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Summary. The development of viticulture is largely determined by the pedoclimatic and financial resources for
the establishment and maintenance of vine plantations, the sensitivity to the attack of viruses, phytoplasmas, pathogenic and harmful micromycetes. The establishment of vine plantations on its own roots represents a prospect for the
near future, but it requires the completion of the vineyard assortment with genotypes resistant to low temperatures,
to diseases and pests. The main purpose of this study is to argue the methodology of including the genetically distant
species in the process of breeding in vines, to determine their role in the creation of interspecific rhizogenous genotypes
(V. vinifera x M. rotundifolia) with increased resistance to biotic and abiotic factors. As a study object, the genotypes of V.
vinifera, M. rotudifolia and rhizogenous interspecific genotypes created using the methods and techniques of interspecific hybridization in vines. The methodology for creating the interspecific rhizogeny genotypes V. vinifera L. (2n = 38) x
M. rotundifolia Michx (2n = 40) was developed with increased resistance to biotic and abiotic factors.
Thus, as a result of the V. vinifera x M. rotundifolia crossing, interspecific genotypes of vines were obtained and selected in BC3, with valuable characters, which allows the area of cultivation of vines to be expanded in the northern area
roots and reducing the number of chemical treatments, which will contribute to obtaining organic products and protecting the environment. The rhizogenous interspecific genotypes have been approved in the Republic of Moldova and
in accordance with the classical uvological and technological principles are classified as table grape varieties: ”Malena”,
”Nistreana” and ”Algumax” and grape varieties for fresh consumption and processing: ”Augustina”, ”Alexandrina” and
”Amethyst”.
Keywords: interspecific, biotic and abiotic factors, genotype, resistance, rhizogen, vines.
Rezumat. Dezvoltarea viticulturii este determinată, în mare măsură, de resursele pedoclimatice şi financiare pentru
fondarea şi întreţinerea plantaţiilor de viţă de vie, sensibilitatea la atacul de viroze, fitoplasme, micromicete patogene şi
dăunători. Fondarea plantaţiilor de viţă de vie pe rădăcini proprii reprezintă o perspectivă pentru viitorul apropiat. Se impune însă completarea sortimentului viticol cu genotipuri rezistente la temperaturi joase, la maladii şi dăunători. Scopul
principal al prezentului studiu constă în argumentarea metodologiei de includere a speciilor genetic distante în procesul
de ameliorare al viţei de vie, determinarea rolului acestora în crearea genotipurilor interspecifice rizogene (V. vinifera x
M. rotundifolia) cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici. În calitate de obiect de studiu au servit genotipurile de
viță de vie V. vinifera, M. rotundifolia și genotipurile interspecifice rizogene create prin utilizarea metodelor și tehnicilor
hibridării interspecifice la vița de vie. A fost elaborată metodologia de creare a genotipurilor rizogene interspecifice Vitis
vinifera L. (2n=38) x Muscadinia rotundifolia Michx. (2n=40) cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici.
Astfel, ca rezultat al încrucişării V. vinifera x M. rotundifolia au fost obţinute şi selectate genotipuri interspecifice de
viţă de vie în BC3 cu caractere valoroase, fapt ce permite extinderea în zona de nord a arealului de cultivare a viţei de vie
pe rădăcini proprii şi reducerea numărului de tratamente chimice, ceea ce va contribui la obţinerea de produse ecologice şi protejarea mediului înconjurător. Genotipurile interspecifice proprioradiculare au fost omologate în Republica
Moldova şi în conformitate cu principiile clasice uvologice şi tehnologice sunt clasificate ca soiuri de struguri de masă
„Malena”, „Nistreana” şi „Algumax” şi soiuri de struguri pentru consum în stare proaspătă şi pentru procesare „Augustina”,
„Alexandrina” şi „Ametist”.
Cuvinte-cheie: interspecific, factori biotici și abiotici, genotip, rezistență, rizogen, viță de vie.
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INTRODUCERE
Pe măsură ce înaintăm în timp, agricultura, la nivel
local, naţional, european și mondial, în condiții pedoclimatice, politice și socio-economice respective, trebuie să asigure o cantitate suficientă și de înaltă calitate
a produselor derivate alimentare de origine naturală,
materie primă pentru ramurile industriale, resurse
pentru producerea energiei regenerabile, genotipuri
care să se dezvolte pe fundalul schimbărilor climatice,
contribuind astfel la prevenirea și combaterea proceselor de deșertificare, iar toate acestea împreună demonstrează că o societate se poate dezvolta durabil. Dezvoltarea viticulturii în mare măsură este determinată de
resursele pedoclimatice şi financiare pentru fondarea şi
întreţinerea plantaţiilor de viţă de vie, de sensibilitatea
la atacul de viroze, fitoplasme, micromicete patogene şi
dăunători. Pentru a obţine produse derivate vinicole de
calitate înaltă este necesar să se ţină cont de trei factori
principali, şi anume: genotipul (soiul), locul de amplasare a plantaţiei (condiţiile pedoclimatice) şi tehnologia
aplicată (cultivarea și procesarea) [1-4].
Soiurile europene de viţă de vie, aparţinând grupului Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C. sunt sensibile la
atacul filoxerei (Phylloxera vastatrix Planch.), fapt ce
impune fondarea plantaţiilor cu material săditor altoit
pe portaltoi filoxerorezistent. De asemenea, sensibilitatea la temperaturi joase de iernare necesită aplicarea
unor măsuri suplimentare de protejare a plantelor în
perioada de repaus vegetativ [5; 6]. Fondarea plantaţiilor de viţă de vie pe rădăcini proprii reprezintă o
perspectivă pentru viitorul apropiat. Se impune însă
completarea sortimentului viticol cu genotipuri rezistente la temperaturi joase, la maladii şi dăunători. Pentru obţinerea genotipurilor care să ofere oportunităţi
de eficientizare a hibridării interspecifice este necesar
de efectuat o evaluare a genotipurilor antrenate în
procesul de ameliorare din punct de vedere al funcţionalităţii în raport cu condiţiile pedoclimatice. Cu toate
că V. vinifera ssp. sativa dispune de un mare potenţial
genetic, totuşi genotipurile de origine intraspecifică
nu asigură depăşirea barierei genetice privind sensibilitatea înaltă la condiţiile nefavorabile ale mediului
ambiant în limitele arealului de cultivare. Depășirea
barierei genetice poate fi asigurată utilizând tehnicile
hibridării interspecifice [3; 7; 8].
Scopul principal al cercetărilor constă în argumentarea metodologiei de includere a speciilor genetic distante în procesul de ameliorare la viţa de vie,
determinarea rolului acestora în crearea genotipurilor
interspecifice rizogene (V. vinifera x M. rotundifolia)
cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici. În calitate de obiective au fost stabilite următoarele: deter76 |Akademos 4/2019

