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INTRODUCERE 
 
 

Viticultura este o ştiinţă aplicativă care studiază însuşirile morfologice, biologice şi 

măsurile tehnologice de cultivare a viţei de vie, cu scopul de a stabili tehnologii moderne de 

cultură, care să asigure producţii mari şi de calitate superioară. 

Morfologia termenului de "viticultura" își are originile în cuvintele latine "vitis" (viță de 

vie) și "cultura" (îngrijire, cultivare). 

Viticultura este un sector intensiv al agriculturii, producţia obţinută pe un hectar cultivat 

cu viţă de vie echivalează cu 10-15 hectare de culturi cerealiere. 

Strugurii au avut întotdeauna o contribuţie deosebită în alimentaţia omului. Compoziţia 

chimică a strugurilor au facut ca aceştia să constituie un aliment valoros, alături de celelalte 

fructe care se consumă în stare proaspătă. 

Referitor la struguri, Cicero spunea: "strugurii sunt rod al soarelui. Nu cred să fie ceva 

mai plăcut şi mai desfătător la vedere ca rodul viţei de vie". 

Condiţiile de mediu prielnice din România şi priceperea cultivatorilor au permis, cu 

veacuri în urmă, pe lângă obţinerea vinurilor renumite şi a celor mai frumoşi struguri de masă. 

În România, viticultura are o tradiție multimilenară ale cărei origini se pierd în preistorie 

în neoliticul mijlociu. În 1971,  acad. prof. G. Constantinescu preciza ca “trecutul geologic și 

geobotanic al globului pamântesc păstrează încă multe secrete în adâncurile lui, pe care 

arheologia și paleontologia le descoperă pe îndelete. Adevărata origine a vitei de vie, trebuie 

căutată în timpurile preistorice, anterioare izvoarelor scrise… la granița dintre epocile 

geologice și cele preistorice…”.  

Strugurii şi vinul l-au urmărit, l-au atras şi l-au secondat fidel şi generos pe om în toate 

momentele importante ale vieţii sale, de la naştere şi inevitabil până la moarte. 

Puţini sunt cei care cunosc cu adevărat volumul imens de muncă necesar obţinerii 

fructului viţei de vie, respectiv a miraculosului pahar cu vin.   

În prezent, România deţine în jur de 190 000 de ha de viţă de vie , aproximativ 3% din 

suprafaţa viticolă mondială, ocupând locul 5 în Europa, după Spania, Franţa, Italia, Portugalia. 

Anual se produc cca 5 mil hectolitri de vin în ţara noastră. 

Studiul de faţă a fost realizat asupra soiurilor de vița de vie pentru struguri de masă, 

Muscat Perla de Csaba, Chasselas Doré, Muscat de Hamburg, Afuz Ali, în plantații particulare 

din arealul viticol Buziaș – Silagiu, pe perioada anilor 2016-2017.  
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Scopul cercetării a fost stabilirea potențialului tehnologic și a însușirilor fizico-chimice și 

tehnologice ale soiurilor studiate în condițiile zonei viticole Silagiu. 

Structura lucrării a fost repartizată în două parți, 3 capitole, cuprinzând 32 de pagini, 10 

grafice şi figuri, 8 tabele și 30 referințe bibliografice.   
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PARTEA I. STUDIU BIBLIOGRAFIC 

CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII IN DOMENIUL 
TEMEI ABORDATE 

 
1.1. SCURT ISTORIC AL DEZVOLTĂRII VITICULTURII ÎN ROMÂNIA 

 

În epoca paleolitică, adică acum cca 9000 de ani, omul se îndeletnicea printre altele şi cu 

adunatul fructelor şi strugurilor din pădure. 

Primul semn care dovedeşte interesul pentru plantele de viţă de vie este îndepărtarea 

arborilor care umbreau pe cei care susţineau viţa de vie (P-M. Jucovski, 1950). 

Odată cu cele dintâi aşezări mai stabile (epoca neolitică) oamenii au semănat şi apoi au 

plantat viţa de vie pe lângă casă. Ulterior, descoperirea fermentaţiei alcoolice a grăbit trecerea 

viţei de vie în cultură separată. Viţa de vie s-a extins în arealul euro-asiatic fiind cunoscută de 

sumerieni, egipteni, evrei şi traci (mai ales geto-daci), greci, romani, gali, germani. Pe ţărmul 

asiatic dinspre Europa, viţa de vie se cultivă din anii 2500-2000 î.H., după cum atestă şi 

descoperirea seminţelor de la Hisarlic (vechea Troie). 

Mai mult, exista temeiuri să credem ca viţa de vie a fost planta care a ridicat pe omul 

preistoric de pe meleagurile noastre de la stadiul de simplu culegător, la rangul de cultivator. 

În Europa cultura viţei de vie a apărut în epoca bronzului, este cert că pe bătrânul 

continent cultura viţei de vie a început în Tracia, deoarece zeul Dionysos adoptat de greci era de 

origine tracă (Pippidi, 1910). 

Geto-dacii de la nord de Dunăre au extins cultura viţei de vie care în sec. I-II î.H., 

cuprindea aproape în întregime teritoriul României de astăzi; vinul a devenit încă din acele 

vremuri un produs de schimb prin porturile de la Pontul Euxin (Tomis, Calatis, Histria etc.). 

Abundenţa şi calităţile deosebite ale vinurilor au dus la creşterea consumului acestora de 

către populaţia autohtonă dar, în acelaşi timp, au mărit interesul popoarelor migratoare care 

năvăleau din estul Europei; sunt binecunoscute măsurile impuse de regele Burebista (sec. I î.H.) 

care a ordonat defrişarea viilor "care deprinseseră pe locuitori să se îndeletnicească prea mult cu 

vinăritul" (I.C.Teodorescu, 1964). 

Există numeroase probe materiale referitoare la cultura viţei de vie din acele timpuri 

atestate graţie descoperirilor arheologice care au fost întreprinse pe tot teritoriul Daciei 

preromane. 
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După cucerirea Daciei (106 după H.), viticultura daco-romană s-a dezvoltat în continuare 

perfecţionându-se în acelaşi timp şi tehnicile de cultură: organizarea terenului, irigarea, drenarea, 

desfundatul terenului cu inversarea stratului de pământ, susţinerea pe araci, fertilizarea etc.  

Perioada migraţiei popoarelor răsăritene pe teritoriul carpato-danubian este săracă în 

documente referitoare la viticultură datorită devastărilor care au obligat băştinaşii să se retragă în 

zone de deal şi de munte. Din acele vremuri, probabil, sortimentul viticol actual din România 

moşteneşte soiurile Fetească albă şi Fetească neagră care au prezentat interes având maturare mai 

timpurie. Soiurile autohtone s-au răspândit în Moldova, Ţara Românească, Transilvania, Banat şi 

Dobrogea datorită relaţiilor economice dintre acestea, care s-au dezvoltat ulterior. Aşa de 

exemplu, soiul Galbenă s-a răspândit aproape în toate provinciile româneşti; soiurile Fetească 

albă, Băbească neagră, Plăvaie etc., au trecut graniţele fiind cultivate în Rusia, Iugoslavia, 

Austria etc., în timp ce alte soiuri au fost introduse din orient pe vremea stăpânirii otomane - 

Afuz Ali, Ceauş, etc. Din Bulgaria a pătruns soiul Pamid (Roşioară), din Iugoslavia soiurile 

Majarcă albă, Creaţă etc. 

În sec. XIV-XIX ca urmare a condiţiilor politico-economice din principatele române, 

cultura viţei de vie a dus la formarea de sortimente pe podgorii (regiuni viticole), care în cea mai 

mare parte au rămas până astăzi şi au creat faima vinurilor româneşti. 

Capitalismul, apărut în România, a creat condiţii ca în a doua jumătate a sec. XIX (după 

1860), în Principatele Unite, să apară soiuri valoroase din sortimentul european: Chasselas Doré, 

Chasselas rose, Muscat de Hamburg (pentru soiuri de masă), Aligoté, Riesling italian, Pinot gris, 

Traminer roz etc. (pentru vinuri albe) şi Cabernet Sauvignon, Pinot noir şi Merlot (pentru vinuri 

roşii). 

