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„Țara are nevoie de oameni luminați, de oameni cu talent,  

de oameni fără preget în muncă, de entuziaști ai creației.” 
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SCURT ISTORIC AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU 
BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ŞTEFĂNEŞTI – ARGEȘ, 1959-2019 

 
Dorin Ioan SUMEDREA 

 
Ministrul Agriculturii și Silviculturii a aprobat înființarea Stațiunii Experimentale Horti-Viticole 

Ștefănești regiunea Argeș prin Ordinul nr. 498890 din 15 aprilie 1959. Lucrurile s-au desfășurat cu 
rapiditate, astfel  că, la 4 mai 1959, directorul adjunct al ICHV a încheiat primul act vizând preluarea 
unei părți din patrimoniul GAS Ștefănești, iar la 12 mai 1959 stațiunea era deja înființată. Nu mult mai 
târziu, directorul noii unități depunea la ICHV, primul for tutelar, raportul său informativ privind 
înființarea stațiunii cu un patrimoniu funciar de 105,12 ha. 

Scopul înființării stațiunii a fost acela de a organiza o unitate horti-viticolă model pentru zonă 
și, totodată, de a rezolva principalele probleme ale dezvoltării viticulturii și pomiculturii în regiunea 
Argeș, cu deosebire pe terenurile în pantă. Dintre problemele de bază pe care le avea de rezolvat 
menționăm: folosirea rațională a terenurilor în pantă prin plantarea cu viță-de-vie și pomi; sporirea 
fertilității terenurilor sărăcite luate în cultură; stabilirea tehnologiilor adecvate, economice și de cultură 
a viței-de-vie și a pomilor; studiul soiurilor de viță-de-vie și de pomi și înmulțirea celor valoroase, 
adaptate zonei; obținerea de noi soiuri rezistente și productive; producerea de material săditor viticol 
și pomicol pentru susținerea acțiunilor din regiune; stabilirea tehnologiilor de prelucrare a strugurilor 
pentru obținerea vinurilor de calitate. 

 
Sediul central al Stațiunii de Cercetări Agro-Horti-Viticole Ștefănești – Argeș  

(după Budan C., 2015) 
 

În scopul îndeplinirii acestor sarcini, stațiunea a desfășurat acțiuni susținute de organizare și 

dotare. Beneficiind de sprijinul forului tutelar și al organelor locale a fost creată baza materială pentru 

înființarea laboratoarelor specializate. Astfel, au fost înființate pe rând laboratoarele: agrotehnică 

viticolă, biologie viticolă, biologie pomicolă în 1959 (constituind primul nucleu de cercetători al 

Institutului Pomicol Pitești - Mărăcineni); Agrotehnică pomicolă, Protecția plantelor, Producerea 

materialului săditor  viticol și vinificație în 1960; Agrochimie și Ameliorații horti-viticole în 1961. 

Totodată, stațiunea a desfășurat ample acțiuni de dotare și extindere a  patrimoniului, încât la sfârșitul 

anului 1961 deținea 508 ha teren, din care 149 ha cu viță-de-vie și 62 de ha cu pomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul Izvorani cu viile înființate în primăvara anului 1957. 
Gospodăria Agricolă de Stat Ștefănești (după Budan C., 2011) 
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Încă din această primă etapă de organizare a stațiunii, în anul 1960 activau 7 cercetători, 

având cercetări în cadrul a 15 teme cu 32 de experiențe, iar anul următor activitatea de cercetare 

cuprindea 33 teme cu 50 de experiențe, executate de 18 cadre din care 9 cercetători. Încă din anul 

1960 stațiunea constituia un centru regional de demonstrații tehnico-științifice și de perfecționare a 

cadrelor, angrenate în amplele acțiuni de dezvoltare a pomiculturii și viticulturii. De la începutul 

activității sale, unitatea a fost un mare producător de material săditor viticol, punând anual la 

dispoziția sectorului de producție peste 1,3 milioane vițe altoite. 

Începând cu anul 1962 s-a declanșat o amplă acțiune de îmbogățire a patrimoniului stațiunii. 
În numai câteva luni au fost preluate: punctul Bilcești, secția Costești, secția I.A.S. Ștefănești și alte 
terenuri de la Sfatul Popular Regional. Prin aceste preluări s-au consolidat și mai mult sectorul viticol 
cu 270 de ha și pomicol cu 205 ha. Adăugând la patrimoniul stațiunii de peste 1000 ha teren arabil și 
155 ha pășuni și fânețe, aceste preluări au creat premize pentru lărgirea profilului său de activitate. 
Astfel, prin Ordinul nr. 237 din 23 martie 1962, Ministerul Agriculturii a hotărât reprofilarea unității, și 
începând cu 1 aprilie, transformarea ei în Stațiune Experimentală Complexă Ștefănești - Argeș. 

Etapa 1962-1966, de stațiune experimentală, a însemnat lărgirea accentuată a activității de 
cercetare și, în aceeași măsură, a colectivului de cercetători. Pe lângă dezvoltarea laboratoarelor 
existente până atunci, au fost înființate multe altele noi, profilate pe cercetări privind pășunile și 
fânețele naturale și cultivate pe soluri podzolite; creșterea și ameliorarea unor rase de bovine pentru 
lapte; ameliorarea unor specii de legume; pedologie; ameliorații agricole; cultura cartofului; 
mecanizarea agriculturii; irigații; agrotehnica principalelor culturi cerealiere pe soluri podzolice. Din 
anul 1963 stațiunea a căpătat caracter de unitate zonală și denumirea de Stațiune Experimentală 
Argeș. Această etapă s-a caracterizat printr-o dezvoltare rapidă a activității de lărgire și aprofundare 
a cercetărilor. Astfel, au fost dezvoltate colecțiile ampelografice și cele pomicole, s-au extins 
cercetările începute anterior și s-au organizat multe altele noi. De asemenea, s-a generalizat 
organizarea în câmp a experiențelor după tehnica experimentală modernă și au fost dezvoltate 
cercetări complexe implicând pedologia, agrochimia. În același timp au fost începute ample cercetări 
privind tehnologia elaborării diferitelor tipuri de vin și dezvoltate cele de chimia vinului. Tot în aceeași 
perioadă s-au început primele cercetări de ecologie viticolă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1963. Vizita lui Gheorghiu-Dej la Stațiunea Ștefănești. Platoul viticol Goleasca. 