minarea taxonilor, a funcţionalităţii şi rolului acestora
în crearea genotipurilor interspecifice rizogene de viţă
de vie; obţinerea şi evaluarea varietăţilor interspecifice
rizogene de viţă de vie cu estimarea particularităţilor
agrobiologice şi tehnologice; determinarea calităţii
strugurilor şi produsului (organoleptic, biochimic,
uvologic, oenologic etc.); descrierea cariologică; stabilirea caracterelor anatomice ale frunzelor şi rădăcinilor; determinarea rezistenţei la filoxeră, micromicete,
secetă, temperaturi joase în perioada de iernare; testarea hibrizilor interspecifici la capacitatea de înmulţire
prin butaşi; extinderea arealului de cultivare a viţei de
vie în zonele pedoclimatice riscante pentru plantaţiile
cu soiuri din grupul V. vinifera.
MATERIALE ȘI METODE
Ca obiect de studiu au servit genotipurile: Rară
neagră, Feteasca Albă, Feteasca Neagră, Negru de Ialoveni, Bianca, Moldova, Misket Plovdiski, Romulus,
Cristal, Rannii Magaraci, Lora, Prezentabil etc.; specia
de viță de vie sălbatică (M. rotundifolia Michx.); genotipurile interspecifice (V. vinifera x M. rotundifolia)
create în urma încrucişării BC1, BC2, BC3, BC4 cu soiuri din grupul V. Vinifera; hibrizi creaţi prin încrucişări convergente (BC3 x BC3) etc.; hibrizi obţinuţi în
urma autopolenizării [7; 9; 10].
Genotipurile interspecifice au fost create prin utilizarea metodelor şi tehnicilor hibridării interspecifice la viţa de vie. Descrierea morfologică a hibrizilor
interspecifici a fost realizată în conformitate cu: „Metodologia pentru descrierea soiurilor de viţă-de-vie”,
Buletinul I.C.V.V., nr. 7 (2/1988); „Îndrumări metodice pentru selecţia viţei de vie”, Erevan, 1974; „Ampelografia României”, vol. I-IX, ediția a II-a; N. N.
Prostoserdov, „Izuchenie vinograda dlya opredeleniya
ego ispol'zovaniya. Uvologiya”, M., 1963 etc. [7-9].
Descrierea botanică a hibrizilor interspecifici a
fost efectuată pe faze de vegetaţie, organele luate în
considerare fiind studiate aşa cum se prezintă ele din
primăvară, la începutul dezmuguritului şi până toamna, la căderea frunzelor. Au fost luate în cercetare caracterele botanice ale organelor în fazele de: dezmugurit; înfrunzire şi creştere a lăstarului; înflorire; creştere
a bacelor; maturare a strugurilor, maturare a lemnului
şi cădere a frunzelor [6-8; 11]. Indicii fizico-chimici
ai sucului bacelor şi derivatelor, ca rezultat al procesării, au fost determinaţi în conformitate cu metodele
internaționale de analiză a vinurilor și musturilor recomandate de OPIV. Evaluarea caracterelor uvologice,
inclusiv organoleptice, ale bacelor a fost realizată prin
metoda de analiză senzorială [12; 13; 16]. Determinarea rezistenţei genotipurilor la factorii biotici şi abi-
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Figura 1. Depăşirea barierei genetice privind sensibilitatea la condiţiile nefavorabile
ale mediului ambiant în limitele arealului de cultivare.