Apariţia filoxerei în România (1880 la Arad şi în 1884 la Chiţorani - Ploieşti) a provocat 

schimbări profunde în tehnologia de cultură a viţei de vie, dar şi în cadrul structurii sortimentale 

utilizate. Deşi, altoirea viţei de vie era cunoscută din antichitate ea a revenit în prin plan ca 

singura metodă de luptă împotriva filoxerei. Ulterior metoda şi-a dovedit şi alte virtuţi, cum ar fi: 

creşterea mărimii boabelor şi strugurilor, sporirea concentraţiei de zaharuri, de substanţe 

odorante şi colorante, grăbirea maturării rodului, posibilitatea alegerii portaltoiului. Aceste 

avantaje au impus înfiinţarea plantaţiilor folosind viţă de vie altoită; alături de această metodă a 

apărut şi aceea de utilizare a hibrizilor direct producători rezistenţi la filoxeră. 

Luând în seamă aceste modificări ale tehnologiilor viticole s-a simţit nevoia dezvoltării 

unor cercetări ştiinţifice de amploare care să furnizeze date concrete pe podgorii, soiuri şi 

combinaţii de altoire. Acestea au fost iniţiate în România începând cu a doua jumătate a 

secolului trecut. 
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Ca urmare a distrugerilor suferite în cel de-al doilea război mondial s-a pus problema 

refacerii patrimoniului viticol care de la 220 000 ha a crescut la 320 000 ha (1954-1973), urmând 

apoi un proces de modernizare, care a început în anul 1976. Extinderea patrimoniului viticol a 

avut în vedere profilarea unor noi podgorii şi centre viticole care au totalizat aproximativ 80 000 

ha; a fost reconsiderată gama sortimentală a soiurilor autohtone (Fetească albă, Grasă de Cotnari, 

Tămâioasă românească, Fetească neagră etc.) şi cea a soiurilor de calitate în vederea exportului 

de vin (Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Muscat Ottonel etc.). Pentru lărgirea 

sortimentului soiurilor producătoare de struguri pentru consum în stare proaspătă s-au introdus în 

cultură soiurile Cardinal, Muscat d'Adda etc. 

În acelaşi timp au apărut şi unităţi specializate de producere a soiurilor pentru struguri de 

masă, pentru piaţa internă şi în vederea exporturilor (Ostrov, Mangalia, Feteşti, Zimnicea etc.) 

Preluând cunoştinţele anterioare şi adăugând pe cele noi, în secolul nostru s-au înregistrat 

contribuţii de seamă în teoria şi practica viticolă: au fost efectuate sistematizări, restructurări şi 

reconsiderări în problema tăierilor; precizări legate de sistemele de tăiere, de sarcina de ochi de 

iarnă şi de categoriile acesteia. 

 
 

1.2. IMPORTANȚA SOIURILOR PENTRU STRUGURI DE MASĂ 
 

Consumul strugurilor în stare proaspătă a reprezentat, din toate timpurile, o necesitate 

obiectivă a societăţii omeneşti, strugurii constituind un aliment valoros şi foarte necesar pentru 

organismul uman. Sporirea continuă a populaţiei şi tendinţa generală spre o alimentaţie mai 

bogată în produse vegetale au făcut să crească consumul de struguri în stare proaspătă. 

Importanţa culturii soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă trebuie analizată din 

punct de vedere economic şi social (C. Ţârdea, Liliana Rotaru, 2003). 

Importanţa economică a culturii viţei de vie pentru struguri pentru masă este mult mai 

rentabilă decât cea a soiurilor de struguri pentru vin. Aceasta deoarece soiurile de viţă de vie 

pentru struguri de masă dau producţii mari, iar valoarea producţiei marfă este superioară celei 

obţinute din soiurile pentru struguri de vin.  

Dependenţa cantitate-calitate se manifestă mai slab în cazul soiurilor pentru struguri de 

masă, producţia putând fi mărită fără teama de a fi afectată calitatea. Valorificarea strugurilor de 

masă se face imediat, în stare proaspătă, fără cheltuieli suplimentare. Cheltuielile de producţie la 

soiurile de viţă de vie pentru struguri de masă se recuperează în timp mai scurt, asigurându-se o 

rotaţie rapidă a mijloacelor financiare în cadrul unităţilor de producţie. 
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Importanţa socială a culturii soiurilor de struguri pentru masă capătă importanţă socială, 

dată fiind valoarea alimentară şi dietetică a acestora. Prin compoziţia lor chimică strugurii 

constituie un aliment valoros alături de celelalte fructe care se consumă în stare proaspătă.  

Strugurii conţin o serie de substanţe necesare pentru organismul uman, cum sunt: 

zaharuri uşor asimilabile (glucoza şi fructoza), 12 – 15 % acizi organici (tartric, malic, citric), 

până la 2 % vitamine (C, B, A, PP, E), săruri minerale (Ca, Mg, P, K, Fe) cca 1 %, compuşi 

azotaţi 0,17 - 0,20 %, enzime, polifenoli. Aceste substanţe au rol energizant, mineralizant, 

alcalinizant, reconfortant şi chiar terapeutic pentru organism. 

Un kilogram de struguri proaspeţi furnizează 700 - 1200 calorii, ceea ce echivalează cu 

valoarea energetică a: 500 - 700 g carne vită, 300 g pâine, 1,1 l lapte, 1,2 kg cartofi, 3,5 kg 

tomate, 2 kg mere etc. De aici rezultă necesitatea consumului de struguri proaspeţi o perioadă cât 

mai lungă a anului.  

Cura de struguri sau de suc de struguri are efecte dietetice şi terapeutice fiind indicată în 

afecţiunile hepatice, renale, cardiovasculare, anemii, boli de piele, pentru copii şi femei 

însărcinate. Prin acţiunea combinată, diuretică şi laxativă, strugurii contribuie la dezintoxicarea 

organismului (C. Ţârdea, L. Dejeu, 1995 citaţi de Anca Drăgunescu, 2003, 2007, 2010). 

 
 

1.3. CARACTERISTICILE BIOLOGICE ŞI TEHNOLOGICE ALE SOIURILOR DE 
STRUGURI PENTRU MASĂ 

 
Soiurile de viţă de vie pentru struguri de masă se impun prin unele caracteristici biologice 

şi ecologice a căror cunoaştere condiţionează adoptarea unor decizii adecvate privind zonarea 

acestor soiuri şi obţinerea unei eficienţe economice cât mai ridicate prin cultura lor. Valoarea 

economică a fiecărui soi pentru struguri de masă este determinată în primul rând de nivelul 

producţiei marfă din cea totală. 

Principalele caracteristici biologice.  

Soiurile de viţă de vie pentru struguri de masă au cerinţe superioare faţă de temperatură şi 

lumină în perioada de vegetaţie, ceea ce impune cultura lor în sudul ţării, mai ales a celor cu 

maturare timpurie şi târzie. În Moldova, unde regimul termic şi de iluminare sunt inferioare celor 

din sudul ţării, se întrunesc condiţii favorabile numai pentru cultura soiurilor cu maturare 

mijlocie (grupa Chasselas), fiind contraindicată cultura soiurilor târzii. În Transilvania, condiţiile 

climatice nu convin culturii soiurilor pentru struguri de masă. 

Soiurile de viţă de vie pentru struguri de masă sunt mai viguroase (Cardinal, Italia, Afuz-

Ali etc.), ele prezintă creşteri vegetative puternice şi producţii de struguri mai mari (de 2-3 ori) 
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faţă de cele pentru vin, ceea ce reclamă soluri cu fertilitate ridicată şi permite utilizarea cu 

eficienţă sporită a fertilizării şi irigării. Se pretează mai bine la conducerea pe tulpini semiînalte 

şi înalte, asigurată de vigoarea ridicată.  

