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WHEN AND HOW, A GRAPE VARIETY 
„PERFECT”? DEVELOPMENT OF GRAPE 
THROUGH THE DISTANT HYBRIDIZATION

Given that fund was created so varied vine, 
hower, has not yet created perfect vine variety, 
productive and versatile at the same – „vine ideal”. 
Applying modern investigative methods, including 
remote hybridization in improving vine varieties 
will be possible to create characters and unexpected 
proprieties, even though this will not happen so soon. 
In a cross vine Vitis vinifera L. (2n=38) with wild 
vine Muscadinia rotundifolia Michx. (2n=40): (♀ 
Vitis vinifera L. x ♂ Muscadinia rotundifolia Michx). 
Has created a great variety of hydrides away from 
vineyards. Distant hydrides obtained serve a rich 
source of genetic material that can be used in the 
improvement of the vine.

Datorită proprietăţilor produselor vitivinicole, 
apreciate mult şi utilizate în diverse ramuri ale eco-
nomiei în toate timpurile, viţa de vie a fost supusă de 
foarte mult timp şi într-o măsură aproape incredibilă 
– ameliorării, astfel încât în zilele noastre au ajuns să 
existe în lume aproape 12 000 de soiuri şi varietăţi. 

Deşi a fost elaborat un genofond extrem de va-
riat de viţă de vie, totuşi, nu s-a creat încă soiul de 
viţă de vie perfect, productiv şi multifuncţional în 
acelaşi timp – „viţa de vie ideală”. Altfel spus, un 
soi care să fi e proprio-radicular şi să deţină cele mai 
înalte proprietăţi cantitative şi calitative ale diverse-
lor specii, şi anume: struguri de calitate superioară, 
roadă înaltă la hectar – particularităţi caracteristice 
speciei Vitis vinifera L.; rezistenţă sporită la boli şi 
dăunători, îndeosebi la fi loxeră – proprietate a spe-
ciei sălbatice americane Muscadinia rotundifolia 
Michx.; rezistenţă la temperaturi joase – caracteris-
tică speciei Vitis amurensis etc. 

Atunci, probabil, cei care se ocupă de amelio-
rarea viţei de vie se vor opri pentru o clipă ca să 
savureze victoria obţinută, însă vor porni din nou la 
muncă, deoarece posibilitatea obţinerii unor soiuri 
cu caractere şi însuşiri inedite este practic infi nită. 
Aplicând metode de investigaţii moderne, printre 
care şi hibridarea distantă, la ameliorarea viţei de 
vie, va fi  posibilă crearea unor soiuri cu caractere 
şi însuşiri nebănuite, chiar dacă acest lucru nu se va 
produce atât de curând. În consecinţă, se va dimi-
nua considerabil utilizarea produselor fi tosanitare 
în procesul de cultivare şi protecţie a viţei de vie 
contra bolilor şi dăunătorilor, fapt ce va contribui 
enorm şi la protecţia mediului ambiant. 

În urma investigaţiilor arheologice şi paleobo-
tanice au fost descoperite multiple resturi fosile de 
viţă de vie, însă este foarte difi cil de a determina 
cu exactitate caracteristicile lor distinctive, deoare-
ce pe parcursul timpului acestea s-au modifi cat ori 
s-au diminuat. Bacele şi seminţele, spre exemplu,   
în urma procesului de carbonizare, s-au micşorat în 
dimensiuni, şi-au pierdut culoarea, fi ind foarte greu 
de a determina raportul dintre sămânţă şi bacă etc. 

În trecut, arealul de răspândire a speciilor genu-
lui Vitis L. includea teritoriul Europei, Asiei de Est, 
Japoniei, Americii. Caracteristicile frunzelor fosile 
şi ale seminţelor carbonizate ale speciilor, detectate 
în limitele acestui areal, sunt foarte asemănătoare cu 
caracteristicile morfologice ale speciilor spontane 
din America de Nord (Vitis cordifolia, V. aestivalis, 
V. vulpina, V. candicans etc.).  Aceasta se poate ex-
plica prin faptul că până la defi nitivarea procesului 
de formare a continentelor, condiţiile pedoclimatice 
erau similare pe tot arealul de habitare a viţei de vie 
(Vitis L.), ceea ce contribuia la răspândirea largă  a 
speciilor de viţă de vie. 