otici a fost efectuată în baza câmpului experimental
de infecţie, fiind completată cu studiile anatomice ale
frunzelor, rădăcinilor etc., utilizând metodele clasice
şi moderne aprobate [7; 14].
REZULTATE ȘI DISCUȚII
Perioada de dezvoltare a viticulturii de până la apariţia filoxerei pe continentul european (finele secolului
al XIX-lea) este marcată de crearea varietăţilor de viţă
de vie cultivate pe rădăcini proprii. Prezenţa filoxerei
în Basarabia s-a înregistrat în anul 1886, iar către anul
1915 toate plantaţiile de viţă de vie au fost atacate de
dăunător. Viile pe rădăcini proprii au fost defrişate. Metodele de luptă directe împotriva atacului de filoxeră
(dezinsecţia terenului cu sulfură de carbon sau cu naftalină, inundarea periodică a terenului etc.) nu au dus
la rezultatele scontate. Redresarea situaţiei în domeniul
viticulturii, la momentul respectiv, a fost posibilă doar
prin introducerea hibrizilor de viţă de vie direct producători şi a soiurilor de viţă de vie altoite [5; 6; 15].
Specia V. vinifera dispune de un potenţial genetic
cu o amplitudine largă de cultivare şi utilizare, dar, în
acelaşi timp, nu este rezistentă la condiţiile nefavora-

bile ale mediului ambiant, iar prin încrucişări distante
pot fi obţinute genotipuri interspecifice rizogene care
deţin caractere valoroase proprii speciei M. rotundifolia (figura 1).
În cazul creării genotipurilor cu rezistenţă sporită
la anumiţi factori ai mediului ambiant, este necesar
să se utilizeze genotipuri iniţiale pentru selecţie din
patria (centrul de provenienţă) parazitului şi al gazdei.
În cazul coevoluării parazitului şi gazdei în limitele arealului natural, se formează relaţii de adaptare a
organismelor, care include rezistenţa şi acomodarea.
Particularitatea de bază a relaţiei gazdă-parazit reprezintă o reacţie monotipică la mediul înconjurător, deci,
ceea ce este benefic pentru parazit este benefic şi pentru gazdă.
Ţinând seama de arealele naturale de răspândire
a genotipurilor de viţă de vie, precum şi a agenţilor
patogeni ai bolilor şi a dăunătorilor, ajungem la
concluzia că genotipurile de viţă de vie cu arealul
natural din sud-estul Americii de Nord joacă un rol
decisiv în crearea genotipurilor interspecifice cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici ai mediului
(figura 2) [2].
Areal, conditii
pedoclimatice comune
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(Sud-est)
- V.vinifera L.
- Muscadinia sp.
- Phylloxera sp.
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Phylloxera vastatrix Planch.
Agenti patogeni (micromicete,
bacterii, entitati acelulare)
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proantocianidine etc.).

