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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 1. În urma gestionării fondului forestier în perioada anilor 2009 – 2019 s-a înregistrat o 

dinamică pozitivă a compoziției sintetice a arboretelor de la 25CA 20GO 19FR 11TE 9ST 6FA 2 PA 

6DT 1DM la 23CA 22GO 19FR 10TE 10ST 6FA 1PA 8DT 1DM, evoluând spre compoziția-țel 

40GO 11ST 11FA 9FR 11TE 8CA 10DT 1DM. 

2. Dinamica creșterii medii anuale în perioada revizuită ari o tendință negativă de la 5,3 

m3/ha/an în anul 2009 la 4,5 m3/ha/an în anul 2019, situație motivată inclusiv și de reducerea 

consistenței arboretelor de la 0,82 la 0,79, dar și de aplicarea lucrărilor de regenerare. Creșterea medie 

anuală țel la care trebuie să ajungă arboretele constituie 6,4 m3/ha/an, iar consistența medie optimă 

0,85. 

3. În perioada revizuită s-a înregistrat diminuarea clasei medii de producție de la II,5 în anul 

2009 la clasa II,6 în anul 2019, iar clasa medie de producție țel constituie II,2.  

4. În perioada revizuită a sporit vârsta medie a arboretelor de la 76 ani la 82 ani vorbind de 

îmbătrânirea arboretelor rezervației. Se înregistrează sporirea proporțiilor arboretelor de vârste 

înaintate din clasele de vârstă V-VII atingând proporția de 43% pe când clasele de vârstă I și II 

însumează doar 6% din suprafață, vorbind de tendințe negative în distribuție. Vârsta medie țel a 

arboretelor trebuie să constituie 70 ani. 

5. În perioada revizuită a sporit proporția arboretelor natural fundamentale din cadrul rezervației 

de la 30% la 39%, a sporit suprafața arboretelor provenite din sămânță și plantați de la 1393,3 ha la 

1516,9 ha. 

6. Numai aplicarea lucrărilor de gospodărire judicios, cu o sporire simțitoare a lucrărilor de 

reconstrucții ecologice, va apropia structura arboretelor de structura optimă.  
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INFLUENȚA PARTICULARITĂȚILOR BIOLOGICE A UNOR SOIURI ÎNALT 
PRODUCTIVE DE CĂTINĂ ALBĂ ASUPRA INDICATORILOR DE CREȘTERE ȘI 

FRUCTIFICARE ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA. 

THE INFLUENCE OF THE BIOLOGICAL PARTICULARITIES OF HIGHLY 
PRODUCTIVE VARIETIES OF SEA BUCKTHORN ON THE GROWTH AND FRUIT 

INDICATORS UNDER THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

CIMPOIEȘ GH., POPA S., RÎBINȚEV I., BORDUJA V., CVASOV I. 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Abstract: The introduction of new species and varieties in culture is related to a series of technical 

problems, one of which is the biological peculiarities of the varieties, in different pedo-climatic areas the 

varieties manifest themselves differently. In order to determine the biological peculiarities of the sea buckthorn 

varieties, the reaction of the plants to the agrotechnical measures was analyzed, by analyzing the main 

indicators of growth and fruiting. The varieties of Romanian origin were the best in the conditions of the 

Republic of Moldova, after the growth force, it is placed intermediate between the varieties of German origin 

and the variety of Ukrainian origin. After the harvest, the best results were obtained for the varieties of 

Romanian origin, being placed in the next order: Clara -13.9 t / ha, Seirola 12.20, Mara- 12 t / ha being superior 

to the studied varieties 

Key words: variety, sea buckthorn, total growth, average growth, harvest. 
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Rezumat: Introducerea noilor specii și soiuri în cultură este legată de o serie de probleme tehnice una 

din care fiind particularitățile biologice ale soiurilor, în diferite zone pedo climaterice soiurile se manifestă 

diferit. Pentru determinarea particularităților biologice ale soiurilor de cătină albă s-a analizat reacția plantelor 

la măsurile agrotehnice, prin analiza principalii indicatori de creștere și fructificare. Cel mai bine în condițiile 

Republicii Moldova s-au arătat soiurile de origine Română, după vigoare de creștere, se amplasează 

intermediar între soiurile de origine Germană și soiul de origine Ucraineană. După recoltă cele mai bune 

rezultate s-au obținut la soiurile de origine Română plasându-se în următoarea consecutivitate: Clara -13,9 

t/ha, Seirola 12,20, Mara- 12 t/ha fiind superioară soiurilor studiate.  