Pe parcursul evoluţiei Terrei s-a modifi cat con-
fi guraţia şi geografi a continentelor, structura geo-
morfologică a uscatului, s-au produs transgresiuni 
şi regresiuni ale mărilor şi oceanelor, modifi cări ale 
reţelelor hidrografi ce etc. În fi ecare perioadă de dez-
voltare s-au creat condiţii care au infl uenţat com-
ponenţa şi distribuirea geografi că a landşafturilor, 
peisajelor sau a ecosistemelor. 

Intensifi carea acţiunii torentului convecţional 
al mantiei Pământului a provocat mişcarea plăcilor 
tectonice, fapt ce a condus la schimbarea reliefului 
şi condiţiilor pedoclimatice ale Terrei. În fi nal, multe 
specii ale genului Vitis L. şi-au schimbat arealul de 
răspândire, iar unele specii, în general, au dispărut. 

În depunerile fosile din epoca miocenului infe-
rior au fost depistate amprente de frunze şi semin-
ţe carbonizate aparţinând speciilor Vitis arctica, 
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V. islandica, V. britanica etc. răspândite în Europa 
de Nord, Groenlanda, Alaska. 

În epoca miocenului inferior, pe teritoriul Euro-
pei continentale numărul speciilor subgenului Eu-
vitis se reduce simţitor, în schimb domină speciile 
subgenului Muscadinia.

Odată cu schimbarea condiţiilor pedoclimatice 
(răcirea globală) în epoca miocenului superior (cca 
25-22 mil. ani în urmă), pe teritoriul Europei reapar 
speciile subgenului Euvitis: V. teutonica, V. sezan-
niensis, V. tockaiensis etc., însă speciile subgenului 
Muscadinia îşi schimbă arealul natural, răspândin-
du-se în America de Nord.

În depunerile fosile de pe teritoriul Europei, 
din miocen, au fost găsite amprente de frunze şi se-
minţe carbonizate de V. teutonica (Austria, Polonia, 
Germania, Ungaria, Suedia, Moldova, Ucraina). În 
baza investigaţiilor, s-a constatat că rămăşiţele de 
V. teutonica se aseamănă foarte mult cu V. cordi-
folia Michx., care este răspândită în America de 
Nord. Analizând seminţele carbonizate de V. teuto-
nica, descoperite în regiunea Nikolaev (Ucraina), 
s-a constatat că V. teutonica şi V. sylvestris Gmel. 
deţin foarte multe caracteristici comune. Faptul în 
cauză poate fi  explicat doar prin hibridarea speci-
ilor subgenului Euvitis, creându-se astfel o bogată 
diversitate de specii şi varietăţi. Printre acestea, cea 
mai reprezentativă a fost V. teutonica, care, fi ind 
antrenată în procesul de hibridare distantă cu una 
dintre speciile subgenului Muscadinia, a contribuit 
la crearea de noi surse genetice de viţă de vie.

În urma încrucişării V. teutonica, în calitate de 
formă parentală maternă (♀), cu speciile secţiei 
Muscadinia, în calitate de formă parentală pater-
nă (♂), a fost creată o nouă diversitate de hibrizi, 
la care, în prima generaţie, au dominat caracterele 
formei parentale paterne (♂). În miocen, specii-
le subgenului Muscadinia de pe teritoriul Europei 
dispar. Ulterior, are loc retro-încrucişarea descen-
denţilor din generaţia I cu forma parentală maternă 
V. teutonica, obţinându-se astfel o nouă generaţie de 
descendenţi. În urma selecţiei naturale, din totali-
tatea de descendenţi, au obţinut o răspândire largă 
V. vinifera L. şi V. sylvestris Gmel.

Din cauza condiţiilor climatice aspre, la sfârşi-
tul terţiarului-începutul cuaternarului, foarte multe 
specii de pe teritoriul Europei, Asiei de Vest şi Cen-
trale dispar. Rezistă condiţiilor climatice şi domină: 
V. sylvestris Gmel. şi V. vinifera L. Pe parcurs, spe-
cia V. sylvestris Gmel. se adaptează la condiţiile ti-
pice de pădure. Arealul de răspândire a viţei de vie 
V. sylvestris Gmel. şi V. vinifera L. practic coincide. 

În miocen, pe teritoriul Europei apar forme care 

se aseamănă cu Vitis vinifera L. Iniţial, printre aces-
tea au fost V. praevinifera Saprota (Franţa, Ucraina), 
iar în pliocenul superior se defi nitivează prezenţa 
V. vinifera L.