Dej, Ceaușescu, Chivu Stoica, Matei Ștefan, Gheorghe Apostol, Constantin Sandu, 
Ion Gh. Maurer, lateral stânga Constantin Budan, directorul stațiunii (după Budan C., 2011) 

 
Concomitent, s-au desfășurat însemnate acțiuni de dezvoltare a bazei tehnico-materiale 

pentru cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul vinificației. În acest sens, anul 1965 a 
reprezentat un moment crucial pentru dezvoltarea stațiunii, acesta fiind anul în care s-a aprobat și 
început construirea complexului de vinificație, subunitate de vârf, total integrată, de cercetare-
dezvoltare tehnologică și de producție. 

Stațiunea Experimentală Argeș deținea, în anul 1966, peste 3000 ha teren, din care 1680 ha 
teren arabil, 250 ha pășuni și fânețe, 500 ha plantații viticole, 340 ha livezi, un patrimoniu dispersat și 
eterogen pe care se sprijineau activitățile de cercetare și de producție deosebit de complexe, uneori 
greu de coordonat. Devenind necesară concentrarea și specializarea unității, în baza Ordinului nr. 62 
din 22 martie 1966 al Consiliului Agriculturii, s-au predat la I.A.S., secția Costești cu 908 ha, 
preluându-se în schimb secția Vrănești cu 263 ha. La sfârșitul aceluiași an, prin decizia nr. 1115 a 
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Sfatului Popular Regional, stațiunea a preluat șantierele Goleasca cu 896 ha și Văleni cu 134 ha, care 
au adăugat la patrimoniul viticol 455 ha, din care 271 ha cu vii tinere (Giosanu și colab., 1989). 

În anul 1967 horticultura Argeșului a înregistrat un moment de importanță deosebită, prin 
înființarea Institutului de Cercetări pentru Pomicultură. Pentru Stațiunea Experimentală Argeș, acest 
moment a reprezentat începutul unui proces de scindare și  de restructurare în interesul 
aprofundării specializării cercetării agricole din zonă. Toate laboratoarele profilului pomicol, 
precum și ameliorații hortiviticole și de mecanizare s-au desprins, trecând la noul institut. 
Concomitent, s-a predat secția Bilcești cu 228 ha teren și, mai târziu, pepiniera pomicolă Ștefănești 
cu 55 ha. Nu după mult timp, procesul reorganizării cercetării agricole din județul Argeș a intrat într-o 
noua etapă, aceea a înființării Stațiunii de Cercetări Agricole Albota, care s-a desprins în anul 1970 
cu 873 ha teren, împreună cu întregul sector zootehnic. În aceeași perioadă, activitatea de 
agrochimie  s-a desprins de stațiune, transformându-se în laborator județean. Procesul scindării 
stațiunii  s-a încheiat în primăvara anului 1978, prin înființarea S.C.P.P Argeșelul, căreia stațiunea 
noastră i-a predat 90 ha teren în sectorul Valea Mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broșura de prezentare a Stațiunii Experimentale Viticole, din anul 1968 
 
În urma acestor transformări structurale privind atât activitatea de cercetare, cât și patrimoniul, 

stațiunea și-a recăpătat caracterul preponderent viticol intrând într-o nouă etapă de dezvoltare, etapa 
Stațiunii Experimentale Viticole. 

Activitatea de cercetare în viticultură s-a dezvoltat prin laboratoare specializate în agrotehnică 
viticolă, sol și plantă, protecție fitosanitară și fitofarmacie, mecanizarea lucrărilor de întreținere a 
plantațiilor de vii roditoare, producerea materialului săditor viticol. Alături de acestea, au continuat 
cercetările de ameliorare a unor specii de legume.    

Din anul 1969, odată cu punerea integrală în funcțiune a complexului de vinificație, cu 

deosebire a laboratoarelor acestuia dotate cu aparatură de înaltă performanță, a început dezvoltarea 

într-o formă nouă a cercetărilor de vinificație. Complexul de vinificație, plasat în mijlocul a peste 

1000 de hectare de viță-de-vie, cu plantații experimentale și colecții ampelografice, a fost unul din cel 

mai moderne combinate de vinificație și laboratoare de cercetare viti-vinicolă din țară la acea vreme. 

În clădirea complexului s-a instalat secția de viticultură și secția de cercetare și producție vinicolă; în 

aceste subunități s-au elaborat sisteme originale de amenajare antierozională a terenurilor cultivate 

cu vii, sisteme și tehnologii moderne a culturii viței-de-vie, cercetări aprofundate de ecologie viticolă 

aplicată, s-au stabilit tehnologii de vârf pentru obținerea vinurilor albe seci, vinuri aromate și roșii, 

băuturilor alcoolice și subproduselor vinicole (Budan C., 2011).  
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Combinatul  de vinificație și  laboratoarele  de cercetare  

pentru viticultură și vinificație Ștefănești  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplome și medalii obținute la concursurile interne și internaționale  
în perioada 1967- 1972 (original) 
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În cadrul complexului de vinificație au fost abordate numeroase teme noi privind elaborarea 

diferitelor tipuri de vin, valorificarea superioară a produselor secundare de la vinificație, diversificarea 

gamei de produse pe bază de struguri, must și vin. Totodată, punând la punct metode de lucru 

specifice, în mare măsură proprii, a început o nouă etapă de aprofundare a cercetărilor prin 

investigații de profunzime asupra unor compuși esențiali pentru conducerea proceselor de macerare, 

macerare-fermentare, fermentare, prelucrarea diferențiată a mustuielii și mustului în tipul de vin de 

obținut. De asemenea,  s-au organizat cercetări asupra unor compuși volatili de importanță deosebită 

pentru calitatea produselor cât și pentru conducerea pe baze științifice a proceselor de elaborare și 

învechire a vinurilor și distilatelor de calitate superioară. Astfel a început fundamentarea succesului 

vinurilor de Ștefănești - Argeș la concursurile internaționale de la Ljubljana,  Montpellier, Yalta, 

Bratislava, Budapesta, București, Tbilisi, precum și la multe concursuri interne, marcând consacrarea 

lor și redevenirea podgoriei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1968. Vizita dl. Juan Boche, președintele Republicii Dominicane cu soția în Argeș – însoțit de Emil 
Drăgănescu vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și dr. ing. Constantin Budan, directorul Stațiunii 

Ștefănești (rândul doi). În rândul întâi: Todiriță Giosanu, șeful Combinatului de Vinificație și perechea 
prezidențială. Platoul viticol Goleasca – Podgoria Ștefănești-Argeș (după Budan C., 2011) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1969. Vizita lui Nicolae Ceaușescu la Stațiunea Hortiviticolă Ștefănești.  