Figura 2. Mecanismul de rezistenţă a viţei de vie la filoxeră.
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Utilizând algoritmele tehnicii de hibridare interspecifică a speciilor de viţă de vie V. vinifera (2n=38)
cu M. rotundifolia (2=40), s-a realizat cu succes transmiterea prin moştenire genotipurilor nou-create a capacităţii de coexistenţă cu dăunătorii şi bolile în habitat. Astfel, în codul genetic al genotipurilor nou-create
sunt prezente gene responsabile de rezistenţa organismului la factorii mediului ambiant. Se recomandă ca
la crearea noilor genotipuri de plante să se ţină cont de
rezistenţa complexă la factorii nefavorabili ai mediului
ambiant [7; 17].
Elucidarea funcţionalităţii entităţilor taxonomice
genetic înrudite – V. vinifera ssp. sativa şi M. rotundifolia cu capacitate combinativă diminuată poate fi
depăşită prin implicarea a doi factori genetici determinanţi: parental în calitate de componentă de hibridare – V. vinifera ssp. sativa genitor matern, iar
M. rotundifolia – patern şi aditiv − prin retroîncrucişări. În consecință, are loc o inducere largă a varietăţilor
de recombinanţi care oferă oportunităţi de eficientizare
a procesului de ameliorare a viţei de vie la condiţiile
nefavorabile ale mediului şi atacului agenţilor patogeni
în raport cu caracterele histo-anatomice și indicii biochimici, în deosebi a compuşilor fenolici resveratrolii
care asigură rezistenţa genotipurilor [7; 9; 10].
Ca rezultat al distrugerii viticulturii europene de
către filoxeră, începând cu jumătatea a doua a secolului al XIX-lea, A. Wylie, A. Millardet, C. Dearing,
L. Detjen, C. Williams, H. Olmo, G. Patel, R. Dunstan, Ron Goldy, Richard Emershad, D. Ramming,
R. Emershad, R. Tarailo, Ș. Topală au aplicat hibridarea distantă pentru a obţine hibrizi interspecifici prin
încrucişarea V. vinifera cu M. rotundifolia [18-23].
Având în vedere rezultatele studiilor în domeniul
respectiv întreprinse anterior și aplicând metodele și
tehnicile hibridării interspecifice la vița de vie, au fost
efectuate multiple direcții de încrucișări și create cinci
generații de hibrizi interspecifici. La crearea genotipurilor interspecifice de viţă de vie s-a constatat că în
prima generaţie hibrizii posedă un grad foarte avansat
de sterilitate, gametofitul masculin este absolut steril,
iar gametofitul feminin deține o fertilitate foarte scăzută. Concomitent cu formarea a noi generaţii de hibrizi interspecifici, se atestă o restabilire a gradului de
fertilitate şi începând cu BC3 se ajunge la nivelul de
diploidie de 2n=38 şi o fertilitate similară varietăţilor
din V. vinifera [7; 9; 10]. Din populaţia hibrizilor interspecifici BC3 (V. vinifera x M. rotundifolia) s-au evidenţiat formele valoroase: BC3-502, BC3-504, BC3-508,
BC3-535; BC3-536, BC3-542, BC3-545, BC3-560, BC3564, BC3-567, BC3 -583, BC3-658 etc. [7; 17].
M. rotundifolia manifestă cea mai înaltă rezistentă
faţă de filoxeră, pe când V. vinifera ssp. sativa este sen78 |Akademos 4/2019