Maturarea strugurilor la soiurile de struguri pentru masă se eşalonează  de la 15 iulie la 

30 octombrie, în şapte epoci, începând cu Perla de Csaba, soi extratimpuriu şi sfârşind cu Italia, 

Bicane, soiuri de ultimă epocă, succesiune denumită conveier varietal (Gh. Constantinescu, 

1959). 

În ceea ce priveşte rezistenţele biologice, soiurile de masă sunt în general, slab rezistente 

la ger, la secetă, sensibile la boli şi dăunători (mană, putregaiul cenuşiu al boabelor, păienjeni, 

molii). Producţiile mari, fertilizarea, irigaţiile, condiţiile ecologice nefavorabile pot influenţa 

aceste rezistenţe.  

Principalele caracteristici tehnologice.  

Pentru satisfacerea exigenţelor consumatorilor, soiurile de viţă de vie pentru struguri de 

masă prezintă unele caractere şi însuşiri proprii, cum sunt: mărimea, forma şi compactitatea 

strugurilor, dimensiunea şi forma boabelor, culoarea, calităţile gustative, rezistenţa la transport, 

păstrare etc. 

Strugurii pentru consum în stare proaspătă, impresionează consumatorul în primul rând 

prin aspect, frumuseţea şi prospeţimea lor, şi apoi prin calităţile gustative. 

Mărimea strugurilor.  

Strugurii sunt mari, au greutatea medie 250 - 350 g, uneori chiar mai mult. 

Forma strugurilor.  

Forma nu are importanţă pentru comerţ, deoarece ea poate fi modificată prin unele 

operaţii în verde aplicate strugurilor (scurtarea inflorescenţelor sau a strugurilor, rărirea lor etc). 

Majoritatea soiurilor de struguri pentru masă prezintă formă cilindro-conică, fiind însă mai bine 

valorificate soiurile cu struguri rămuroşi şi lacşi (Muscat de Hamburg, Afuz Ali etc.), care se 

pretează bine şi la ambalare. Privind compactitatea, sunt preferate soiurile care prezintă struguri 

rari în boabe (lacşi), cu pedicelul lung. 

Dimensiunile boabelor.  

Sunt  foarte apreciate de consumatori soiurile cu boabe mari şi foarte mari (Afuz Ali, 

Greaca etc), decât cele cu boabe mijlocii sau mici, care nu prezintă interes comercial decât dacă 

se disting prin timpurietate (Perla de Csaba) (Oşlobeanu şi colab., 1991). 

Uniformitatea mărimii boabelor în strugure asigură aspectul plăcut şi atrăgător al 

strugurelui. Prezenţa boabelor neuniforme ca mărime şi a celor meiate şi mărgeluite, strică 

aspectul comercial al strugurilor. 
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Forma boabelor.  

Forma boabelor determină aspectul strugurilor, fiind bine apreciate boabele sferice 

(Chasselas) sau alungit-cilindrice (Afuz Ali). 

Culoarea boabelor.  

Strugurii cu boabele bine colorate în galben auriu (Italia, Chasselas doré etc.) sau roşie-

închisă aproape negru (Muscat d'Adda şi Muscat de Hamburg) sunt bine apreciate şi atrăgătoare 

pentru consumatori. Pe piaţa externă sunt apreciaţi strugurii albi. 

Pieliţa.  

Aceasta trebuie să fie subţire, elastică, uşor de sfărâmat la consum, dar ea trebuie să 

confere rezistenţă la transport şi păstrare. 

Miezul şi pulpa.  

Acestea sunt caracterizate de consistenţă, fiind preferată pentru consum în stare proaspătă 

o consistenţă cărnos-crocantă (Cardinal, Afuz Ali), semicrocantă sau cărnos-moale (Perla de 

Csaba). 

Seminţele.  

Seminţele la soiurile de struguri pentru masă sunt în număr de 1 - 3. În prezent, se tinde 

spre consumul strugurilor fără seminţe (apirene). 

Calităţile gustative.  

Gustul este determinat de mai multe caracteristici legate de pieliţă, miez, sămânţă precum 

şi de raportul dintre dintre ele, conţinutul în glucide, aciditate şi substanţe aromate. Gustul este 

dat de conţinutul în zaharuri şi aciditate. Conţinutul în zaharuri la soiurile de struguri pentru 

masă este moderat (140 - 180 g/l), iar aciditatea este mai scăzută, de 3 - 4,5 g/l H2SO4, fiind cea 

care imprimă gustul dulce - acrişor, plăcut.  

Aroma este determinată de substanţele aromate acumulate în pieliţă şi poate fi "muscat", 

sau de "tămâios"; la noi, consumatorii preferă soiurile cu aromă de muscat ca la soiul Muscat de 

Hamburg, Perla de Csaba, Regina viilor. Aroma soiului Regina viilor se degradează dacă se 

menţin strugurii o perioadă mai mare pe butuc, transformându-se într-un gust foxat. 

Rezistenţele tehnologice.  

Rezistenţele tehnologice ale soiurilor pentru struguri de masă sunt importante din punct 

de vedere al valorificării lor şi se exprimă prin durata de păstrare a strugurilor pe butuc, 

rezistenţa la desprindere de pedicel, la fisurare, la transport, păstrare etc. În funcţie şi de aceste 

rezistenţe se stabileşte pentru fiecare soi termenul de recoltare, distanţa de transport, posibilitatea 

şi durata păstrării (Mihalcea Gh., 1978; M. Oşlobeanu şi colab., 1991). 
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Producţii obţinute.  

Producţia de struguri (totală şi marfă) este mai ridicată, fiind asigurată de amplasarea 

corectă a soiurilor în condiţii de ecosistem  favorabile şi de tehnologia aplicată. 

Nivelul calitativ şi calitatea recoltei depind în mare măsură şi de felul expunerii la lumină a 

frunzelor. Pentru practica viticolă se impune îmbunătăţirea condiţiilor de microclimat în care se 

desfăşoară activitatea fotosintetică a frunzelor şi reglarea prin operaţii în verde a surplusului de 

creştere (Şt. Oprea, 1993; C. Ţârdea, L. Dejeu, 1995, A. Dobrei si col., 2011 ). 
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PARTEA A II-A. CONTRIBUŢII PROPRII 

CAPITOLUL 2. MATERIALUL FOLOSIT ŞI METODA DE LUCRU 
 

2.1. CADRUL NATURAL 
 

Istoric. 

Silagiu este o comună, aflată la 6 km de Buziaș și 39 km de Timișoara, din județul Timiș, 

Banat, România. Primele consemnări cu privire a vechiului sat Silagiu, se găsesc într-un 

document care datează din anul 1406, sub numele de Zyluas.  

 Una dintre legendele locale popular acceptate spune că preotul Zilagi sau Silagi, venit din 

zona Ardealului, a întemeiat Silagiul. 

 Deși mai multe însemnări atesta tradițiile viticole din aceasta zona încă de la începutul 

mileniului, tradiția viticola cunoscuta a dealului viilor de la Silagiu începe cu Sigismund Ormos, 

proprietar de vie care vorbește despre perioadele când mergea împreună cu localnicii la munca 

viei, la începutul anilor 1800. Apoi în secolul XIX când, intre 1840 - 1850, s-au stabilit acolo un 

număr de coloniști maghiari și germani, cultivatori de viță de vie. 

 Astăzi, tradiția viticolă din Dealul Silagiului este dusă mai departe de crame precum 

Aramic și Thesaurus Wines, cat și de plantații private de dimensiuni mici de struguri pentru 

masă și vin.  

 

 
Figura 2.1 Dealurile Silagiului 
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Localizare geografică. 

Dealurile Silagiului fac parte din Podgoria Buziaș – Silagiu. Acesta fiind situata pe 

piemontul dintre Timiș și Bârzava.  