Plantații experimentale, Goleasca (după Budan C., 2011) 
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1971. Vizita delegației FAO la Stațiunea Ștefănești-Argeș (după Budan C., 2011) 

 

Fără transformări ale conținutului activității, în anul 1975 unitatea și-a schimbat denumirea în 
Stațiunea de Cercetări Viticole. Sub această denumire, împreună cu toată rețeaua de stațiuni 
viticole coordonate de I.C.V.V. Valea Călugărească, a fost trecută în anul 1977 în cadrul Centralei 
Viei și Vinului. Aceeași rețea constituia în anul 1979 Trustul Economic și de Producție Viti-Vinicolă din 
cadrul Direcției Generale Economice a Horticulturii. Din anul 1980, unitatea a căpătat denumirea de 
Stațiune de Cercetare și Producție Viti-Vinicolă, funcționând în dublă subordonare, la D.G.E.H. 
prin Trustul Viticulturii și la A.S.A.S. prin I.C.V.V. Valea Călugărească. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferma pilot – experimentări pentru modernizarea viticulturii,Goleasca, 1975  
(după Budan C., 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspect din sala de protocol și degustare a Complexului de vinificație  

(foto, colecția unității, 1975) 
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1976. Colocviul francez pe teme de vinificație. Sala de protocol a combinatului de vinificație – 
Stațiunea de Cercetare Hortiviticolă Ștefănești – Argeș.   

Ing. Todiriță Giosanu, șeful combinatului de vinificație (primul din stânga)   
 
Anul 1982 a marcat începutul unei noi etape de dezvoltare a stațiunii, caracterizată prin 

extinderea, și în același timp, aprofundarea cercetărilor, odată cu dotarea materială, sporirea 

personalului de specialitate, modernizarea și extinderea patrimoniului. Cercetări de genetică, crearea 

de soiuri productive, rezistente la principalele boli, au devenit profile și teme importante în planul 

tematic, constituind cercetări noi pentru unitate. Cercetările de ameliorare a sortimentului, ameliorații 

viticole, agrochimie și ecologie viticolă au fost organizate pe baze cu totul noi. Au fost începute 

cercetări de biochimie și fiziologie a viței-de-vie și s-au extins și aprofundat cercetările de protecție 

fitosanitară, agrotehnică și fitotehnică viticolă, mecanizarea a lucrărilor de înființare și exploatare a 

plantațiilor, de ameliorare a unor specii de legume. Sectorul legumicol a devenit unul din cele mai 

importante centre  din țară pentru crearea primilor hibrizi și soiuri autohtone de  tomate, soiuri de 

salată, varză roșie și de producere a semințelor de varză, castraveți, sfeclă tetraploidă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legumicultură, laboratoare, sere experimentale, răsadnițe cu încălzire termică  
(după Budan C., 2011) 

 
În domeniul vinificației a fost introdus în planul tematic un profil nou, al cercetărilor de 

microbiologie, cu privire specială la microflora levuriană a podgoriei Ștefănești - Argeș și s-au extins 

cercetările privind specializarea și diversificarea producției viti-vinicole, valorificarea produselor 

secundare de la vinificație, elaborarea și învechirea diferitelor tipuri de vin și distilate. Au fost 

organizate cercetări pluridisciplinare pe poligoane experimentale, cu generalizarea microvinificării 

probelor de struguri de către laboratorul de vinificație după tehnologii standardizate și controlate, cu 

asistarea de calculator a cercetării. 
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Plan tematic de cercetare pentru perioada 1981-1985 (original) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Diplome obținute la concursurile interne 

în perioada 1990 - 2002 (original) 
 

Punerea în funcțiune, în anul 1987, a instalațiilor moderne pentru înmulțirea rapidă, cu 
devirozare, a materialului biologic valoros a permis crearea complexului de ameliorare și înmulțire a 
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viței-de-vie, o unitate pilot, care integrează total cercetarea de genetică, ameliorare, virusologie, 
nutriție minerală cu înmulțirea rapidă, inclusiv ”in vitro”. Această stație pilot  a fost deosebit de eficace 
în introducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetării, constituind punctul de plecare al 
organizării pe baze noi moderne a producției de material săditor viticol.  

Acțiuni importante, de dezvoltare tehnologică la nivel de stație pilot, au fost realizate în 
domeniul extragerii acidului tartric din drojdie, obținerii vinarsului de calitate superioară, producerii 
Muscatului spumant după metoda I.C.V.V., producerii de material săditor, creșterii industriale a 
viespiei Trichogramma, folosită în combaterea biologică a moliilor strugurilor și a altor dăunători 
pentru pomi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sediul complexului de ameliorare și înmulțire a viței-de-vie (Fitotron) 

 
În anul 1989 patrimoniul funciar cuprindea peste 1200 ha plantații viticole din care: 178 ha 

plantații mamă, 101 ha câmpuri experimentale, 130 ha plantații etalon specializate în diferite direcții 
de producție, 230 ha teren arabil destinat cercetărilor în legumicultură.  

În anul 2004, în urma unui proces de reorganizare, în baza diversificării activității de cercetare-
dezvoltare s-a înființat INCDBH Ştefăneşti - Argeş (HG nr. 2113 din 24 noiembrie 2004), cu un 
patrimoniu de teren în suprafaţă totală de 1358,24 ha. Direcțiile noi de  cercetare au vizat: 
multiplicarea prin metode biotehnologice a unor plante ornamentale, medicinale și aromatice; 
organizarea laboratorului de detectare a organismelor modificate genetic, extinderea colecției 
naționale  de germoplasmă viticolă; abordarea metodelor de devirozare a viței-de-vie prin 
chimioterapie și electroterapie. Dotarea cu echipamente performante a laboratorului de chimie a 
vinului a asigurat certificarea calităţii vinurilor institutului și altor unități de profil din sectorul de stat și 
privat. Îmbunătățirea sortimentului de produse horticole s-a realizat prin introducerea în cultură a 
soiurilor de plante nou create. 