Cu circa 22 mil. ani în urmă, în neogen, pe te-
ritoriul Europei existau concomitent V. sylvestris 
Gmel. şi V. vinifera L. În baza analizei seminţelor 
carbonizate şi seminţelor contemporane, se consta-
tă că V. vinifera L. este o formă străveche şi provi-
ne din aceeaşi perioadă ca şi viţă de vie de pădure 
V. sylvestris Gmel.

La fi nele perioadei glaciare, în holocen, speciile 
subgenului Euvitis ocupă noi teritorii de răspândire în 
Europa de Nord, America de Nord şi Asia. Potrivit te-
oriei migraţiei (Hehin V., 1877), viţa de vie de cultură 
s-a răspândit în toate arealele cu condiţii pedoclima-
tice optime de cultivare de pe Terra. Soiurile speciei 
V. vinifera L. sunt cultivate în ţările mediteraneene, 
Asia, Africa de Sud, America, Australia.

Este cunoscută ipoteza privind originea monofi -
letică a viţei de vie de cultură, potrivit căreia toate 
soiurile sunt urmaşii uneia şi aceleiaşi specii care 
deţine arealul natural de răspândire în Asia. Încru-
cişările libere în cadrul unui grup de viţe a permis 
însă obţinerea unei diversităţi foarte variate de viţe 
de vie. Dacă viţa de vie provenea de la o singură 
specie, apoi, practic, este imposibilă obţinerea unei 
diversităţi atât de mari.

Vitis vinifera L. a provenit, indiscutabil, pe cale 
hibridogenă de la un grup de plante, îndeosebi prin 
hibridarea distantă cu selecţia ulterioară a formelor 
dominante. Până la deriva continentelor, speciile 
genului Vitis L. se dezvoltau în condiţii pedoclima-
tice şi geografi ce uniforme, iar după separarea con-
tinentelor evoluţia speciilor s-a produs în condiţii 
de izolare geografi că. Cu toate că speciile spontane 
din diferite regiuni geografi ce (europeană, asiatică, 
americană) biomorfologic se deosebesc, oricum ele 
deţin multe trăsături comune, ceea ce indică faptul 
că sunt înrudite şi au origine comună.

Analizând, din punct de vedere cariologic şi pa-
linologic viţa de vie de pădure V. sylvestris Gmel. şi 
viţa de vie de cultură V. vinifera L., se constată, că 
cariotipurile acestora nu se deosebesc esenţial, gră-
uncioarele de polen sunt tipice, ceea ce dovedeşte 
că sunt înrudite. Soiurile de cultură ale speciei V. vi-
nifera L. sunt urmaşii ecotipurilor de viţă de vie de 
pădure V. sylvestris Gmel., care au habitat în stare 
spontană, din Spania până în Asia.

În urma cercetării compoziţiei chimice a bacelor 
viţei de vie sălbatice americane Muscadinia rotundi-
folia Michx.,  s-a constatat că sunt prezenţi în fructe 
pigmenţii antocianici de tipul 3,5-diglucozide (del-
fi nidin, petunidin, cianidin, malvidin şi peonidin). 
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Analiza pigmenţilor antocianici ai bacelor viţei 
de vie V. vinifera L., a demonstrat că acestea deţin 
numai antociane de tipul 3-monoglicozide. Antoci-
ani de tipul 3,5-diglucozide în bacele viţei de vie 
V. vinifera L. s-au depistat în cantităţi mici la soiul 
Saperavi (varietate din Caucaz). 

În compoziţia chimică a complexului antocianic 
al bacei viţei de vie de pădure V. sylvestris Gmel. 
sunt prezenţi numai pigmenţi antocianici de tipul 
3-monoglucozide. În baza compoziţiei chimice a 
complexului antocianic a bacelor viţei de vie de pă-

dure V. sylvestris Gmel. şi viţei de vie de cultură 
V. vinifera L. se poate considera că V. vinifera L. 
a provenit de la viţa de vie de pădure V. sylvestris 
Gmel. sau ambele au provenit de la unul şi acelaşi 
strămoş.