La nord-vestul Dealului Silagiu se afla orașul Buziaș, de care acesta aparține din punct de 

vedere administrativ. La vest-nord se învecinează cu satul Vucova, la vest se află satul Silagiu, la 

sud satul Izgar, la sud-est Sacoşul Mare, iar la sud-vest comuna Niţchidorf. 

Dealul Silagiu aparține dealurilor vestice bănățene, dar fundamentul său, format dintr-un 

sâmbure cristalin (şisturi cristaline precambiene și paleozoice), acoperit cu sedimente, face ca 

structural să aparțină munților. 

 Complex pedologic. 

Dealurile Silagiu au o altitudine maxima de 324 m deasupra nivelului marii. Acesta are o 

expunere ideală la soare, cu pante în direcția sudică și vestică. Pantele prezintă o varietate mare 

de tipuri de sol, de la brun roșcat de pădure, până la sol cu conținut ridicat de oxizi de fier în 

câteva zone, toate pe o rocă de bază calcaroasă, favorabil pentru cultivarea viței de vie. 

Solurile luvice pseudogleizate care au evoluat pe depozite lutoase și pe argile sunt 

caracteristice zonei. Textura de suprafață este mijlocie (luto-nisipoase, prăfos-lutoasă prăfos-

argiloasă), cu un procent ridicat de nisip grosier iar pe profil, mijlociu-fină (luto-argiloasă) şi fină 

(argilo-nisipoasă). Reacția solului este slab acidă-neutră sau slab alcalină încadrându-se în 

intervalul limitelor optime pentru cultivarea viței de vie, cu valori pH 5,5 - 8,5. 

Conținutul în humus este de 1 - 2 % și corespunde solurilor optime pentru cultivarea 

soiurilor de struguri pentru masă. Apa freatica se găsește la o adâncime de 10 m. Porozitatea 

totală 45 - 50 %. 

Condițiile ecoclimatice. 

Clima întreg județului Timiș este temperat continentală moderată, cu influențe 

mediteraneene și oceanice. 

 Cerințele vitei de vie fata de temperatura este relativ mare, fiind necesara o temperatura 

medie anuala de peste 9,0 °C pentru a fi cultivata cu succes (C. Ţârdea, L. Dejeu, 1995).  

În Silagiu se înregistrează o temperatura medie anuala de 10,8 °C, indicând condiții bune 

de obținere a unor producții substanțiale. Cea mai calda luna este luna este luna iulie, cu o 

temperatură medie de 21 °C. Cele mai joase temperaturi se înregistrează în luna ianuarie, 

temperatura medie a lunii atingând -1,1 ºC, iar temperatura medie a iernii -0,1 ºC. 
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Figura 2.2 Istoric meteo Silagiu 2016 

(Date: www.meteoblue.com, Basel, Elveţia) 
 

 
Figura 2.3 Istoric meteo Silagiu 2017 

(Date: www.meteoblue.com, Basel, Elveţia) 
 

Precipitațiile medii anuale sunt cuprinse între valorile 600 - 700 mm, cu o valoare medie 

multianuală de 655 mm. Istoric, cele mai mari cantități de precipitații cad în luna iunie și în luna 

mai. 
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2.2. SCOPUL CERCETĂRII 
 

În etapa actuală obiectivul central al agriculturii îl constituie intensificarea şi 

modernizarea producţiei agricole în toate sectoarele şi ramurile de activitate. 

În acest scop prin modificarea şi intensificarea tehnologiilor de cultură, viticultura trebuie 

să asigure producţii mari de struguri, de calitate superioară, constante şi economice. Realizarea 

unor producţii de struguri de masă de calitate superioară şi tipice arealelor de producere impune 

pe de o parte creşterea însuşirilor agrobiologice şi tehnologice ale acestora fixate în zestrea 

ereditară, a gradului de valorificare a lor în diferite condiţii de tehnologie aplicate şi pe de altă 

parte a proceselor tehnologice specifice valorificării cu maximă eficienţă a strugurilor de masă, 

atât în stare proaspătă la recoltare, cât şi după păstrare prin refrigerare. 

Programul de cercetare cuprinde tematici pentru toate podgoriile şi centrele viticole din 

ţara noastră, în care se încadrează şi experienţa care face obiectul lucrării de faţă: stabilirea celor 

mai valoroase soiuri pentru zona viticolă Silagiu. 

Obiectivele urmărite în cercetare au fost: 

- Stabilirea potenţialului tehnologic, cantitativ şi calitativ al soiurilor de struguri de 

masă din zona viticolă Silagiu; 

- Stabilirea însuşirilor fizico-chimice şi tehnologice ale soiurilor studiate. 

În această direcţie se ţine seama şi de cerinţele pieţelor interne şi externe pentru strugurii 

de masă şi rentabilitatea lor. 

Cunoaşterea soiurilor de viţă de vie sub aspectul însuşirilor agrobiologice şi tehnologice a 

fost o preocupare constantă a oamenilor de ştiinţă şi a practicienilor viticultori din cele mai vechi 

timpuri. Astfel, Gh. Constantinescu în anul 1946 a precizat epocile de maturare a soiurilor pe 

diferite zone ecologice. 

Aprofundând studiile referitoare la evoluţia coacerii strugurilor în diferite podgorii şi 

centre viticole din ţara noastră, Teodorescu în anul 1963, stabileşte momentul optim de recoltare 

a strugurilor în vederea obţinerii unei producţii de calitate superioară, rezistentă la transport şi la 

desfacere. 

Influenţa tehnologiilor de păstrare, conservare şi condiţionare a strugurilor a determinat 

noi cercetări în această direcţie asigurându-se astfel consumul de struguri de masă pe tot 

parcursul anului. 



 
Dan-Alin Călin - Comportarea unor soiuri de viţă de vie pentru struguri de masă în condiţiile zonei viticole Silagiu 

_____________________________________________________________________________________________ 

15 
 

A lărgi consumul de struguri de masă înseamnă a pune la dispoziţia pieţei de consum o 

perioadă cât mai mare din anul calendaristic struguri în stare proaspătă, asigurând proporţii 

corespunzătoare între principalele grupe de alimente necesare organismului uman. 

Consumul de struguri de masă în stare proaspătă se poate întinde pe o perioadă cât mai 

mare de timp prin: 

- cultivarea de soiuri cu perioade de maturare eşalonată, astfel încât să asigure un 

conveier viticol; 

- grăbirea maturării strugurilor de masă prin aplicarea unor măsuri tehnologice sau 

prin tratamente cu substanţe stimulatoare;  

- păstrarea şi conservarea strugurilor de masă pe o perioadă cât mai lungă în 

depozite frigorifice. 

Cea mai mare importanţă în lărgirea consumului de struguri de masă pe o perioadă mai 

mare a anului o are păstrarea strugurilor. Astfel, numeroşi cercetători au abordat această temă 

încât s-au obţinut rezultate deosebite în păstrarea strugurilor de masă. Prin păstrare consumul de 

struguri de masă se poate prelungi cu 3 - 4 luni. 

 
 

2.3. MATERIALUL FOLOSIT 
 

Materialul folosit în cercetare este reprezentat de soiurile de struguri pentru masă, Muscat 

Perla de Csaba, Chasselas Doré, Muscat Hamburg și Afuz Ali, în zona viticolă Buziaș - Silagiu. 

Pentru studiu s-au luat câte 5 butuci de viţă de vie din principalele soiuri pentru struguri 

de masă, amplasate în parcele de producţie din zona viticolă Silagiu, dintr-o plantaţie privată. 

Plantaţiile aveau la momentul studiului vârsta de 12 ani şi distanţele de plantare de 2 m/1,2 m, 

asigurând o densitate de 4167 butuci/ha. 

Sistemul de cultură este neprotejat, tipul de tăiere este Guyot pe semitulpină şi cordon 

Cazenave, caracterizate prin formă de conducere semiînaltă şi sistem de tăiere în verigi de rod, 

alcătuite din coardă de rod, respectiv cordiţă şi cep de înlocuire. 