sibilă la filoxeră [6]. Ca rezultat, s-a demonstrat că la
viţa de vie cu rezistenţă sporită la filoxeră, în momentul injectării de către insectă a substanţelor de formare
a galelor (amilaza, proteaza etc.), are loc procesul de
oxido-reducere cu ajutorul substanţelor fenolice prezente în celulele ţesuturilor. Celulele adiacente pier, iar
din această cauză nu se formează galele. Substanţele
fenolice în acest caz se manifestă ca substanţe de inactivare (inhibitorii). Varietăţile de viţă de vie rezistente
la filoxeră au proprietatea genotipică de a forma peridermul de rană, care prezintă un obstacol în calea
răspândirii microflorei patogene. La viţa de vie fără
rezistență la filoxeră, peridermul de rană izolează doar
parţial partea sănătoasă a rădăcinii de cea afectată [8].
Studiind structura anatomică a rădăcinilor hibrizilor interspecifici V. vinifera x M. rotundifolia, s-a
constatat că primul periderm al rădăcinii, cu structura
anatomică secundară, este alcătuit din 8-12 rânduri
radiale de celule tangenţial alungite, situate compact
între ele, care se formează din stratul celular de sub
rizodermă. Alt strat de periderm, dacă se dezvoltă în
acelaşi an, se diferenţiază din straturile celulare mai
adânci ale scoarţei rădăcinii. Acest caracter calitativ
morfo-anatomic cu specificitate genotipică determină
rezistenţa la filoxera radicicolă a hibrizilor interspecifici V. vinifera x M. rotundifolia. [7; 8].
Rezistenţa viţei de vie faţă de filoxeră şi agenţi patogeni (micromicete, bacterii, entităţi acelulare), care
pătrund în ţesuturile vii ale plantelor ca rezultat al traumatizării acestor ţesuturi, se datorează caracterelor
histo-anatomice ale rădăcinii şi frunzei, precum şi
sintezei compuşilor biologici activi (resveratroli etc.).
În urma metabolismului secundar al aminoacizilor
are loc sintetiza compuşilor biologici activi (stilbeni,
flavonoizi, taninuri etc.). La viţa de vie resveratrolii,
care se găsesc în cea mai mare cantitate în frunze, se
formează graţie sintezei flavonoizilor cu ajutorul fenilalaninei şi enzimei stilbensintazei, prezente în cantităţi destul de impunătoare în toate ţesuturile organelor
viţei de vie. Datorită schimbului de compuşi biologici
activi resveratrolii sunt transportaţi în toate organele
plantelor, astfel sporind concentraţia acestuia în ţesuturile traumate.
Analizând particularităţile agro-biologice și tehnologice ale hibrizilor interspecifici rizogeni V. vinifera x M. rotundifolia în comparaţie cu soiurile de
viţă de vie tipice de masă, care se caracterizează, în
primul rând, prin bace de dimensiuni mari (lungime,
greutate, diametru), s-a constatat că hibrizii interspecifici rizogeni BC3-502 şi BC3-578 posedă bace de
mărime mijlocie (20 mm), BC3-571 şi BC3-640 - 21
mm, iar BC3-512 - 22 mm în lungime. Pornind de la
consistenţa pulpei, s-a stabilit că strugurii hibridului
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interspecific BC2-3-1 pot fi folosiţi atât pentru consum
în stare proaspătă, cât şi pentru procesare industrială, la fel ca şi soiurile de viţă de vie Chasselas rosé şi
Muscat de Hamburg, utilizate pentru consum şi pentru producerea vinurilor uşoare. Hibridul interspecific
BC3-578 deţine proprietăţi tipice speciei V. vinifera −
bace cu aromă uşor florală cu nuanţe de gutui. Din
punct de vedere organoleptic, hibrizii interspecifici
studiaţi nu posedă caracterele specifice hibrizilor producători direcţi, una dintre caracteristicile cărora fiind
gustul de foxat al bacelor, condiţionat de prezenţa în
concentraţii sporite a antranilatului de metil. Potrivit
caracteristicilor gustului şi aromei, hibrizii interspecifici BC2-3-1; BC3-502; BC3-512 ş.a. pot fi clasaţi cu
precădere în categoria soiurilor de masă [7; 9; 10; 17].
Compuşii chimici odoranţi determină caracterul
şi calitatea produsului derivat vitivinicol. Perceperea
olfactivă a moleculelor chimice se datorează proprietăţilor lor volatile, deci, detaşare capacităţii de suport.
În acest context, aromele din vin, percepute pe cale
olfactivă, aparţin mai multor categorii de compuşi
chimici: alcooli superiori, esteri, terpene, lactone, aldehide etc.
Conţinutul de derivaţi terpenici variază de la soi la
soi, acesta constituind 0,3-3,5 µg/L la soiurile aromate,
0,5 µg/L la soiurile discret aromate (Sauvignon, Muscadelle etc.) şi 0,2 µg/L la soiurile nearomate, dar care manifestă un anumit caracter specific (Feteasca Albă, Sil-

vaner, Riesling de Rhin etc.). La unele soiuri, compuşii
terpenici se conţin în cantităţi infime sau pot chiar lipsi.
Prin metoda cromatografiei gazoase au fost investigaţi
hibrizii F4 în ceea ce priveşte conţinutul derivatelor terpenice în sucul bacelor. S-au identificat şi cuantificat
şapte dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai alcoolilor terpenici: linalool, hotrienol, α-terpeniol, citronelol,
cis-linalool oxid, trans-linalool, geraniol [7].
Rezultatele obţinute (tabelul 1) denotă un nivel al
alcoolilor terpenici în sucul bacelor cu mult mai jos
comparativ cu pragul lor de percepţie. De exemplu,
pentru α-terpeniol, citronelol, cis-linalool oxid, translinalool pragul de percepţie cuantificat este cu mult
mai înalt faţă de concentraţiile determinate. În asemenea cazuri, organoleptic organismul uman poate detecta slabele lor nuanţe de caracter (flori de câmp, petale de măceş, în unele cazuri cimbru). De menţionat
că pentru unii compuşi terpenici, precum linaloolul,
hotrienolul şi geraniolul, pragul de percepţie este mai
mic decât concentraţiile lor în sucul bacelor. Organoleptic, în sucul bacelor acestor hibrizi sunt sesizabile
aromele specifice ale acestor alcooli terpenici, care
conferă nuanţe olfactive aromatice de trandafir, floare
a salcâmului alb, frunze de geranium. Se poate constata relativ uşor că în cazul citronelolului, pragul de percepţie şi concentraţia alcoolilor terpenici sunt destul
de apropiate: 5,25 µg/L pentru concentraţia medie în
sucul bacelor şi 18 µg/L − pentru pragul de percepţie.

