținutului de zahăr în anii favorabili și în condițiile terroar-ului plaiului Mereni variază între 

240 – 250g/dm3 la toate clonele soiului Merlot luate în studiu. Cea mai mare greutate medie a strugurilor s-a 

evidențiat la clona 348 cu 264,80g, iar cea mai mică la clona 181 cu 201,38g. 

Indicele de structură a strugurelui obținut prin raportul greutate boabe/greutate ciorchine indică valori 

optime la toate clonele luate în studiu, variind între 34,35 la clona 348 și 38,94 la clona 347. Rezultă faptul că 

strugurii sunt bine formați și cu un procent ridicat de boabe bine dezvoltate. 

Dintre toți indicii uvologici a strugurilor la producerea vinurilor roșii un rol deosebit de 

important îl au trei indici și anume pielița, semințele și ciorchinii, anume valorile acestora 

contribuie la îmbogățirea vinurilor roșii cu compuși fenolici. Prin urmare la cele menționate s-a 

observat că clona 181 obține cele mai mici valori la toți acești indici și anume, ciorchini – 2,73% 

din greutatea strugurelui, pieliță -17,77% și semințe - 3,59% ambele raportate la greutatea bobului. 

Tot clona 181 deși are greutatea medie a strugurelui cea mai mică, indică cea mai mare valoare a 

raportului de pulpă din bobiță – 78,64%. La clona 348 semințelor le revine 4,93% din compoziția 

bobiței, acesta fiind și valoarea maximă obținută. 

Condițiile climatice din ultimii ani au demonstrat faptul că ameliorarea calității organoleptice 

a vinurilor are la baza sa ameliorarea sortimentului viticol și cercetarea clonelor în condițiile 

pedoclimatice a fiecărei regiune și plai vitivinicol. 
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