În prezent în cadrul INCDBH își desfășoară activitatea 62 de salariați, din care 22 cercetători 
științifici. Activitatea de cercetare-dezvoltare se desfășoară în cadrul Complexului fitotronic (cu 
laboratoare de Biotehnologii aplicate, Biotehnologii vegetale pentru înmulţirea plantelor horticole, 
Genetică şi ameliorarea speciilor horticole, Virologie, Culturi ecologice şi înmulţirea speciilor horticole, 
Tehnologii horticole şi protecţia plantelor), Complexului de vinificație (care include Laboratorul de 
Chimia vinului) și fermelor pilot (661,12 ha). 

 INCDBH Ștefănești promovează cercetarea strategică, fundamentală şi aplicativă în domeniul 
biotehnologiilor horticole, incluzând atât înmulţirea clonală in vitro, cât şi ameliorarea genetica prin 
utilizarea tehnicilor in vitro. Această unitate  este singura furnizoare de material înmulţire viticol liber 
de virusuri şi, în acelaşi timp, unul dintre cei mai importanţi producători de vin din România. INCDBH 
are ca atribuţii dezvoltarea, transferul şi aplicarea biotehnologiilor horticole, în scopul îmbogăţirii 
cunoştinţelor, înţelegerea şi aplicarea normelor de securitate biologică, precum şi de a face 
cunoscute rezultatele cercetărilor obţinute în domeniul biotehnologiilor către toţi potenţialii beneficiari, 
incluzând consumatori, fermieri, oameni de ştiinţă şi mass-media. Prin modul său de organizare şi 
funcţionate, institutul poate constitui un model de integrare a cercetării fundamentale şi aplicative cu 
producţia horticolă la nivel local şi naţional.  

Cercetările s-au concretizat prin obținerea  unor brevete  pentru soiuri de plante (pentru viță- 
de-vie  Argessis, Auriu de Ștefănești, Norocel și Memory;  pentru tomate: Argeş 11, Argeş 16, Argeş 
20, Argeş 123, Costate 21, Costate 23, Ştefăneşti 22 şi Ștefănești 22) și a brevetelor  pentru metode, 
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procedee, mărci (Mediu de creştere a ciupercilor comestibile şi procedeu destinat utilizării acestuia în 
culturi intensive; Metodă de producere a miceliului comercial de ciuperci comestibile pe substraturi 
constituita din deşeuri viti-vinicole; Procedeu de obţinere de plante de viţă-de-vie libere de virusuri; 
Marca, Complexul de vinificație). Marca poate fi utilizată pentru următoarele produse şi/sau servicii : 
struguri proaspeţi, butaşi de viţă-de-vie, legume proaspete;  vin; băuturi distilate; coniac; servicii de 
laboratoare știinţifice; cercetare biologică; analiză chimică; cercetare chimică). 

La INCDBH Ștefănești a fost înfiinţată prima colecţie de germoplasmă viticolă cu plante  libere 
de principalele virusuri specifice viţei-de-vie, organizată astfel:    

- material de înmulțire inițial (colecție de germoplasmă menținută în seră, în condiții controlate  
plante pe rădăcini proprii, la ghivece individuale, câte 4 plante din fiecare genotip,  322 de  accesiuni); 

- soiuri și clone ale soiurilor obținute la INCDBH (colecție de germoplasmă menținută în seră, 
în condiții controlate  plante pe rădăcini proprii, la ghivece individuale, câte 30 plante din fiecare 
genotip,  21 de  accesiuni); 

- colecție de varietăți de viță-de-vie  (colecție în câmp, cu suprafața de 0,6 ha, care cuprinde: 
soiuri vechi, scoase din sortimentul cultivat; soiuri tradiționale, cu arie restrânsă de cultură; specii 
sălbatice înrudite cu cele cultivate; soiuri cultivate și noi creații obținute prin metode convenționale de 
ameliorare; plante altoite, câte 12 plante din fiecare genotip, 171 de accesiuni). 

Materialul biologic din această colecţie reprezintă singura sursă de material de înmulţire viticol 
din categoria Iniţial din România, care este menţinută în condiţii adecvate impuse de legislaţia în 
vigoare. Colecţia cuprinde soiuri şi clone româneşti şi din sortimentul mondial, fiind utilizată în primul 
rând ca sursă de genotipuri pentru activităţi de cercetare promovate în programele naţionale, dar şi 
pentru obţinerea materialului viticol liber de virusuri destinat plantaţiilor de producţie.  

Transferul rezultatelor cercetării se realizează în ferme pilot, unde sortimentul varietal 
cuprinde soiuri autohtone şi străine dintre care amintim soiuri pentru struguri de vin (Fetească regală, 
Fetească albă, Merlot, Cabernet sauvignon, Burgund mare) și de masă (Victoria, Augusta, Argessis). 

Beneficiind de existența complexului de vinificație, cercetările de oenologie au cunoscut o 
diversitate de aspect, plecând de la analize de mare finețe și până la tehnologiile diversificate de 
producere a vinurilor și valorificare superioară a subproduselor viti-vinicole.  

Tumultoasele transformări ale uneia din cele mai longevive unități de cercetare horticole 
românești au continuat prin revenirea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeș în subordinea ASAS București, prin apariția Hotărârii 
Guvernului nr. 706 din 17 septembrie 2019 privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la 
Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 795 din 1 octombrie 2019. Această ultimă 
modificare a statutului institutului se dorește a fi un nou început, o redresare a situației financiare, a 
problemelor legate de patrimoniu, de resursele umane  și nu numai. 
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INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII 
 ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI – ARGEȘ LA CEAS ANIVERSAR 

60 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE 
 
Într-o perioadă de mari frământări și transformări istorice în societatea românească de după 

cel de-al Doilea Război Mondial și în plin proces de cooperativizare a agriculturii (1948 – 1962), 
sistemul de agricultură al României se completează cu noi unități de cercetare specializate în domenii 
cărora urma să li se acorde o atenție deosebită. În cazul de față, sectorul horti-viticol. 

Stațiunea experimentală Horti-Viticolă Ștefănești din Regiunea Argeș s-a înființat la inițiativa 
regională trimisă la Ministerul Agriculturii și Silviculturii, care prin Ordinul nr. 498890 din 15 aprilie 
1959 a aprobat înființarea stațiunii solicitate. 

În data de 4 mai 1959, directorul adjunct al Institutului de Cercetări Horti -Viticole  a  încheiat  
protocolul  privind  preluarea  unei  părți  din patrimoniul funciar și imobiliar de la GAS Ștefănești, iar 
la 12 mai 1959 Stațiunea cu profil horti-viticol era înființată. 