În perioada de cercetare s-au făcut observaţii şi determinări referitoare la declanşarea 

fazelor de vegetaţie, la fertilitatea soiurilor şi determinări referitoare la productivitatea soiurilor, 

producţia de struguri şi calitatea acestora. 
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2.3.1. Însușirile morfologice, biologice și tehnologice ale soiurilor studiate 
 

2.3.2.1. Muscat Perla de Csaba 
 

Sinonime.  

Perlă de Csaba, Csaba gyongye, etc. 

Originea.  

Originea soiului este în Ungaria, unde a fost creat în anul 1904. 

 

 
Figura 2.4 Muscat Perla de Csaba 

 

Caractere morfologice.  

La dezmugurire rozeta este scămoasă, de culoare verde cu nuanţă cafenie. Frunza adultă 

este aproape rotundă, mijlocie, colorată în verde închis, mată şi uşor gofrată; este întreagă sau 

uşor trilobată, cu sinusurile laterale în formă de V, iar cel peţiolar în formă de liră sau deschis. 

Caracteristic este faptul că marginile limbului sunt îndreptate în sus formând o pâlnie la punctul 

peţiolar. Limbul este glabru doar cu smocuri de peri pe nervuri, care sunt uşor roşiatice spre 

bază.  

Floarea este hermafrodită normală. 
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Strugurele este mijlociu, cilindro-conic, uneori aripat şi lax. Bobul este discoidal, 

mijlociu, de culoare galbenă-verzuie; mezocarpul este cărnos, cu aromă uşoară de muscat, iar 

pieliţa este acoperită cu pete cafenii (C. Ţârdea, Liliana Rotaru, 2003, Anca Dragunescu, 2010). 

Însuşiri biologice şi tehnologice.  

Vigoarea soiului este mijlocie spre mică. Fertilitatea este mijlocie (cca. 50 % lăstari 

fertili), dar uneori şi copilii sunt fertili. Are perioadă scurtă de vegetaţie, 150 - 160 de zile.  

Este sensibil la secetă, mană şi oidium, iar la maturitate strugurii sunt atacaţi de viespi. 

Soiul are rezistenţă mijlocie la ger (-18 0C). 

Maturarea strugurilor este extratimpurie în sudul ţării, între 15 - 30 iulie, iar în zona 

colinară mai  nordică la începutul lunii august. Durata de consum este de numai 10 - 20 zile, iar 

strugurii nu sunt rezistenţi la transport. 

Producţia este de 8 - 12 t/ha şi un procent de 70 % producţie marfă. 

Particularităţi de cultură.  

Preferă solurile uşoare, bogate în substanţe nutritive şi amplasate în zone mai calde şi 

bine însorite.  

Soiul se pretează la sistemul de tăiere mixt, cu normare atentă a sarcinii de ochi pe butuc 

şi a numărului de inflorescenţe, maximum 30 - 32 pe butuc.  

 

 

2.3.2.2. Chasselas Doré 
 

Sinonime.  

Şasla aurie, Ciasla (România), Chasselas dorato (Italia), Florenci Jouana (Spania), 

Weisser Guttedel (Germania), Fendant ( Elveţia) etc. 

Originea.  

Originea este incertă. După unii ampelografi ar fi de origine franceză, iar denumirea s-ar 

trage de la localitatea Chasselas,  iar după alţii ar putea fi de origine elveţiană, unde se găseşte în 

cultură sub numele de Fendant.  

Caractere morfologice.  

Rozeta este scămoasă, de culoare albicioasă. Frunza adultă este uşor băşicată de mărime 

mijlocie cu 5 lobi, glabră şi prezintă peri scurţi pe nervuri. Sinusurile laterale superioare sunt 

variabile ca formă, pot fi ovoidal închise, deschise cele inferioare, iar sinusul peţiolar în formă de 

“V” sau închis prin suprapunerea lobilor. Dinţii   sunt   mărunţi , cu laturi   convexe.   

Floarea este hermafrodită normală. Cârceii sunt bi şi trifurcaţi de culoare galben cafenie. 
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Strugurele este lax şi cilindro-conic, uneori aripat cu o ramificaţie a  strugurelui 

transformată în cârcel. Bobul este sferic, de mărime mijlocie, colorat galben auriu cu pete ruginii 

pe partea însorită şi cu miezul semicărnos. 

 

 
Figura 2.5 Chasselas Doré 

 

Însuşiri biologice şi tehnologice.  

Soiul Chasselas doré este un   soi  de  vigoare  mijlocie şi  fertilitate   ridicată. Procentul 

de lăstari fertili este de 75 – 80 % şi cu 2 – 3  inflorescenţe  pe  lăstar. Are perioadă de vegetaţie 

mijlocie 150 – 160 de zile. 

Prezintă o capacitate mare de emitere de lăstari lacomi din lemnul    bătrân, ceea ce 

permite regenerarea uşoară a butucilor.   

Are rezistenţă relativ bună la ger (-20 0C… -22 0C), la oidium şi la mucegai, dar este 

foarte sensibil la mană.   

Strugurii ajung la maturitate în a II-a jumătate a lunii august în  centrele viticole din sudul 

ţării şi spre sfârşitul lunii septembrie în centrele viticole din zonele mai nordice.  

La  maturitate deplină strugurii au un conţinut în  zaharuri de 150 – 160 g/l  must şi o 

aciditate de 3,4 - 5,2 g/l must, exprimat în H2SO4. La SD Timişoara, în perioada 2002 - 2004 a 

realizat un conţinut de zaharuri în must cuprins între 159 şi 173 g/l. (Drăgunescu Anca, 2007). 
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De  aceea se pot valorifica şi prin vinificare, când se obţin vinuri de masă, uşoare şi  bine 

echilibrate (C. Ţârdea, Liliana Rotaru, 2003). 

Particularităţi de cultură.  

Soiul Chasselas doré prezintă o mare plasticitate la condiţiile de mediu,  motiv  pentru 

care aria de răspândire este foarte întinsă. Cei mai buni şi mai frumoşi struguri se obţin pe 

terenuri însorite şi cu  soluri scheletice. 

 

 

2.3.2.3. Muscat de Hamburg 
 

Sinonime.  

Black Muscat of Alexandria, Moscate di Amburgo etc. 

Originea.  

Originea soiului este controversată. Se cultivă de secole în serele  din Germania, de unde 

s-a  avansat ideea că ar fi originar din această ţară şi că   ar  fi un hibrid între soiurile Frankenthal 

şi Muscat de Alexandria.   

La noi în  ţară ocupă cca. 10 % din suprafaţa  plantaţiilor cu soiuri   de viţă de vie pentru 

struguri de masă, ponderea fiind în podgoriile sudice şi  din Dobrogea. 

Caractere morfologice.  

La  dezmugurire  rozeta  este verde-albicioasă cu nuanţă cafenie pe margine.  Frunza 

adultă este mare, cu 3-5 lobi, uşor ondulată, cu lobul  terminal alungit şi ascuţit. 

Floarea este hermafrodită, normală, dar cu polen slab fertil, motiv pentru care meiază şi 

mărgeluieşte puternic. Pentru asigurarea unei bune  polenizări se recomandă înfiinţarea de 

plantaţii cu soiul Muscat de Hamburg în amestec cu soiul Cinsaut, în raport de  2/1.  

Strugurii sunt mari, rămuroşi, cu boabe mari şi neuniforme; pedunculul  şi  rahisul sunt 

alungite, flexibile şi ierboase. Boabele sunt  mijlocii sau mari,  elipsoidale, la  unele  biotipuri  

aproape  sferice, de culoare  neagră   acoperite   cu pruină.  Miezul  este  crocant,  cu   miros  

plăcut   şi  pronunţat  aromat. 

Însuşiri biologice şi tehnologice.  

Soiul Muscat de Hamburg are vigoare mijlocie şi fertilitate bună, procentul de lăstari 

fertili este de cca. 55 - 65 %; are o perioadă de vegetaţie de 165 - 170 zile.  