Diversitatea enormă a soiurilor viţei de vie de 
cultură V. vinifera L. poate fi  explicată, urmărind 
mersul evolutiv al originii acesteia, care, fi ind ob-
ţinută pe cale hibridogenă, este antrenată în încru-
cişările complexe. Una din schemele de încrucişare 
poate fi  următoarea:  

↓
(♀) V. praevinifera Saporta)  x  (♂) V. teutonica (Euvitis))

                                                 Vitis sp. (Euvitis)
↓

V. vinifera L. 
↓

(V. sylvestris Gmel.) (2n=38)                                      (V. vinifera L.) (2n=38)
↓

(♀) Vitis vinifera L.  (2n=38)  x  (♂) Muscadinia rotundifolia  Michx. (2n=40)
                                          (Euvitis)                                            (Muscadinia)

↓
F1

(N.C.-6-15; N.C.-6-16 (2n=39))
↓

(♀) N.C.-6-15 (2n=39) x (♂) Vitis  vinifera L. (2n=38)
 ↓

BC1

(DRX-58-5; DRX-55; DRX-60-24 (2n=39))
↓

 (♀) DRX-58-5; DRX-55 (2n=39) x (♂) Vitis vinifera L. (2n=38) 
                                                                                     (♂) Muscadinia rotundifolia Michx. (2n=40)

↓
BC2

(DRX-M3-1; -2; -3 … (2n=38; 2n=39))
↓

(♀) DRX-M3-232 (2n=39) x (♂) Vitis  vinifera L. (2n=38)
↓

BC3

(DRX-M4-501; - 502; - 503 … (2n=38; 2n=39))
↓

       (♀) DRX-M4-510 (2n=38) x (♂) Vitis  vinifera L. (2n=38)
                                        DRX-M4-520 (2n=38)

↓
BC4

(DRX-M5-701; -702; - 703 … (2n=38))
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În urma încrucişării viţei de vie de cultură Vitis 
vinifera L. (2n=38) cu viţa de vie sălbatică america-
nă Muscadinia rotundifolia Michx. (2n=40): (♀ Vi-
tis vinifera L. x ♂ Muscadinia rotundifolia Michx.) 
a fost creată o diversitate mare de hibrizi distanţi de 
viţă de vie. Hibrizii distanţi obţinuţi servesc drept 
sursă bogată de material genetic, care poate fi  utili-
zat în procesul de ameliorare a viţei de vie. 

Analiza hibrizilor distanţi de viţă de vie de gene-
raţia I (F1) – N.C.-6-15; N.C.-6-16 etc., a demonstrat 
că aceştia au gametofi tul masculin absolut steril, iar 
gametofi tul feminin are un grad mic de fertilitate. 

Din punct de vedere biomorfologic, domină 
caracterele viţei de vie americane sălbatice Musca-
dinia rotundifolia Michx. (forma laminei frunzei, 
culoarea şi forma bacei etc.) (Fig.1). 

Fig. 1. Hibridul distant 
N.C.-6-15

Setul de cromozomi somatici este egal cu 39 
(2n=39), ceea ce înseamnă că n=19 cromozomi au 
fost moşteniţi de la forma parentală maternă (♀ Vitis 
vinifera L.), iar n=20 de la forma parentală paternă 
(♂ Muscadinia rotundifolia Michx.). Prin urmare, 
a fost obţinut un genotip nou de viţă de vie, care 
reprezintă o nouă sursă genetică, servind astfel drept 
bază de creare a noi forme şi varietăţi. 

Hibrizii distanţi de viţă de vie de generaţia a doua 
(BC1) – DRX-55; DRX-58-5; DRX-60-24, obţinuţi 
potrivit schemei de încrucişare: ♀ (♀ Vitis vinifera 
L. x ♂ Muscadinia rotundifolia Michx.) х ♂ Vitis 
vinifera L., de asemenea deţin setul de cromozomi 
somatici de 39 (2n=39). Gametofi tul masculin este 
absolut steril, iar gametofi tul feminin deţine un grad 
de fertilitate mai sporit în raport cu hibrizii distanţi 
de viţă de vie F1 (Fig.2).

Fig. 2. Hibridul distant
DRX-55

Cercetarea hibrizilor distanţi de viţă de vie 
(BC2) – DRX-M3-1; DRX-M3-90; DRX-M3-232 
etc. obţinuţi potrivit schemei de încrucişare: ♀ (♀ 
(♀ Vitis vinifera L. x ♂ Muscadinia rotundifolia 
Michx.) х ♂ Vitis vinifera L.) х ♂ Vitis vinifera L., 
a arătat că la unii hibrizi gametofi tul masculin este 
fertil, la fel ca şi cel feminin. Conform caracterelor 
morfologice ale frunzei, dimensiunile infl orescen-
ţei, ciorchinului şi bacei domină caracterele viţei 
de vie Vitis vinifera L., iar duritatea lemnului este 
moştenită de la Muscadinia rotundifolia Michx. 
(Fig. 3). 