Suprafața fondului funciar administrată de noua Stațiune era de 105,12 ha. 
Sunt de reținut obiectivele înființării Stațiunii: 
• Organizarea unei unități de cercetare cu profil horti-viticol model pentru zona viticolă a 

Argeșului și nu numai; 
• De a găsi soluții și de a rezolva principalele probleme ale dezvoltării viticulturii și pomiculturii 

în regiunea de referință; 
• Găsirea soluțiilor pentru folosirea rațională a terenurilor în pantă prin plantarea de viță-de-vie 

și pomi fructiferi; 
• Găsirea căilor de sporire a fertilității terenurilor sărăcite luate în cultură; 
• Stabilirea tehnologiilor specifice și eficiente economic pentru cultivarea viței-de-vie și a 

pomilor fructiferi; 
• Stabilirea sortimentului de soiuri de viță-de-vie și pomi fructiferi pentru regiunea de referință; 
• Înmulțirea materialului de plantare la cele mai valoroase soiuri de viță-de-vie și pomi 

fructiferi; 
• Producerea de material săditor viticol și pomicol necesar înființării de plantații noi, dar și 

pentru reînnoirea celor vechi; 
• Perfecționarea și stabilirea celor mai perfecționate tehnologii de prelucrare a strugurilor și de 

producere a vinurilor de calitate superioară. 
Stațiunea Experimentală Horti-Viticolă Ștefănești s-a înființat nu într-o perioadă ușoară, ba din 

contră, într-o perioadă grea atât pentru cetățeni, cât și pentru societatea românească în întregul ei. 
Stațiunea de CERCETARE s-a făcut dintr-o mare necesitate, aceea de a găsi soluții și rezolvarea 
unor probleme care trebuiau rezolvate și fără care planurile de dezvoltare social-economice nu erau 
posibile. Pentru ca programele să reușească era absolută nevoie de o STAȚIUNE DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ și această Stațiune s-a făcut dintr-o necesitate majoră de care și-au dat seama în primul 
rând lideri politici – locali și regionali – la demersul cărora, Ministerul Agriculturii și Pădurilor, conștient 
și el, ca instituție a Statului, de importanța unei Stațiuni de cercetare, a subscris imediat la această 
cerere, fiind conștient că fără soluții venite din cercetare, programele de dezvoltare ale zonei pot 
eșua. În comparație cu ceea ce s-a întâmplat în aprilie – mai 1959, când s-a înființat Stațiunea de 
Cercetări Horti-Viticole Ștefănești, ce s-a întâmplat cu unitățile de cercetare științifică agricolă după 
decembrie 1989, când acestea în loc să fie sprijinite în a funcționa la nivel de performanță nu numai 
pentru ele însele, ci pentru întregul sistem agricol românesc, au fost pur și simplu jefuite. Oare de ce 
s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat după 1989?  

România nu este aceeași țară precum cea din 1927 și 1932 când s-a înființat Institutul de 
Cercetări Agronomice al României și în 1959 când s-a înființat Stațiunea de Cercetări Horti-Viticole 
Ștefănești și alte câteva Stațiuni cu rol fundamental în dezvoltarea agriculturii României. 

După înființarea Stațiunii, aceasta a fost dotată cu o bază materială modernă pentru acea 
vreme, cu laboratoare și aparatură, utilizată de o resursă umană bine pregătită profesional și 
responsabilă de ceea ce era chemată să facă. 

Stațiunea a avut, încă de la început , laboratoare pentru: 
- agrotehnică viticolă; 
- biologie viticolă; 
- biologie pomicolă; 
- agrotehnică pomicolă;  
- protecția plantelor;  
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- producerea materialului săditor viticol; 
- vinificație; 
- agrochimie; 
- amelioranții horti-viticole. 
Și-a extins (nu diminuat, ca acum) patrimoniul funciar. În anul 1961, la doi ani de la înființare,  

Stațiunea administra 508 ha teren, din care 149 ha cu viță-de-vie și 62 ha cu pomi fructiferi. 
Încă din perioada de început a Stațiunii, cercetătorii (7 în anul 1960) au abordat o serie de 

teme de cercetare (15 teme cu 32 de experiențe; 1961 – 33 teme cu 50 de experiențe) care erau 
conduse de 18 cadre, din care 9 erau cercetători, extrem de importante pentru rezolvarea 
problemelor specifice regiunii. 

Stațiunea a fost un mare producător de material săditor viticol (anual livrând în sistemul de 
producție peste 1,3 mil. vițe altoite). 

În anul 1962, Stațiunea și-a extins patrimoniul funciar administrat. S-au extins patrimoniul 
viticol la 270 ha și cel pomicol la 205 ha. 

Suprafața arabilă a Stațiunii era, în 1962, de 1000 ha teren arabil și 188 ha cu pășuni și 
fânețe.  

S-a lărgit și profilul de activitate, ceea ce a dus la redefinirea acesteia de către  Ministerul  
Agriculturii  și Pădurilor, care prin Ordinul nr. 237 din data de  23 martie 1962 a transformat Stațiunea 
în Stațiunea Experimentală Complexă Ștefănești-Argeș. După această transformare, în Stațiune s-au 
dezvoltat și aprofundat noi cercetări, fiind completată cu laboratoare noi și resursa umană de 
cercetare, de o deosebită valoare: 

- laboratoare și cercetări privind pășunile și fânețele naturale și cultivate pe solurile specifice 
zonei; 

- creșterea și ameliorarea unor rase de bovine pentru lapte; 
- ameliorarea unor specii de legume; 
- pedologie; 
- ameliorații agricole; 
- cercetări privind cultura cartofului; 
- mecanizarea agriculturii, irigații; 
- agrotehnica principalelor culturi cerealiere pe solurile podzolite. 
S-au desfășurat ample cercetări cu privire la pedologia și agrochimia zonei, precum și 

cercetări ample privind producerea diferitelor tipuri de vin. 
Au început primele cercetări de ecologie viticolă. 
În anul 1966, Stațiunea Experimentală Argeș deținea cca. 3000 ha teren, din care 1680 ha 

teren arabil, 250 ha pășuni și fânețe, 500 ha plantații viticole, 340 ha livezi destinate activităților de 
cercetare, dar și de producție la cele mai înalte nivele de performanță. 