Cuvinte cheie: soi, cătina albă, lungime însumată, lungime medie, recoltă. 

INTRODUCERE 

Pentru Republica Moldova cătina albă este o specie pomicolă care nu a găsit răspândire largă 

în cultură, în comparație cu țările din apus sau unele țări din Europa. Valoarea terapeutică și 

alimentară a fructelor de cătină albă, în comparație cu a altor plante se consideră superioară. BAL L 

et al. (2011)., SCHROEDER and YAO (1995) 

Principalul impediment în lărgirea arealului de cultivarea a cătinii albe este productivitatea mică 

a soiurilor existente și prezența ghimpilor ce împiedică practicarea recoltării manuale. Cimpoieș, G., 

Popa, S. (2018) 

În urma lucrărilor de selecție în ultimii ani au fost selectate o serie de soiuri înalt productive, 

fără ghimpi, care și au trezit interesul producătorilor autohtoni față de această cultură Cimpoieș, G., 

Popa, S. (2018). Tot odată posibilitatea mecanizării procesului de recoltare permite înființarea 

plantațiilor comerciale înalt productive pe suprafețe mari Зубарев, И. (2008); Кондрошова, В. 

(2012). 

Majoritate plantațiilor comerciale de cătină albă s-au înființat cu soiuri care nu au fost studiate 

în condițiile Republicii Moldova, omologarea cărora s-a făcut fără ca ele sa fie studiate în producție. 

De aceia prezintă interes suduirea particularităților de fructificarea a soiurilor de cătină albă în 

condițiile Republicii Moldova Cimpoieș și Cvasov (2019) 

MATERIALE ȘI METODĂ 

Plantația experimentală a fost fondată în anul 2015 cu plante de cătină albă de un an din diferite 

regiuni geografice. Prioritate s-a dat țărilor vecine cu Republica Moldova cum ar fi: România din 

colecția caria s-au selectat soiurile Mara, Clara, Pitești-2 și soiul Brăteni din Ucraina s-a selectat 

soiul Pomorancevaea, denumirea acestui soi a fost modificată recent în „Orange Revolution” în 

experiență au fost introduse soiuri de origine Germană: Leikora, Serola. Ca soi mascul a servit soiul 

de origine Română - Andros. 

În plantația experimentală, plantele femele au fost plantate dup schema 3,50 X 1,75 m., iar 

plantele mascule după schema de 3,50 X 3,80 m. care au fost amplasate din partea vânturilor 

dominate.  

Experiența este organizată în blocuri, randomizate a câte trei repetiții, în fiecare repetiție se 

monitorizează câte 3 plante.  

REZULTATE ȘI DISCUȚII  

Unul din principalii indicatori ai reacție plantelor față de măsurile agrotehnice aplicate în 

plantațiile pomicole este creșterea anuală. 

Acest indicator ne arată nivelul de satisfacere a cerințelor plantelor față de factorii de mediu și 

potențialul de fructificare a lor Cimpoieș și Cvasov (2018). 

Analizând datele obținute tabelul 1. vedem că lungimea însumată a creșterilor anuale este 

influențată în primul rând de particularitățile biologice ale soiurilor studiate.  

Astfel cele mai mari valori ale lungimii însumate a creșterilor anuale s-au obținut la soiul 

Brăteni care a avut o lungime însumată a creșterilor anuale de 97,00 m/pom., urmat de soiul Pitești-

2 și soiul Seirola de origine Germană. Soiul Pomorancevaia are cele mai mici creșteri anuale în 

ansamblu pe soiurile studiate.  
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Tabelul 1. Lungimea însumată a ramurilor anuale în funcție de soi, m/pom., distanța de 

plantare, 3,5 x 1,75 m., SRL Monsterax. 
 