Fig. 3. Hibridul distant
DRX-M3-227

În urma cercetărilor biomorfologice s-a consta-
tat că hibrizii distanţi de viţă de vie (ВС3) – DRX-
M4-501; -502; - 503; 504 etc., creaţi potrivit schemei 
de încrucişare: (♀ DRX-M3-90 х ♂ S.V.-20-366) 
şi (♀ DRX-M3-232 х ♂ S.V.-12-309), au moştenit 
pronunţat caracterele morfologice ale frunzelor, 
infl orescenţelor ciorchinelor, bacelor, coardelor de 
la Vitis vinifera L., iar rezistenţa la fi loxeră – de la 
Muscadinia rotundifolia Michx.    

Cercetările cariologice au demonstrat că hibrizii 
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distanţi BC3 deţin setul diploid de cromozomi în ce-
lulele somatice, 2n=38. 

După tipul funcţionalităţii, fl orile s-au divizat 
în următoarele tipuri: tipul hermafrodit (absolut fer-
tile după ambele gametofi te); tipul hermafrodit, cu 
gametofi tul masculin absolut steril şi staminele re-
curbate; tipul hermafrodit, cu gametofi tul masculin 
absolut steril şi gametofi tul feminin parţial fertil.

Grăuncioarele de polen la hibrizii distanţi BC3 
după dimensiuni sunt cu 20-30 % mai mari decât 
a formelor iniţiale Vitis vinifera L. şi  Muscadinia 
rotundifolia Michx.  

Grăuncioarele de polen au forma alungită (elip-
soidală), asemănătoare cu cariopsa de grâu. Gră-
uncioarele de polen sterile sunt asemănătoare cu o 
cupă şi-s goale înăuntru (cupă de ghindă) (Fig. 4). 

Fig.4. Hibridul distant 
DRX-M4-502

Hibrizii distanţi BC3 au atins un nivel de dezvol-
tare mai avansat decât hibrizii distanţi de viţă de vie 
BC2 şi au fost utilizaţi în calitate de forme parentale 
materne în diverse combinaţii de încrucişări cu Vitis 
vinifera L., fi ind creată o nouă generaţie de hibrizi 
distanţi de viţă de vie BC4, care deţin calităţi pro-
ductive destul de avansate. 

Hibrizii distanţi de viţă de vie, obţinuţi în urma 
încrucişării Vitis vinifera L. cu Muscadinia rotun-
difolia Michx., sunt proprio-radiculari. După cum 
arată analiza fi zico-chimică a bacelor hibrizilor dis-
tanţi de viţă de vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.) de generaţia a IV-a, concentra-
ţia substanţelor fenolice, resveratrolilor, pectinelor 
etc. este relativ mai mare decât în soiurile viţei de 
vie de cultură (V. vinifera L.). 

În urma încrucişării hibrizilor distanţi BC3 cu 
viţa de vie Vitis vinifera L., conform schemei de 
încrucişare: (♀) BC3 (DRX-M4-520) x (♂) Vitis 
vinifera L. (Moldova, Cristal, GM) a fost creată 
o nouă populaţie de hibrizi distanţi de viţă de vie 
proprio-radiculari BC4 – DRX-M5-701; -702; -703 
etc. (Fig.5.) Hibrizii distanţi de viţă de vie BC4 de-

ţin caracteristicile productivităţii şi calităţii bacelor 
identice cu ale soiurilor de viţă de vie de cultură 
(V. vinifera L.), de asemenea, manifestă şi un nivel 
sporit de rezistenţă faţă de boli şi vătămători, mai cu 
seamă la fi loxeră, caracter specifi c speciei de viţă 
de vie sălbatică americană (Muscadinia rotundifolia 
Michx.).  

Fig. 5. Hibridul distant 
DRX-M5-701

Concluzie: 
1. Diversitatea soiurilor viţei de vie de cultură 

V. vinifera L. poate fi  explicată, urmărind mersul 
evolutiv al originii prin prisma hibridării distante.

2. Prin încrucişarea Vitis vinifera L. cu Mus-
cadinia rotundifolia Michx. a fost obţinută o nouă 
sursă genetică de hibrizi distanţi de viţă de vie 
proprio-radiculari. 
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