În 1967, prin înființarea Institutului de Pomicultură, Stațiunea Experimentală Argeș se 
scindează – restructurează. 

De la Stațiunea Experimentală Argeș s-a transferat către noua Stațiune Experimentală Albota 
sectorul zootehnic. 

Se poate spune, fără a greși, că Stațiunea Experimentală Complexă Ștefănești a fost baza de 
formare a trei unități de cercetare agricolă în regiunea Argeșului: Stațiunea Experimentală Horti-
Viticolă Ștefănești, Institutul de Pomicultură Mărăcineni și Stațiunea Experimentală Albota, precum și 
Laboratorul Județean de Pedologie și Agrochimie Argeș. Tot din Stațiunea Ștefănești se înființează 
Centrul de Protecția Plantelor Argeș. 

În anul 1969, activitatea din stațiune se completează cu complexul de vinificație dotat cu 
instalații și laboratoare de cea mai înaltă performanță.  

Stațiunea Experimentală Viticolă Ștefănești, înainte de 1989, deși a fost într-o  continuă 
restructurare și, în același timp, într-o continuă dotare și transformare, s-a situat la un nivel de înaltă 
performanță științifică prin rezultatele de cercetare produse și la înalți parametri de performanță 
productivă. Din toate punctele de vedere, Stațiunea Ștefănești a fost un model între unitățile de 
cercetare nu numai din domeniul horti-viticol, dar și raportat la întregul sistem de cercetare agricolă 
din România. 

În anul de bilanț 1989, Stațiunea de Cercetări Horti-Viticole Ștefănești avea în administrare 
1200 ha plantații viticole, din care 178 ha PLANTAȚII MAMĂ, 101 ha câmpuri experimentale, 130 ha 
plantații etalon specializate în diferite direcții de producție și 230 ha destinate cercetărilor de legume 
în lunci. Numai o simplă observare a acestor cifre, fără a ști patrimoniul din laboratoare, patrimoniul 
uman de excepție, sortimentele de vin de înaltă calitate, adevărate branduri de certă valoare, ne face 



21 
 

să ne dăm seama de forța acestei unități de cercetare de primă mărime în spectrul național, dar și cel 
internațional. Oare de ce a trebuit să fie adusă la neputință, într-o anumită perioadă? În anul 2004, 
Stațiunea de Cercetări Viticole Ștefănești a fost transformată în Institut cu activitate de cercetare 
științifică și producție în domeniul biotehnologiilor horticole – Institutul Național de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-Argeș, cu o suprafață de teren în 
administrare de cca. 1358,24 ha și cu dotările specifice unei astfel de unități de cercetare. 

În Institut s-au dezvoltat cercetări noi și producție pe bază de biotehnologii horticole, plante 
ornamentale, plante medicinale și aromatice, detectarea organismelor modificate genetic, devirozarea 
materialului de multiplicare, extinderea colecției de germoplasmă viticolă. 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură are în 
patrimoniu creații deosebit de valoroase, rod al muncii de ani de zile ai unor vrednici cercetători care 
au activat aici.  

La vița-de-vie au fost create soiurile de struguri de masă: Norocel, Memory, Argensis, Auriu 
de Ștefănești, deosebit de valoroase. 

Cercetările de genetică și ameliorare în domeniul tomatelor au dus la realizarea soiurilor: 
Argeș 11, Argeș 20, Costate 21. Există un potențial de cercetare în acest domeniu excepțional și 
trebuie valorificat. 

În Institutul de la Ștefănești s-au dezvoltat ample și profunde cercetări de genetică și 
ameliorarea speciilor horticole; crearea de soiuri; redresarea și îmbunătățirea potențialului productiv al 
plantațiilor; studiul și evaluarea cantitativă, calitativă și de adaptabilitate al soiurilor; biotehnologii de 
regenerare „in vitro‟ a plantelor din țesuturi somatice; utilizarea markerilor moleculari genetici și 
altele. 

Institutul de la Ștefănești are bine dotate Laboratoarele de Biochimie, Fiziologia Plantelor 
Horticole, Laboratorul de Virologie (printre puținele din țară, daca nu unicul), Laboratorul de tehnologii 
Horticole și Protecția Plantelor; Laboratorul de Ecologie și Multiplicarea Speciilor Horticole; 
Laboratorul de Biotehnologii Aplicate, Laboratorul de Biotehnologii Vegetale pentru Înmulțirea 
Plantelor  Horticole,  Laboratorul  de Chimia Vinului, prin care – în 1992 – prin Ordinul MAN nr. 35 din 
5.08.1992 Institutul a fost autorizat pentru atestarea calității mustului, vinului și produselor alcoolice 
de origine viticolă și pomicolă pentru județele: Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Olt, Giurgiu și Călărași. 

Dincolo de aceste elemente care, luate ca atare, par elemente de superlativ, dincolo de ele, 
Institutul, această unitate etalon a cercetării horti-viticole și al producției viticole a trecut (după 1990 și 
în special în ultimii ani) prin adevărate drame: 

- a fost deposedat, uneori abuziv, de terenul atât de necesar pentru desfășurarea obiectului 
principal de activitate: cercetarea și producția viticolă și horticolă de înaltă performanță și calitate; 

- nu a avut finanțare, având de suferit nu numai programele majore de cercetare, dar și 
oamenii, cercetătorii, care au creat și dus faima Institutului; 

- a lucrat sub o presiune continuă, care l-au blocat în drumul spre performanțele realizate altă 
dată. 

Toate acestea pentru că factorii de decizie  nu au înțeles menirea acestei unități de elită din 
sistemul agricol românesc. Este DE NEÎNȚELES CUM DE NU AU ÎNȚELES. În contextul în care 
suntem constrânși să realizăm producție agricolă la nivel înalt cantitativ, calitativ și eficient economic. 

Cred că prin efortul făcut de noua conducere, la care s-a asociat și ASAS, prin conlucrare și 
efortul făcut de către Serviciul Patrimoniu al ASAS, s-a elaborat Hotărârea de Guvern care a fost 
publicată în Monitorul Oficial la data de 1 octombrie 2019. INCDBH trebuie sa activeze, acum și în 
viitor, nu pe o linie de plutire, de existență, ci la nivel de performanță. Viticultura românească, 
horticultura românească și agricultura românească au urgentă nevoie de această prestigioasă unitate 
de cercetare care este INCDBH Ștefănești. 