În  condiţiile ţării noastre lemnul coardelor se maturează bine, ceea ce îi conferă o bună 

rezistenţă la ger. Este sensibil la făinare, putregai şi   moliile strugurelui.  
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Maturarea strugurilor are loc în epoca a IV-a, la 10 - 15 zile după  soiul Chasselas doré. 

La maturitatea deplină acumulează zaharuri în cantitate  de  160 - 170  g/l must şi are o aciditate 

de 3,5 – 5,0 g/l must, exprimat în   H2SO4.   

Strugurii sunt rezistenţi la transport şi la păstrare în condiţii de  atmosferă controlată.  

Producţia totală de struguri este de 10 – 12  t/ha, din care producţie marfă 60 – 70 %. La 

SD Timişoara, producţia a variat în anii 2002 - 2004 între 9,6 t şi 16,74 t, cu un conţinut de 

zaharuri  în must cuprins între 165 şi 179 g/l şi o producţie marfă  între 68,05 % şi 85,46 % 

(Drăgunescu Anca, 2007). 

 

 
Figura 2.6 Muscat de Hamburg 

 

Particularităţi  de  cultură. 

La tăierile de rodire se recomandă o încărcătură moderată pe coarde  de rod cu lungimea 

de 8 - 10 ochi. Tăierea în sistem scurt (cepi şi cordiţe de rod) determină diminuarea producţiei de 

struguri, mugurii de la baza coardelor având o fertilitate mai scăzută.  

Reacţionează bine la aplicarea operaţiunilor în verde (plivit lăstari,   normarea şi scurtarea 

inflorescenţelor), prin creşterea cantităţii şi calităţii  producţiei de struguri marfă. Asigură recolte 

mari şi de bună calitate pe  terenuri cu soluri uşoare: argilo–nisipoase şi argilo–mărnoase bine  

aprovizionate cu apă şi substanţe nutritive (A. Dobrei, Gh. Iova, 1997). 
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2.3.2.4. Afuz Ali 
 

Sinonime.  

Aleppo, Razachie de Dealu Mare, Regina, Uva Regina etc. 

Origine.  

Soiul este originar din Asia Mică şi este  răspândit în  majoritatea    ţărilor  viticole cu 

resurse heliotermice bogate.   

În ţara noastră, datorită   coacerii tardive se cultivă pe terasa inferioară  a  Dunării şi în  

podgoriile din   partea sudică. 

 

 
Figura 2.7 Afuz Ali 

 

Caractere  morfologice.   

Dezmugurirea este timpurie. Rozeta este de culoare cafenie roşiatică, cu aspect lucios.  

Frunza adultă este de mărime  mijlocie, tri şi pentalobată, glabră pe  ambele feţe. 

Strugurele este mare, rămuros sau cilindro-conic, cu pedunculul lung şi rahisul ierbos, cu 

boabele dispuse rar.  

Boabele sunt foarte mari, de  formă  cilindrică de culoare verde-gălbui, rumenite pe 

partea însorită, iar miezul este crocant,  cu  gust plăcut (nearomat).   
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Însuşiri biologice şi tehnologice.  

Vigoarea soiului este mijlocie sau  mare.  

Maturarea strugurilor este în epoca V-VI (septembrie- octombrie). Soiul  Afuz Ali este 

sensibil la temperaturile scăzute din timpul iernii, iar  temperaturi mai mici de  20 oC, în perioada 

înfloritului provoacă meierea şi  mărgeluirea boabelor.   

Deşi fertilitatea soiului este mijlocie, datorită mărimii strugurilor, producţiile sunt mari de 

până la 15 - 20  t/ha, producţii care se pot păstra pe  butuc până la  30 - 40 zile.   

Aspectul deosebit de frumos al strugurilor, gustul plăcut şi   armonios al boabelor şi 

rezistenţa bună la păstrare, îl situează printre cele mai apreciate soiuri pentru struguri de masă, 

pentru consum  în stare proaspătă.     

Particularităţi  de cultură.  

Soiul  Afuz- Ali solicită  terenuri bine însorite, cu soluri fertile, fapt  pentru  care  se 

recomandă să fie amplasat cu prioritate în zonele cu resurse  heliotermice mari. Lucrările şi 

operaţiunile în verde, corect aplicate, influenţează   favorabil cantitatea şi calitatea producţiei 

marfă de struguri.  

Datorită însuşirilor sale foarte valoroase, ca soi de masă, reprezintă   soiul  de bază din 

grupa  soiurilor de viţă de vie cu coacere târzie (A. Dobrei, 2005). 

 

 

2.4. METODA DE LUCRU 
 

Declanşarea fenofazelor s-a stabilit prin observaţii zilnice. 

Fertilitatea soiurilor s-a determinat prin numărarea lăstarilor porniţi pe butuc din care 

lăstari fertili, în funcţie de care s-a calculat fertilitatea, respectiv coeficientul de fertilitate relativ 

şi absolut. 

Productivitatea s-a determinat prin înmulţirea coeficienţilor de fertilitate cu greutatea 

medie a strugurilor, determinată prin cântărire. 

Mersul coacerii strugurilor şi stabilirea momentului optim de recoltare s-a urmărit prin 

determinări periodice a masa a 100 de boabe prin cântărire şi conţinutul de zahăr şi acizi prin 

metoda refractometrică, respectiv titrimetrică. 

Producţia medie de struguri s-a determinat prin cântărirea întregii cantităţi de struguri 

recoltaţi, raportat la numărul de butuci analizaţi. 

Producţia de struguri la ha s-a determinat prin înmulţirea producţiei medii obţinute pe 

butuc, cu numărul de butuci pe ha. 
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Calitatea producţiei s-a determinat vizual şi organoleptic, prin analiza stării de sănătate a 

strugurilor, a uniformităţii boabelor, a compactităţii strugurilor şi prin analiza de laborator a 

conţinutului de zahăr şi acizi din must. 
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CAPITOLUL 3. REZULTATE OBŢINUTE 
 

3.1. FAZELE DE VEGETAŢIE 
 

Fazele de vegetaţie şi declanşarea lor prezentate în tabelele 3.1 şi 3.2 demonstrează că 

acestea sunt determinate de timpurietatea soiurilor şi condiţiile climatice ale fiecărui an. 

 
Tabelul 3.1 

Fazele de vegetaţie în anul 2016 
 

Soiul  Plâns  Dezmugurit  Înflorit  Pârgă  Maturare  

Muscat Perla de 

Csaba 
27.III 10.IV 15.V 20.VI 10.VII 

Chasselas dore 29.III 15.IV 18.V 12.VII 5.VIII 

Muscat de Hamburg 29.III 15.IV 20.V 20 VII 20.VIII 

Afuz Ali 30.III 16.IV 3.VI 28.VII 5.IX 

 
 

Tabelul 3.2 
Fazele de vegetaţie în anul 2017 

 

Soiul  Plâns  Dezmugurit  Înflorit  Pârgă  Maturare  

Muscat Perla de 

Csaba 
17.III 10.IV 20.V 3.VII 25.VII 

Chasselas dore 17.III 13.IV 22.V 20.VII 15.VIII 

Muscat de Hamburg 17.III 13.IV 27.V 25 VII 27.VIII 

Afuz Ali 17.III 12.IV 27.VI 4.IX 15.IX 

 

Din analiza datelor înscrise reiese că soiul Muscat Perla de Csaba este soiul cel mai 

timpuriu, dezmugureşte în prima jumătate a lunii aprilie şi ajunge la maturitate în a doua decadă 

a lunii iulie, soiul Afuz Ali, soi cu maturare târzie, dezmugureşte în decada a doua a lunii aprilie 

şi ajunge la maturitatea deplină în ultima decadă a lunii septembrie - prima decadă a lunii 

octombrie. 