Soiul 

Lungimea însumată a creșterilor anuale 

Ramuri 

normale 

Ramuri 

anticipate 
Total 

Ramuri 

normale 

Ramuri 

anticipate 
Total 

2020 2021 

Mara 17,8 19,00 36,8 43,8 24,6 68,4 

Clara 16,9 20,8 37,7 44,9 25,2 70,1 

Pitești 2 15,4 22,1 37,4 55,1 30,9 86,0 

Brăteni 13,3 19,8 33,1 62,2 34,8 97,0 

Pomorancevaia 11,5 15,2 26,7 28,1 15,8 43,9 

Seirola  11,9 20,3 32,2 44,5 25,0 69,5 

Leicora 15,2 26,0 41,1 37,6 21,0 58,6 

DL-0,05 2,2 2,1 4,1 5,6 2,1 9,7 

 

Dacă să analizăm vigoare de creștere a soiurile de origine Română în zona pedoclimatică 

centrala a Republicii Moldova, vedem că ele pot fi amplasate în următoarea ordine ierarhică Brăteni 

urmat de soiul Pitești-2, Clara și respectiv Mara care a înregistrat cel mai mici valori între soiurile de 

origine Română, de 68,4 m/pom. 

Soiurile de origine Germană Leikora și Seirola după valorile creșterilor însumate au înregistrat 

valori de 58,60 m/pom., și de 69,5 m/pom. 

Soiul originar din Ucraina, Pomorancevaea la indicatorul lungimea însumată a ramurilor anuale 

a înregistrat cele mai mici valori astfel, în anul 2021 lungimea însumată a creșterilor anuale a fost de 

43,9 m/pom. 

În ansamblu după vigoarea de creștere, soiurile studiate pot fi grupate în trei grupe soiuri de 

vigoare mare Brăteni și soiul Pitești - 2, soiuri de vigoare medie Clara, Mara, Leicora și Seirola, și 

soi de vigoare mică Pomorancevaia.  

Datorită particularităților de creștere ale speciei studiate pe parcursul perioadei de vegetație se 

înregistrează o creșterea abundentă a lăstarilor anticipați. Astfel o cantitate destul de mare de creșteri 

anuale se obțin pe anticipați.  

Analizând datele experimentale putem concluziona ca diferența între lungimea însumată a 

ramurilor normale și cele anticipate este în strânsă legătură de particularitățile biologice ale soiurilor 

analizate. Astfel analizând soiurile după origine, vedem că la soiurile de proveniență Română 

lungimea însumată a creșterilor anuale a fost mai mare pe creșterile normale cu 22,62 m/pom., în 

mediu în comparație cu lungimea însumată a creșterilor anuale pe lăstarii anticipați. 

La soiurile de origine Germană această diferență a fost de 18,05 m/pom., iar la soiul de origine 

ucraineană această diferență a constituit 12,3 m/pom. 

Lungimea medie a ramurilor anuale este un indicator important care ne va caracteriza echilibrul 

fiziologic al pomului. Lungimea medie a ramurilor anuale la specia cătina albă este un indicator strict 

specifica soiului studiat (Rați I și Rați L 2003). 

 

Tabelul 1. Lungimea medie a ramurilor anuale, cm., distanța de plantare 3,5 x 1,75 m., SRL 

Monsterax. 