ASAS a înțeles această necesitate. Nu a acceptat și nu va accepta restructurări și subordonări 
de formă sau din interes. Vom sprijini revenirea la nivel de performanță a INCDBH Ștefănești, așa 
cum facem cu întregul sistem de cercetare agricolă românească. 

Înainte de a încheia această expunere, vreau să aduc un cald OMAGIU tuturor celor care au 
trudit cu mintea și cu sufletul în acest templu al cercetării horti-viticole care este și va fi INCDBH 
Ștefănești-Argeș. 

 La mulți ani, INCDBH Ștefănești ! 
 La mulți ani, stimați cercetători, și multe succese ! 
 

Prof. univ. dr. ing. dr. h. c. Valeriu TABĂRĂ 
PREȘEDINTELE Academiei de Științe Agricole și Silvice  „Gheorghe Ionescu - Șișești‟ 
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INCDBH ȘTEFĂNEȘTI – ARGEȘ, CETATE A ȘTIINȚEI HORTICOLE ROMÂNEȘTI 
 
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești – 

Argeș, instituție publică de interes național în sfera cercetării științifice horticole și a inovării, 
consultant științific al producătorilor de bunuri horti-viticole din România, are o istorie îndelungată, 
fiind înființat prin Ordinul nr. 498890 din 15 aprilie 1959, cu un patrimoniu  de 105,12 ha, sub 
denumirea de „Stațiunea Experimentală Horti-Viticolă Ștefănești”, în care își desfășurau activitatea 
șapte cercetători. In următorii doi ani în cadrul stațiunii nou înființate au fost organizate noi 
laboratoare de cercetare, au fost preluate suprafețe de teren necesare realizării programelor de 
cercetare - dezvoltare astfel încât la începutul anului 1962 deținea o suprafață de 508 ha teren, din 
care 149 ha cu viță-de-vie și 62 ha cu pomi. 

În următoarea perioadă unitatea a fost de mai multe ori reorganizată, fără transformări ale 
conținutului activității principale, astfel că în anul 1980 i se atribuie o nouă denumire, adecvată 
principalelor activități desfășurate la acea dată, respectiv  „Stațiunea de Cercetare și Producție 
Vitivinicolă”, coordonată de ICVV Valea Călugărească. 

La nivelul anului 1989 patrimoniul funciar al unității cuprindea peste 1200 ha plantații viticole 
din care: 178 ha plantații mamă, 101 ha câmpuri experimentale, 130 ha plantații etalon specializate în 
diferite direcții de producție și 230 ha teren arabil destinat cercetărilor în legumicultură; în plus au 
început încă din 1987 activități specifice de cercetare ȋntr-un Complex  Fitotronic, care a facilitat 
realizarea cercetărilor de genetică, ameliorare, virusologie, nutriție minerală și înmulțire rapidă - 
inclusiv in vitro - a viței-de-vie. 

Ca un urmare al amplificării și diversificării activității de cercetare, a realizării unei baze de 
cercetare performante, cu aparatura de laborator modernă, de ultimă generație, în anul 2004 
stațiunea devine, ceea ce  este astăzi, INCDBH Ștefănești – Argeș, care a abordat direcții noi de  
cercetare care au urmărit multiplicarea prin metode biotehnologice a unor plante ornamentale, 
medicinale și aromatice, organizarea laboratorului de detectare a organismelor modificate genetic, 
extinderea colecției naționale  de germoplasmă viticolă, abordarea metodelor de devirusare a viței-de-
vie prin chimioterapie și electroterapie. Toate acestea au permis înființarea la institut a primei colecții 
de germoplasmă viticolă care cuprinde 322 soiuri și clone ale amelioratorilor din întreaga țară, 
menținute la vase de vegetație în condiții controlate și 171 de soiuri tradiționale, specii sălbatice, 
soiuri cultivate și noi creații obținute prin metode convenționale de ameliorare, cultivate în condiții ex 
situ, libere de principalele virusuri ale viței-de-vie. Materialul biologic din această colecție reprezintă 
singura sursă de material de înmulțire viticol din categoria Inițial din România, care este menținută în 
condiții adecvate impuse de legislația în vigoare. Colecția este  deosebit de importanta pentru 
viticultura din Romania, fiind utilizată ca sursă de genotipuri în programele de ameliorare, dar și 
pentru obținerea materialului viticol liber de virusuri destinat plantațiilor sustenabile. 

Cercetările de oenologie au cunoscut o diversitate de aspecte, plecând de la analize de mare 
finețe și până la tehnologiile diversificate de producere a vinurilor și valorificare superioară a 
subproduselor viti-vinicole. Vinurile din podgoria Ștefănești, Sauvignon, Riesling italian, Fetească 
albă, Fetească regală, Tămâioasă românească și Muscat Ottonel sunt cele care au adus multe 
medalii,  la concursuri recunoscute internațional - Ljubljana, Bratislava, Montpellier, Budapesta, 
Montreal etc. La Ștefănești se produc de asemenea și valoroase vinuri roșii din soiurile Feteasca 
neagră, Merlot, Cabernet Sauvignon, vinuri deosebit de plăcute, cu o aromă și buchet specifice 
strugurilor din care provin. 

Toate aceste realizări au fost obținute prin activitatea necontenită, efectuată cu un înalt 
profesionalism de numeroși cercetători, specialiști, laboranți si muncitori, care s-au dăruit organizării, 
consolidării și dezvoltării stațiunii.  

La ceas aniversar, „60 de ani de cercetare horticolă la Ștefănești - Argeș”, cele mai calde 
felicitări și urări de bine, realizări tehnico- științifice deosebite, pioase gânduri pentru cei care au 
contribuit la construcția și menținerea instituției dar au plecat dintre noi, optimism deplin pentru zilele 
care vor urma! 

La mulți ani! 
Vivat, crescat, floreat, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biotehnologii în 

Horticultură Ștefănești – Argeș, cetate a științei horti - viticole românești! 
 

                                                                       
  Marian  Iancu BOGOESCU 

Vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu - Șișești” 
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU   BIOTEHNOLOGII  
ÎN HORTICULTURĂ ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ LA 60 DE ANI 

 
La 15 aprilie 1959, cu 60 de ani în urmă, se năștea Stațiunea Experimentală Horti-Viticolă 

Ștefănești, precursoarea prestigiosului Institut Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii 
în Horticultură Ștefănești (INCDBH) - Argeș.  