Tabelul 1
Conţinutul alcoolilor terpenici în sucul bacelor de viţă de vie (2014–2015)
Genotip

Alcooli terpenici, µg/L
linalool

hotrienol

α-terpeniol

citronelol

cis-linalool
oxid

Hibrizi interspecifici BC3 V. vinifera x M. rotundifolia

translinalool oxid

geraniol

BC2-3-1

129

91

51

3

11

16

131

137

79

17

5

9

19

117

BC3-512

169

87

19

6

17

15

108

109

110

26

8

14

11

98

BC3-578

117

127

20

3

12

17

89

96

77

18

2

15

15

118

BC3-609

146

110

29

7

13

14

121

115

116

28

8

12

16

120

BC3-502

BC3-571

BC3-580

BC3-640

Soiuri clasice autohtone de V. vinifera ssp. sativa

Feteasca Albă

179

127

59

9

22

19

146

Feteasca Neagră

157

111

44

6

16

16

122

Rară Neagră

129

88

31

4

13

10

93

3000

65

30

Pragul de percepţie al alcoolilor terpenici
15

110

250

18
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Tabelul 2
Conţinutul esterilor volatili în sucul bacelor de viţă de vie (2014−2015)

β-fenilacetat

21

0,44

4,4

2,9

13,50

3,71

0,34

BC3-502

39

28

0,39

4,0

3,3

11,60

4,13

0,39

BC3-512

21

31

0,51

5,1

4,1

12,47

4,09

0,31

BC3-571

23

36

0,57

6,3

5,2

13,45

3,16

0,29

etiloctanoat

41

heptilacetat

BC2-3-1

Genotip

izoamilacetat

etildecanoat

etil-lactat

hexil-acetat

etil-acetat

Esteri volatili, mg/L

Hibrizi interspecifici BC3 V. vinifera x M. rotundifolia

BC3-578

27

19

0,61

4,9

3,0

15,59

3,91

0,26

BC3-580

19

22

0,43

6,0

4,9

16,11

4,49

0,33

BC3-609

26

29

0,69

5,9

6,1

9,90

4,88

0,27

BC3-640

22

34

0,27

4,7

5,5

15,60

3,17

0,29

5,1

17,04

6,47

0,43

Soiuri clasice autohtone de V. vinifera ssp. sativa
Feteasca Albă

48

37

0,77

5,6

Feteasca Neagră

39

28

0,59

4,8

4,3

13,95

5,41

0,37

Rară Neagră

33

17

0,37

4,1

3,7

9,73

3,37

0,25

0,002

0,2

0,25

Pragul de percepţie al esterilor volatili
7,5

0,003

0,67

Contrar celor menţionate, pentru linalool se atestă o
concentraţie medie în sucul bacelor de 127,5 µg/L, la
doar 15 µg/L a pragului de percepţie.
În urma analizei conţinutului de alcooli terpenici
din sucul bacelor hibrizilor interspecifici BC3 V. vinifera x M. rotundifolia şi a varietăţilor clasice autohtone de V. vinifera ssp. sativa (Feteasca Albă, Feteasca
Neagră, Rară Neagră), s-a constatat faptul că concentraţiile acestor constituenţi sunt în limite comparabile
(tabelul 1). Variabilitatea hibrizilor interspecifici F4 în
ceea ce priveşte conţinutul alcoolilor terpenici se datorează particularităţilor genetice ale genitorilor implicaţi în încrucişări. Printre compuşii volatili, esterii
sunt importanţi reprezentaţi ai complexului aromatic;
ei fiind sesizaţi la fel de organele olfactive prin mirosire sau gustare a bacelor, mustului sau vinului obţinut.
Esterii reprezintă compuşi chimici care caracterizează
etapa de maturitate a vinurilor. Aceştia se formează în
urma reacţiei dintre alcooli şi acizi, care este lentă şi
necesită timp de păstrare/maturare a vinului.
Determinând concentraţia esterilor volatili din
sucul bacelor hibrizilor interspecifici BC3 de V. vinifera x M. rotundifolia şi comparând-o cu cea din sucul
bacelor varietăţilor clasice autohtone de V. vinifera ssp.
sativa conchidem că şi aceşti constituenţi sunt în intervale de limite apropiate (tabelul 2) [7; 10].
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1,43