Din cele două tabele, rezultă că în anul 2017, fenofazele de plâns şi dezmugurit s-au 

declanşat mai timpuriu, fapt determinat de temperaturile ridicate din primăvară şi a precipitaţiilor 

(Date: www.meteoblue.com), iar fenofazele de înflorit, pârgă şi maturitate au fost întârziate cu 

circa 4 zile, tot datorită umidităţii care a favorizat prelungirea acestora. 
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3.1. FERTILITATEA 

 
Fertilitatea este caracterizată prin numărul mediu de inflorescenţe pe lăstarul fertil şi prin 

procentul de lăstari fertili din totalul lăstarilor, aceste elemente fiind specifice fiecărui soi, iar în 

cadrul soiului depinde şi de loc, climă şi mijloace culturale (A. Dobrei, Gh. Iova, 1996). 

Determinarea fertilităţii se face prin calculul coeficientului de fertilitate relativ şi absolut. 

Coeficientul de fertilitate relativ (cfr) este mai variabil ca cel absolut, având în vedere că numărul 

inflorescenţelor pe lăstar şi numărul lăstarilor pe butuc sunt mărimi ce variază mult de la un soi 

la altul şi în cadrul soiului de la un butuc la altul. Acest coeficient poate avea valori mai mari 

când între puterea de creştere şi capacitatea de rodire există un echilibru. Coeficientul de 

fertilitate absolut (cfa) reprezintă raportul dintre numărul total de ciorchini pe butuc şi numărul 

lăstarilor fertili ai acestuia. Valoarea lui este mai mare decât 1. Coeficientul de fertilitate absolut 

indică proprietatea soiurilor de a produce mai mulţi sau mai puţini struguri pe lăstarii fertili. 

Media coeficienţilor de fertilitatea a soiurilor studiate este prezentată în tabelul 3.3. De 

aici reiese că soiul Chasselas dore are fertilitatea cea mai mare, având cfa= 1,92; cfr= 1,35 , iar 

cea mai mică soiul Afuz Ali cu cfa= 1,41 şi cfr= 0,92. 

Fertilitatea procentuală s-a calculat prin raportul dintre numărul de lăstari fertili şi 

numărul total de lăstari x 100. 

 

 

3.1. PRODUCTIVITATEA 
 

Productivitatea reprezintă cantitatea de struguri ce se obţine pe un lăstar prin înmulţirea 

coeficienţilor de fertilitate cu greutatea medie a unui strugure şi se exprimă prin indici de 

productivitate care în funcţie de coeficientul de fertilitate la care se calculează poate fi indice de 

productivitate relativ  (ipr) sau absolut (ipa). 

Productivitatea medie a soiurilor este prezentată în tabelul 3.3. De aici reiese că cea mai 

mare productivitate exprimată prin indici de productivitate o are soiul târziu, Afuz Ali, iar cea 

mai mică o are soiul Muscat Perla de Csaba. 

Soiul Chasselas dore, deşi are cea mai ridicată fertilitate, productivitatea este mai mică 

decât a soiului Afuz Ali, determinat de greutatea medie a strugurilor. 
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Tabelul 3.3 
Productivitatea soiurilor în anii de studiu 

 

Soi  Cfr  Cfa  Greutatea medie a 
unui strugure, g Ipr  Ipa 

Muscat Perla de Csaba 1,10 1,75 127,00 139,70 222,25 

Chasselas dore 1,35 1,92 152,00 205,20 291,84 

Muscat de Hamburg 1,09 1,56 183,00 199,47 285,48 

Afuz Ali 0,92 1,41 278,00 255,76 391,98 

Media  1,11 1,66 185,00 200,03 297,88 

  
Tabelul 3.4 

Producţia de struguri - medie realizată în anii de studiu 
 

Soiul Nr. lăstari 
total/butuc Ipr 

Prod. medie 
de strug., 
kg/butuc 

 
 

Prod. strug. 
medie, kg/ha 

Prod. marfă, 
kg/ha 

Muscat Perla de Csaba 19 139,70 2,654 11059 7750 

Chasselas dore 20 205,20 4,104 17100 11115 

Muscat de Hamburg 23 199,47 4,588 19133 11479 

Afuz Ali 26 255,76 6,650 27703 20777 

Media 22 200.03 4,499 18748,75 12780,25 

 

Producţiile de struguri realizate sunt prezentate în tabelul 3.4, din care rezultă că soiul 

Muscat Perlă de Csaba are producţia cea mai scăzută, Chasselas dore şi Muscat Hamburg au o 

producţie medie, iar soiul Afuz Ali, producţii foarte mari. 

 

 

3.2. ELEMENTE DE CARACTERIZARE A PRODUCȚIEI 
 

Pentru corelarea producţiei şi a calităţii strugurilor de masă din centrul viticol Silagiu 

s-au făcut determinări referitoare şi la sănătatea strugurilor, conţinutul de zahăr, aciditate, 

greutate medie a unui strugure, greutatea a 100 boabe. 

Greutatea a 100 boabe (tabelul 3.5.) s-a situat între 185 g la soiul Muscat Perla de 

Csaba şi 499 g la soiul Afuz Ali. Greutatea medie a unui strugure fiind între 122 g la soiul 

Muscat Perla de Csaba şi 280 g la soiul Afuz Ali. Greutatea medie a 100 boabe şi a unui strugure 

de masă este redată în tabelul 3.6 şi figura 3.1. 
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Tabelul 3.5 
Greutatea a 100 boabe la soiurile de struguri pentru masă studiate 

 

Soiul  

Greutatea a 100 boabe, g Greut. medie în anii 
de studiu, g 

2016 2017 

Muscat Perla de Csaba 185 185 185 
Chasselas dore 200 212 206 

Muscat de Hamburg 295 305 300 
Afuz Ali 495 499 497 
Media  293,75 300,25 297 

 
 

Tabelul 3.6 
Greutatea medie a unui strugure la soiurile luate în studiu 

 

Soiul  

Greutatea unui strugure, g Greut. medie în anii 
de studiu, g 

2016 2017 

Muscat Perla de Csaba 122 132 127 
Chasselas dore 148 156 152 

Muscat de Hamburg 180 186 183 
Afuz Ali 276 280 278 
Media  181,50 188,55 185 
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Figura. 3.1 Greutatea medie a unui strugure la soiurile luate în studiu 
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Calitatea producţiei exprimată prin conţinutul de zahăr şi aciditate a boabelor la soiurile 

de struguri pentru masă în perioada de cercetare sunt redate în tabelele 3.7, 3.8 şi figurile 3.2. şi 

3.3. 

Conţinutul de zahăr s-a situat între 148 g/l la soiul Muscat Perla de Csaba şi 175 g/l la 

Muscat de Hamburg, iar aciditatea totală a boabelor între 4,2 g/l H2SO4 la soiul Chasselas dore şi 

3,2 g/l H2SO4 la Muscat de Hamburg. 

 
Tabelul 3.7 

Conţinutul în zahăr la soiurile de struguri pentru masă studiate  
 

Soiul  Conţinutul în zahăr, g/l  Media  Diferenţa 
faţă de medie 2016 2017 

Muscat Perla de Csaba 156 148 152 -11,75 
Chasselas dore 170 168 169 -5,25 

Muscat de Hamburg 175 175 175 +11,25 
Afuz Ali 160 158 159 -4,75 
Media  165.25 162.25 163.75 - 
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Figura 3.2 Conţinutul în zahăr la soiurile de struguri pentru masă studiate  
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Tabelul 3.8 

Aciditatea totală a soiurilor de struguri pentru masă studiate  
 

Soiul  Aciditatea,  g/l H2SO4 Media  Diferenţa 
faţă de medie 2016 2017 

Muscat Perla de Csaba 3.9 4.1 4,0 +0,32 
Chasselas dore 4.2 4.0 4,1 +0,42 

Muscat de Hamburg 3.2 3.3 3,25 -0,43 
Afuz Ali 3.4 3.4 3,4 -0,28 
Media  3.67 3.7 3.68 - 
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Figura 3.3 Aciditatea totală a soiurilor de struguri pentru masă studiate 
 

 

Din tabele reiese că în anul 2017 s-au obţinut producţii cu un conţinut în zaharuri mai 

scăzut şi cu o aciditate normală, toate celelalte însuşiri încadrându-se în limitele normale ale 

performanţelor productive ale soiurilor din această zonă. 