Soiul 
Creșteri normale Creșteri anticipate Total 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Mara 64,20 29,10 16,40 12,20 40,30 20,80 

Clara 63,20 28,70 16,00 11,90 39,70 20,50 
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Soiul 
Creșteri normale Creșteri anticipate Total 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Pitești-2  63,90 29,00 16,70 12,40 40,30 20,80 

Brăteni 56,00 25,40 17,10 12,70 36,60 18,90 

Pomorancevaia 60,90 27,60 14,60 10,80 37,80 19,50 

Leicora 83,50 37,90 19,90 14,80 51,70 26,70 

Seirola 61,80 28,00 16,70 12,40 39,30 20,30 

DL-0,05 19,3 8,8 3,5 2,6 11,4 5,9 

 

Astfel analizând datele experimentale din tabelul 1. vedem că soiurile studiate se grupează după 

origine. Soiurile originare din România: Mara Clar și Pitești-2 au înregistrat valori aproape egale 

încadrându-se pentru anul 2020 în aproximativ 40,10 cm creștere anuală iar în anul 2021 acest 

indicator a avut valori de 20,70 cm. În grupul soiurilor române valori sub medie sau înregistrat la 

soiul Brăteni. 

În grupul soiurilor din Germania soiul Leikora a avut valori superioare față de soiul Seirola 

depeșându-l în anul 2020 cu 12,4 cm, iar în anul 2021 cu 6,4 cm. Soiul de origine ucraineană se 

plasează pe locul șase din șapte depășind soiul Brăteni cu valori de 37,8 cm pentru anul 2020 și 

respectiv de 19,5 cm pentru anul 2021. 

În ansamblu pe soiurile studiate o diferență statistică între lungime medie a ramurilor anuale sa 

înregistrat la soiul Leicora.  

Creșterea medie anulă pe diferite formațiuni de rod depinde de specificul de dezvoltare a soiului 

astfel cel mai mari valori ale creșterilor medii s-au înregistrat la plantele de cătină albă în anul 2020 

la ramurile normale înregistrând valori de 83,5 cm., pentru soiul Leikora urmat de soiurile de origine 

Română: Mara, Pitești-2 și Clara cu valori cuprinse între 63,2 cm., și 63,9 cm. Soiul de origine 

ucraineană având o vigoare mai moderată de creștere a și arătat rezultate mai mici, înregistrând în 

anul 2020 o valoarea de 60,9 cm. Aceiași regularitate se înregistrează și în anul 2021 doar că datorită 

cantității mai mari de ramuri se micșorează valoarea acestui indicator aproximativ cu 45 %.  

Pentru creșterile anticipate se înregistrează aceiași regularitate, cel mai mari valori s-au 

înregistrat la soiul Leicore care în anul 2020 a avut 19,9 cm iar în anul 2021 - 14,8 cm. Cele mai mici 

valori ale creșterii medii s-au înregistrata la soiul Pomorancevaea. 

Parametrii ansamblului vegetativ a plantației pomicole sunt elemente foarte importante ale 

structurii plantație care are o influență directă asupra productivității tehnologice a plantație care sunt 

în strânsă legătură de particularitățile biologice ale soiurilor studiate (Cimpoieș și al. 2018). Astfel 

pentru anul 2021 soiurile de origine Română au înregistrat cele mai mari valori ale înălțimii 

coroanelor înregistrând valori de la 2,00 m pentru soiul Clara până la 3,00 m pentru soiul Brăteni. 

Înălțimea soirilor de origine germană au avut valori de 2,10 m., și respectiv 2,30 m, pe când soiul 

Pomorancevaea având o vigoare de creștere mai slabă - 1,40 m. 

Pe lingă înălțimea pomilor un alt indicator important al ansamblului vegetativ este lățimea 

coroanei. Soiurile de origine Română Brăteni și Pitești-2 la acest indicator au avut cele mai mari 

valori înregistrând o lățime a coronamentului de 2,30 m., și respectiv 2,00 m. Pe când celelalte soiuri 

au avut valorile cuprinse de la 1,00 m pentru soiul Pomorancevaea și pînă la 1,50 pentru soiurile Clara 

și Serola. 

 

Tabelul 3. Caracteristicile fitometrice ale ansamblului vegetativ, 2021, distanța de plantare 

3,5 x 1,75 m., SRL Monsterax 

Soiul 

Parametrii ansamblului 

vegetativ 
Valorificarea 

suprafeței de 

nutriție, %. 