0,154

Analiza rezultatelor obţinute prin metoda cromatografiei cu fază gazoasă atestă o similitudine a conţinutului în alcooli terpenici (tabelul 1) şi în esteri
volatili (tabelul 2) din sucul bacelor hibrizilor interspecifici V. vinifera x M. rotundifolia cu cele ale soiurilor din grupul V. vinifera: Fetească Albă, Fetească
Neagră, Rară Neagră.
Evaluând concentraţia compuşilor chimici ca antranilatul de metil, diglucozid-3,5-malvidol, suma resveratrolilor etc. în sucul bacelor hibrizilor interspecifici
de viţă de vie s-a constatat că resveratrolii sunt prezenţi
în cantitate de 6,68 mg/dm3 în bacele de culoare verdegălbuie, de 9,3 mg/dm3 în bacele de culoare roză şi de 14
mg/dm3 în bacele de culoare albastru-violet.
Cu îndepărtarea de la formele parentale, concentraţia de diglucozid-3,5-malvidol şi antranilat de metil
din sucul bacelor hibrizilor interspecifici V. vinifera L. x
M. rotundifolia Michx. este în descreştere (tabelul 3).
Limita admisibilă, conform cerinţelor standardelor internaţionale pentru diglucozid-3,5-malvidol,
este de -15 mg/dm3, iar pentru antranilat de metil de
- 0,2-2,5 mg/dm3.
Cultivarea viţei de vie cu efect economic este posibilă doar în arealele unde temperatura medie anuală
este de minimum 9,0-10,0 °C. Reieşind din condiţiile
climatice, constatăm că în zona de nord a Republicii
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Tabelul 3
Conţinutul unor compuşi chimici în sucul bacelor hibrizilor interspecifici
Culoarea bacelor

Conținutul compușilor, mg/dm3
antranilat de metil

diglucozid-3,5-malvidol

antociane

Genotipuri interspecifice (V. vinifera L. x M. rotundifolia Michx.)
BC3-502

Verde-gălbuie

0,08

-

-

BC3-580

Verde-gălbuie

0,09

-

-

BC3-512

Verde-gălbuie

0,13

-

-

BC3-578

Verde-gălbuie

0,15

-

-

BC3-609

Verde-gălbuie

0,16

-

-

BC3-571

Verde-gălbuie

0,17

-

-

BC3-660

Roșu-violet

0,21

7,7

640

BC2-3-1

Roșu-violet

0,24

9,3

513

Soiuri de Vitis vinifera L. ssp. sativa D.C.
Feteasca Albă

Verde-pai

0,11

-

-

Rară Neagră

Roșu-rodie

0,27

4,9

469

Feteasca Neagră

Roșu-violet

0,19

7,4

737

Negru de Ialoveni

Roşu-violet

0,49

74,0

861

Moldova temperatura medie anuală este de 8,0-8,5 °C.
Cultivarea varietăţilor de viţă de vie din grupul V. vinifera în această zonă este posibilă doar prin aplicarea tehnicii de protejare a butucilor în perioada rece
a anului. Ca rezultat al utilizării acestei tehnici, costul
strugurilor, în calitate de materie primă, creşte considerabil, ceea ce contribuie la sporirea costului produselor derivate vitivinicole [7; 8].
Rezistenţa viţei de vie la temperaturi joase în perioada de iarnă este diferită în funcţie de genotip, gradul
de maturare al lemnului, faza de repaus în care survin
temperaturile joase, modul de instalare a temperaturilor joase (lent sau brusc) etc. Rezistenţa la temperaturi
joase este mai mare în faza de repaus profund şi mai
scăzută în timpul repausului facultativ.
În urma investigaţiilor realizate s-a constatat că
genotipurile interspecifice V. vinifera x M. rotundifolia
pot fi cultivate eficient pe rădăcini proprii în regiunile
agroclimatice Centru şi Nord ale Republicii Moldova,
acolo unde majoritatea varietăţilor de viţă de vie din
grupul V. vinifera nu rezistă temperaturilor joase de
iarnă. O nouă tehnologie pentru aceste zone viticole
(Centru şi Nord) este posibil de implementat în condiţiile în care cheltuielile de multiplicare s-ar diminua
considerabil şi ar fi nevoie de mult mai puţine braţe de
muncă şi cheltuieli de producere. Totodată, reducând
numărul de tratamente chimice împotriva bolilor şi
dăunătorilor, se va reduce impactul negativ asupra
mediului ambiant [2].