 
Dan-Alin Călin - Comportarea unor soiuri de viţă de vie pentru struguri de masă în condiţiile zonei viticole Silagiu 

_____________________________________________________________________________________________ 

30 
 

 

CONCLUZII 
 

Cercetările efectuate privind însuşirile tehnologice şi de producţie ale soiurilor de struguri 

de masă cultivate în centrul viticol Silagiu au condus la următoarele concluzii: 

- condiţiile ecologice existente întrunesc parametrii naturali necesari satisfacerii cerinţelor 

biologice ale soiurilor cultivate, în vederea obţinerii de recolte mari de struguri de masă şi de 

bună calitate; 

- producţiile medii ale strugurilor la soiurile luate în experienţă au fost sub potenţialul biologic, 

dar producţiile realizate şi calitatea acestora sunt eficiente, niveluri ridicate înregistrând soiul 

Muscat de Hamburg, mai puţin Muscat Perla de Csaba care se distinge printr-o coacere 

timpurie; 

- analizând condiţiile geografice şi climatice, centrul viticol Silagiu întruneşte întreg complexul 

de condiţii ce favorizează cultura soiurilor de viţă de vie pentru struguri de masă, în care mai 

bine se comportă soiurile cu coacere mijlocie; 

- întregul complex de lucrări agrotehnice aplicate solului şi mai ales plantei au influenţă asupra 

elementelor de productivitate care sunt: numărul de muguri pe butuc, numărul de lăstari fertili 

pe butuc, greutatea medie a unui strugure, greutatea a 100 boabe. Mărimea acestui element are 

influenţă directă asupra mărimii indicilor de productivitate şi coeficienţilor de fertilitate fiind 

specifică fiecărui soi; 

- ţinând cont de condiţiile pedoclimatice favorabile din zonă, precum şi de potenţialul soiurilor 

de viţă de vie pentru struguri de masă cultivate, se recomandă menţinerea în cultură a soiurilor 

de struguri pentru masă luate în experienţă; 

- soiurile de struguri pentru masă s-au dovedit a fi economice, cu o valorificare rapidă a 

producţiei marfă, dovedindu-se o bună investiţie în viitor, atât în ceea ce priveşte sectorul 

public şi mixt cât şi sectorul particular; 

- situarea plantaţiilor cu soiuri de struguri pentru masă în apropierea Buziaşului si a Timişoarei 

asigură posibilităţi de valorificare imediată şi fără costuri mari de transport; 

- cultura celor patru soiuri cu perioade de maturare şi recoltarea eşalonată începând cu Muscat 

Perla de Csaba, asigură consumul în stare proaspătă a strugurilor pe o perioadă de 108 zile; 

- consumul în stare proaspătă poate fi extins prin păstrarea strugurilor în spaţii frigorifice; 

- la păstrare se pretează în ordine soiurile: Chasselas doré, Muscat de Hamburg şi Afuz Ali.  

 

 



 
Dan-Alin Călin - Comportarea unor soiuri de viţă de vie pentru struguri de masă în condiţiile zonei viticole Silagiu 

_____________________________________________________________________________________________ 

31 
 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
 

Cărţi, articole din reviste de specialitate 

1. Constantinescu, Gh., şi colab., 1959-1966, Ampelografia României, vol. I, Editura 

Academiei, Bucureşti 

2. Dvornic, V., şi colab., 1978, Cercetări privind aplicarea unor operaţiuni în verde la câteva 

soiuri pentru struguri de masă. Lucrări ştiinţifice XIII, Editura Agrosilvică, Bucureşti 

3. Dobrei, A., Iova Gh., 1996, Lucrări practice de viticultură, Editura Mirton, Timişoara 

4. Dobrei, A., 2003, Soiurile de struguri pentru masă, Editura Waldpress, Timişoara 

5. Dobrei, A., Mălăescu, M., Ghiţă, A., Sala, F., Grozea, I., 2011, Viticultură, bazele 

biologice şi tehnologice, Editura Solness, Timişoara 

6. Drăgănescu, E., Mihacea, I., 1993, Curs de viticultură, Editura Euroart, Timişoara 

7. Drăgunescu, A. A., 2007, Comportarea unor soiuri de struguri pentru masă la Staţiunea 

Didactică Timişoara, în condiţii de agrotehnică diferenţiată, Teză de doctorat, Timişoara 

8. Drăgunescu, A. A., 2010, Ampelografie-viţele portaltoi, soiurile de struguri pentru masă. 

Editura Eurobit, Timişoara 

9. Drăgunescu, A. A., Tehnologie si Biologia Plantelor Horticole, 2006, Editura Eurobit, 

Timişoara 

10. Mălăescu, M., Dobrei, A., Dobrei, A. G., Producerea de Sămânță și Material Săditor la 

Plantele Horticole, Curs Pentru Studenții IRF, 2017, Editura Agroprint, Timișoara 

11. Indreaş, A., 1994, Curs de ampelografie, USAMV Bucureşti 

12. Martin, T., 1972, Viticultura generală,  Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti  

13. Martin, T., şi colab., 1974, Strugurii de masă, Editura Ceres, Bucureşti 

14. Mihalcea, Gh., 1978, Studiul proprietăţilor tehnologice ale principalelor soiuri de struguri 

de masă din sortimentul naţional în raport cu rezistenţa lor la transport, Teza de doctorat, 

IANB, Bucureşti 

15. Oprea, A., Indreaş, A., 2000, Viticultura, Editura Ceres, Bucureşti 

16. Oprea, Şt., 1995, Cultura viţei de vie, Editura Dacia, Cluj Napoca 

17. Oşlobeanu,  M., 1980, Viticultură generală şi specială, Editura didactică şi pedagogică, 

Bucureşti 

18. Oşlobeanu,  M. şi colab., 1991, Zonarea soiurilor de viţă de vie în România, Editura 

Ceres Bucureşti  

19. Ţârdea, C., Dejeu, L., 1995, Viticultura, Editura Didactică şi pedagogică R.A., Bucureşti  



 
Dan-Alin Călin - Comportarea unor soiuri de viţă de vie pentru struguri de masă în condiţiile zonei viticole Silagiu 

_____________________________________________________________________________________________ 

32 
 

20. Ţârdea, C., Rotaru, L., 1996, Curs de ampelografie, vol.II. Lito. Iaşi 

21. Ţârdea, C., Mustea, M., 1993, Epoca de tăiere a soiului Chasselas dore. Lucrări ştiinţifice 

vol XXXVI, Iaşi 

 

Web site-uri 
22. http://www.horticultorul.ro/vita-de-vie/soiul-de-vita-de-vie-muscat-perla-de-csaba/, 

Horticultorul, Horticultorul.ro, Soiul de viță de vie "Muscat Perla de Csaba", Accesat 

12.03.2018. 

23. http://crama-aramic.ro/istoria-silagiului/, Crama Aramic, Crama-Aramic.ro, Istoria 

Silagiului, Accesat 15.03.2018. 

24. https://en.wikipedia.org/wiki/Phylloxera, Wikimedia Foundation, Wikipedia.org, 

Phylloxera, Accesat 28.03.2018.  

25. https://ro.wikipedia.org/wiki/Chasselas_(struguri), Wikimedia Foundation, 

Wikipedia.org, Chasselas (struguri), Accesat 05.04.2018. 

26. https://www.meteoblue.com/ro/vreme/archive/export/silagiu_românia_667209, 

meteoblue AG, meteoblue.com, Descărcare istoric meteo Silagiu, Accesat 28.06.2018. 

 

Acte normative 

27. *** Buletinul ICVV nr. 7/1988 

28. *** Buletin OIV, FAO 2010 

29. *** Liste des Especes et Cultivar de Vitis dans Roumanie, 1983 

30. *** Sistemul Român de Taxonomie a solurilor (SRTS), 2003, Editura Estfalia, 

Bucuresti 

 