Volumul 

productiv al 

ansamblului 

vegetativ, m3 

Suprafața 

laterală a 

ansamblului 

vegetativ m2 

Indiciile 

foliar 
Înălțimea Lățimea 

Mara 2,80 1,20 34,30 11,42 23,11 2,09 
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Soiul 

Parametrii ansamblului 

vegetativ 
Valorificarea 

suprafeței de 

nutriție, %. 

Volumul 

productiv al 

ansamblului 

vegetativ, m3 

Suprafața 

laterală a 

ansamblului 

vegetativ m2 

Indiciile 

foliar 
Înălțimea Lățimea 

Clara 2,00 1,50 42,90 12,75 21,42 1,94 

Pitești-2 2,70 2,00 57,10 23,42 33,34 2,19 

Brăteni 3,00 2,30 65,70 26,03 36,77 1,94 

Pomorancev

aia 
1,40 1,00 28,60 3,97 9,96 1,76 

Leicora 2,10 1,10 31,40 7,20 16,07 2,40 

Seirola 2,30 1,50 42,90 14,66 24,36 1,99 

 

Un indicator importat ce ne va caracteriza potențialul productiv al plantație este valorificarea 

suprafeței de nutriție.  

Dintre soiurile studiate cel mai bine a valorificat suprafața de nutriție soiurile de origine 

Română: Brăteni până la 60 %, urmat de soiul Pitești-2 cu 57,10 %, iar soiurile Clara și Mara au 

înregistrat valori de 42,90 % și respectiv 34,30 %, o valorificare mai mică a suprafeței de nutriție s-

au înregistrat la soiul Pomorancevaea valorificând doar 28,60 % din suprafața de nutriție. 

Se știe că nu tot ansamblul vegetativ al pomului participă la formarea recoltei. Recolta se va 

forma în cadrul volumului productiv al ansamblului vegetativ, cel mai mare volum productiv al 

ansamblului vegetativ s-a înregistrat la soiurile de origine Română: Brăteni cu valori de 26,03 m3 

urmat de soiul Pitești-2, respectiv 23,42 m3. Cele mai mici valori ale acestui indicator s-au înregistrat 

la soiurile Pomorancevai și Leikora de 3,97 m3 și respectiv 7,20 m3.  

În dependență de particularitățile biologice ale soiurilor studiate se va modifica și suprafața 

laterală a ansamblului vegetativ. Influența particularităților soiurilor studiate asupra acestui indicator 

se evidențiază cel mai tare la soiurile de origine Germană: Leikora și Serola care au cea mai mare 

diferență a suprafeței laterale a ansamblului vegetativ de 8,29 m2 între soiuri înregistrând o 

superioritate a soiului Serola cu valori de 24,36 m2.  

La fel și în grupul soiurilor de origine Romînă se evidențiază două grupuri soiurile Mara și 

Clara cu parametrii acestui indicator cuprinși între valorile 21,42 m2 și 23,11m2 și grupul soiurilor 

Brăteni și Pitești-2 cu valorile de 36,77 m2 și respectiv 33,34 m2. 

Dacă să analizăm influența particularităților biologice asupra indicelui foliar putem constat că 

soiul Leikora având cea mai mică valorificare a suprafeței de nutriție și cel mai mic volum productiv 

al ansamblului vegetativ a înregistrat cel mai mare indice foliar de 2,40 soiurile de origine Română 

au înregistrat valori de la 1,94 pentru soiurile Brăteni și Clara pînă la 2,09 pentru soiul Mara și 

respectiv de 2,19 pentru soiul Pitești - 2. Reieșind din specificul de creștere a soiului Pomorancevaea 

valorile indicelui foliar a fost de 1,76. 