În consecință, a fost elaborată metodologia de creare a genotipurilor rizogene interspecifice Vitis vinifera
L. ssp. sativa D.C. (2n=38) x Muscadinia rotundifolia
Michx. (2n=40) cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici. Astfel, în urma încrucişării V. vinifera x
M. rotundifolia, au fost obţinute şi selectate genotipuri
interspecifice de viţă de vie în BC3, cu caractere valoroase, fapt ce permite extinderea în zona de nord a
arealului de cultivare a viţei de vie pe rădăcini proprii
şi reducerea numărului de tratamente chimice, ceea ce
va contribui la obţinerea de produse ecologice şi protejarea mediului înconjurător. Genotipurile interspecifice V. vinifera x M. rotundifolia cu perioadă precoce de
maturare a strugurilor pot fi multiplicate prin butăşire,
fără altoire, astfel obţinând material săditor rizogen
ce contribuie la reducerea cheltuielilor de înfiinţare a
plantaţiilor de viţă de vie. Genotipurile interspecifice
proprioradiculare au fost omologate în Republica Moldova şi în conformitate cu principiile clasice uvologice
şi tehnologice sunt clasificate ca soiuri de struguri de
masă: „Malena”, „Nistreana” şi „Algumax” şi soiuri
de struguri pentru consum în stare proaspătă şi pentru procesare: „Augustina”, „Alexandrina” şi „Ametist”
(figura 3) [24].
Datorită rezistenţei înalte la boli şi vătămători, hibrizii interspecifici vor contribui la minimizarea cheltuielilor legate de producerea materialului săditor şi
reducerea tratamentelor chimice în procesul tehnologic de cultivare, astfel diminuând semnificativ impacAkademos 4/2019| 81

”:
ŞTIINŢE AGRICOLE

„Augustina”
„Malena”
„Nistreana”
„Alexandrina”
Figura 3. Genotipuri interspecifice rizogene de viţă de vie V. vinifera x M. rotundifolia

tul negativ al acestora asupra mediului înconjurător.
Prin crearea plantaţiilor se va contribui la extinderea
arealului la limita de nord de cultivare a viţei de vie.
Pornind din cele menţionate, au fost iniţiate sectoare
cu genotipuri interspecifice de viţă de vie rizogenă în
zonele Centru (Chișinău, IGFPP) şi Nord (rn. Glodeni, s. Petrunea, rn. Soroca, s. Inundeni) ale Republicii Moldova, utilizând butaşi nealtoiţi, rezistenţi la
filoxeră, micromicete patogene, secetă şi temperaturi
joase în perioada de iernare [7].
CONCLUZII
1. Ameliorarea genotipurilor de viţă de vie în cadrul speciei Vitis vinifera ssp. sativa cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici ai mediului este pusă
în dificultate din cauza lipsei surselor deţinătoare de
gene responsabile pentru aceste caractere. Genotipurile spontane Muscadinia rotundifolia, V. riparia,
V. rupetris etc., din sud-estul Americii de Nord, posedă gene responsabile de rezistenţa la boli şi dăunători
şi pot fi incluse în procesul de creare a genotipurilor
intrespecifice.
2. V. vinifera dispune de un potenţial genetic cu
amplitudine largă de cultivare şi utilizare, dar, în acelaşi timp, este sensibilă la mulţi factori ambientali, iar
prin încrucişări interspecifice cu M. rotundifolia, mult
mai rezistentă la factorii biotici şi abiotici nefavorabili,
s-au obţinut genotipuri care deţin caractere valoroase proprii acestei specii: BC3-502; BC3-504; BC3-508;
BC3-512; BC3-536; BC3-541; BC3-542; BC3-545 etc.
3. Rezistenţa la boli şi dăunători a genotipurilor
interspecifice V. vinifera x M. rotundifolia este asigurată la atacul filoxerei de către structura histoanatomică
şi particularităţile biochimice ale peridermului rădăcinii, iar în cazul micromicetelor patogene Plasmopara
viticola, Uncinula necator etc. – de concentraţia sporită de resveratroli.
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4. După cum demonstrează analiza particularităţilor fizico-chimice şi uvologice ale bacelor hibrizilor
interspecifici de viţă de vie, conţinutul de resveratroli,
pectine, acizi organici, glucoză, fructoză etc. este similar cu cel al varietăţilor din grupul Vitis vinifera ssp. sativa, ceea ce denotă controlul genetic similar al acestor
însuşiri biochimice valoroase.
5. În procesul de ameliorare la viţa de vie, un rol
decisiv îl joacă evaluarea biochimică, îndeosebi a compusului fenolic resveratrol în bace, care se asociază cu
rezistenţa plantelor la anumiţi factori nefavorabili abiotici şi la agenţii patogeni.
6. A fost elaborată metodologia de creare a genotipurilor rizogene interspecifice Vitis vinifera L. ssp.
sativa D.C. (2n=38) x Muscadinia rotundifolia Michx.
(2n=40) cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici.
7. Genotipurile interspecifice proprioradiculare
au fost omologate în Republica Moldova şi în conformitate cu principiile clasice uvologice şi tehnologice
sunt clasificate ca soiuri de struguri de masă: „Malena”, „Nistreana” şi „Algumax” şi soiuri de struguri
pentru consum în stare proaspătă şi pentru procesare:
„Augustina”, „Alexandrina” şi „Ametist”.
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