 

Tabelul 4. Recolta de fructe în funcție de soi raportată la suprafața secțiunii transversale a 

trunchiului, 2021, distanța de plantare 3,5 x 1,75 m., SRL Monsterax 

Soiul 

Suprafața secțiunii 

transversale a trunchiului 

(SSTT), cm2 

Recolta de fructe, 

kg/pom 

Recolta de fructe 

raportată la SSTT, 

kg/cm2 

Recolta de 

fructe, t/ha 

Clara 16,60 8,50 0,51 13,90 

Pitești-2 18,10 4,35 0,24 7,10 

Brăteni 14,50 5,21 0,36 8,50 

Pomorancevaia 11,90 4,74 0,40 7,70 

Leicora 22,10 6,32 0,29 10,30 
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Soiul 

Suprafața secțiunii 

transversale a trunchiului 

(SSTT), cm2 

Recolta de fructe, 

kg/pom 

Recolta de fructe 

raportată la SSTT, 

kg/cm2 

Recolta de 

fructe, t/ha 

Seirola 15,20 7,50 0,49 12,20 

 

Recolta reprezintă indicatorul economic principal în evaluarea influenți factorilor studiați. Soiul 

fiind factorul decisiv în evaluarea productivității plantațiilor pomicole astfel conform particularităților 

biologice ale soiurilor studiate soirile se grupează a câte două, cele mai productive soiuri fiind soiurile 

Clara și Mara cu valori de 8,50 kg/pom și respectiv de 7,88 kg/pom. 

Urmate de soiurile de origine Germană: Leikora și Serola cu o productivitate de 6,32 și 7,50 

kg/pom. Soirile Pitești-2, Brăteni și Pomorancevaia au înregistrat recolte de 4,35, 5,21 și respectiv 

4,47 kg/pom 

Pentru a putea evidenția influența particularităților biologice ale soiurilor studiate asupra 

recoltei, s-a raportat recolta obținută la o unitate de secțiunii transversale a trunchiului. Astfel 

analizând datele din tabelul 4 putem spune că cea mai mare productivitate raportată al suprafața 

secțiunii transversale a trunchiului s-a înregistrat la soiurile de origine Română - Mara cu 0,51 kg/cm2 

și soiul de origine Germană - Seirola cu 0,49 kg/cm2,  

Calculând recolta de fructe la o unitate de suprafață putem grupa soiurile studiate în soiuri 

productive Clara -13,9 t/ha, Seirola 12,20, Mara- 12,00 t/ha, și Leikora6 – 10,30 t/ha., și mai puțin 

productive cum ar fi soiurile Brăteni 8,50 t/ha, Pomorancevaia 7,7 t/ha și soiul Pitești-2 7,10 t/ha 

CONCLUZII 

Indicatorul lungimea însumată a creșterilor anuale este un indicator care se modifică în 

dependență de specificul soiului astfel cele mai mari valori s-au înregistrat în anul 2021 la soiurile de 

origine Română Brăteni și Pitești-2. 

Lungimea medie a creșterilor anuale este corelată cu vigoarea de creștere a pomilor indiferent 

de soi în anul 2020 lungimea medie a creșterilor anuale a fost cu aproximativ 50% pe ansamblu mai 

mare ca în anul 2021. Ca și lungimea însumată a creșterilor anuale lungimea medie este influențată 

de caracteristicile soiului cel mai mari valori sau înregistrat la soiurile de origine Română, Mara, 

Pitești-2 și Brăteni. 

Soiurile studiate după caracteristicile fitometrice ale ansamblului vegetativ se grupează în 

următoarea ordine ierarhică: avem soiuri viguroase care formează un ansamblu vegetativ mare cum 

ar fi soiul Pitești-2 și Brăteni, tot din grupa soiurilor Române vin soiurile Mara și Clara care formează 

un ansamblu vegetativ mai redus, urmate de soiurile din grupa Germană: Leicora și Seirola și încheie 

grupa, soiul de origine Ucraineană Pomorancevaia care a avut cel mai mic ansamblu vegetativ 

Soiul a fost principalul factor care a determinat cantitatea de recoltă. Calculând recolta de fructe 

la o unitate de suprafață putem grupa soiurile studiate în soiuri productive Clara -13,9 t/ha, Seirola 

12,20, Mara- 12 t/ha, și Leikora – 10,30 t/ha., și mai puțin productive cum ar fi soiurile Brăteni 8,50 

t/ha, Pomorancevaia 7,7 t/ha și soiul Pitești-2 7,10 t/ha  
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SEMNIFICAȚIA VINULUI ÎN UNELE CULTURI RELIGIOASE 

COCIORVA SVETLANA, NICOLAESCU GHEORGHE, VACARCIUC LIVIU 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Summary. The article reflects a study of the significance of wine in some religious cultures. 
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INTRODUCERE 

Atunci când se studiază istoria vinului și impactul lui asupra unei persoane, este imposibil să 

ignorăm o problemă atât de importantă precum atitudinea diferitelor religii față de acesta. Dacă 

analizăm atitudinea generală a diferitelor religii față de băuturile alcoolice, putem concluziona că cele 

mai multe dintre ele, ca să spunem ușor, nu aprobă utilizarea alcoolului. Iar religiile care permit 

alcoolul, vorbesc despre utilizarea sa moderată și avertizează că libația excesivă este "aspru 

pedepsită". Cu toate acestea, când vine vorba de una dintre cele mai vechi și legendare băuturi - vinul, 

situația se schimbă dramatic. Multe dintre interdicțiile religioase în legătură cu majoritatea tipurilor 

de alcool nu au nimic de-a face cu vinul. Mai mult decât atât, acest produs nu numai că nu este 

interzis, ci chiar venerat în multe comunități religioase. Acest fapt subliniază încă o dată unicitatea 

unei astfel de băuturi alcoolice ca vinul, în care, așa cum se spune, puteți "găsi adevărul". 

Scopul studiului constă în studierea situației semnificației vinului în unele culturi religioase. 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Studiul cu privire la semnificația Vinului în unele culturi religioase reprezintă o analiză a 

literaturii de specialitate. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Din cele mai vechi timpuri, vinul era considerat o băutură divină, care avea proprietatea de a 

schimba sufletele oamenilor. Vinul a fost personificat cu un semn divin, se credea că însuși zeul a 

intrat în sufletul celui care l-a băut. Interesant este că aproape fiecare dintre civilizațiile antice avea 

proprii zei ai vinului, pe care îi onora și îi venera. În mitologia greacă antică, unul dintre cei mai 

venerați zei a fost Dionysos, zeul vinului, viticulturii și vinificației. Conform legendei antice, 

Dionysos a adus vin în Grecia din Asia Mică (teritoriul modern al Turciei), făcând astfel oamenii 

fericiți [1]. Din mituri știm că Dionysos a fost fiul zeului Zeus însuși și al reginei Semela, un simplu 

muritor. Corpul lui Dionysos este o viță de vie, iar în venele sale curgea nu sânge, ci vin. Un alt zeu 

asemănător lui Dionysos a fost zeul vinului Bacchus, al cărui cult a fost important pentru romani. 

Vechii egipteni, desigur, au avut propriul lor zeu al "vinului" numit Osiris. În Egiptul antic, 

vinul a fost foarte des numit "lacrimile zeului Horus", iar mai târziu - "lacrimile zeului Ra" (zeul 

Soarelui). În plus, egiptenii se închina unei alte zeități pe nume Shai, care era micul zeu al viței de 

vie. Shai a avut o dispoziție calmă și liniștită și nu a organizat festivități atât de violente precum grecul 

Dionysos sau Bacchus-ul roman. Ulterior, zeul Shai a început să fie considerat zeul abundenței, al 

mulțumirii, al luxului. 

Similar legende și mituri despre zeii de vin și struguri au apărut și în alte civilizații antice. De 

exemplu, într-una dintre cele mai vechi înregistrări ale sumerienilor, datată 2700 î.Hr., există o 

mențiune a unei anumite zeițe Hestin, al cărei nume înseamnă literalmente "viță de vie". Mai târziu, 

când creștinismul a devenit religia dominantă, Dionysos, cât și Bacchus au fost ignorați, iar diverse 

ritualuri asociate cu oferirea de daruri zeilor vinului au început să fie considerate sacrilegiu. Cu toate 