 În primii ani de existență, printre problemele pe care noua Stațiune le avea de rezolvat se 
numărau: folosirea rațională a terenurilor în pantă prin plantarea cu viță-de-vie și pomi; sporirea 
fertilității terenurilor sărăcite luate în cultură; stabilirea tehnologiilor adecvate, economice și de cultură 
a viței-de-vie și a pomilor; studiul soiurilor de viță-de-vie și de pomi, înmulțirea celor valoroase, 
adaptate zonei; obținerea de noi soiuri rezistente și productive; producerea de material săditor viticol 
și pomicol pentru susținerea viticulturii și pomiculturii din regiune; stabilirea tehnologiilor de prelucrare 
a strugurilor pentru obținerea vinurilor de calitate. 

   În 1962 a survenit o reprofilare a unității sub denumirea de Stațiunea Experimentală 
Complexă Ștefănești - Argeș. A urmat o etapă (1962–1967) caracterizată printr-o dezvoltare rapidă a 
activității, de lărgire și aprofundare a cercetărilor. Astfel, au fost dezvoltate colecțiile ampelografice și 
cele pomicole; s-au extins și dezvoltat cercetările începute anterior; s-a generalizat organizarea în 
câmp a experiențelor după tehnica experimentală modernă și au fost dezvoltate cercetări complexe 
implicând pedologia, agrochimia; au început ample cercetări privind tehnologia elaborării diferitelor 
tipuri de vin și dezvoltarea celor legate de chimia vinului; au început primele cercetări de ecologie 
viticolă. 

În aceeași perioadă, cu un efort deosebit, a fost dezvoltată baza tehnico-materială pentru 
cercetare și dezvoltare tehnologică în domeniul vinificației. Anul 1965 a reprezentat un moment 
crucial pentru viitorul stațiunii. Prin sprijinul deosebit al Institutului Central de Cercetări Agricole 
(ICCA), precursor, alături de Institutul de Cercetări Agronomice al României (ICAR), al Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, a început construirea complexului de vinificație, subunitate de vârf, total 
integrată, de cercetare-dezvoltare tehnologică și de producție. În urma acestor transformări 
structurale privind atât activitatea de cercetare, cât și patrimoniul, stațiunea și-a recăpătat caracterul 
preponderent viticol intrând într-o nouă etapă de dezvoltare.  

În anul 2004, ca urmare a diversificării activității de cercetare-dezvoltare s-a înființat actualul 
Institut Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii Horticole Ștefănești - Argeș, cu un 
patrimoniu de teren în suprafață totală de 1358,24 ha. Direcțiile noi de  cercetare au vizat: 
multiplicarea prin metode biotehnologice a unor plante ornamentale, medicinale și aromatice; 
organizarea laboratorului de detectare a organismelor modificate genetic, extinderea colecției 
naționale  de germoplasmă viticolă; abordarea metodelor de devirozare a viței-de-vie prin 
chimioterapie și electroterapie. Dotarea cu echipamente performante a laboratorului de chimie a 
vinului a asigurat certificarea calității atât a vinurilor produse în institut, cât și ale celor produse în alte 
unități de profil din sectorul de stat și privat. Îmbunătățirea sortimentului de produse horticole s-a 
realizat prin introducerea în cultură a soiurilor de plante nou create. 

De-a lungul anilor, în cadrul institutului, a fost înființată prima colecție de germoplasmă viticolă 
care, în prezent, cuprinde 322 soiuri și clone ale amelioratorilor din întreaga țară, menținute la vase 
de vegetație în condiții controlate și 171 de soiuri tradiționale, specii sălbatice, soiuri cultivate și noi 
creații obținute prin metode convenționale de ameliorare, cultivate în condiții ex situ, libere de 
principalele virusuri ale viței-de-vie. Materialul biologic din această colecție reprezintă singura sursă 
de material de înmulțire viticol din categoria ”Inițial din România” menținut în condiții adecvate impuse 
de legislația în vigoare.  

În prezent, Institutul are nouă laboratoare moderne, cu realizări recente deosebite, printre care 
menționăm: noi soiuri de struguri de masă (Norocel, Memory, Argessis, Auriu de Ștefănești) sau 
cunoscute soiuri de tomate (Argeș 11, Argeș 20, Costate 21 etc.). 

Acum, la ceas aniversar, este o onoare deosebită pentru mine să adresez un mesaj de salut 
conducerii Institutului, cercetătorilor și întregului personal tehnic și administrativ care au contribuit, 
adeseori cu mari sacrificii, la dezvoltarea cercetării biotehnologice horticole românești, conducând 
Institutul la performanțe din ce în ce mai remarcabile.  

 
 

Prof. univ. dr. ing. Ioan JELEV, 
Vicepreședinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu - Șișești” 

 și fost secretar de stat pentru protecția mediului 
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MESAJ DE SALUT 
CU OCAZIA ANIVERSĂRII A  ”60 DE ANI DE HORTICULTURĂ  

LA ȘTEFĂNEȘTI – ARGEȘ” 
Doamnelor și domnilor colegi, 
Distinși invitați, 
Cu deosebită plăcere am primit invitația să particip la manifestarea organizată de Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești Argeș intitulată ”60 
de ani de Horticultură la Ștefănești - Argeș”. 

Aceasta se înscrie în cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a o serie de stațiuni și 
institute din rețeaua ASAS. 

Astăzi sărbătorim, aniversarea a 60 de ani, de la înființarea Stațiunii Experimentale Horti-
Viticole Ștefănești, regiunea Argeș – 12 mai 1959. 

Scopul înființării acesteia a fost acela de a organiza o unitate horti-viticolă model pentru zonă 
și totodată de a rezolva principalele probleme ale  dezvoltării viticulturii și pomiculturii în regiunea 
Argeș.  

Printre problemele de bază pe care le avea de rezolvat menționăm: folosirea rațională a 
terenurilor în pantă prin plantarea cu viță-de-vie și pomi; sporirea fertilității terenurilor sărăcite luate în 
cultură; stabilirea tehnologiilor adecvate pentru cultura  viței-de-vie și a pomilor; studiul soiurilor de 
viță-de-vie și de pomi,  adaptate zonei și înmulțirea celor valoroase; obținerea de noi soiuri rezistente 
și productive; producerea de material săditor viticol și pomicol pentru susținerea acțiunilor din regiune; 
stabilirea tehnologiilor de prelucrare a strugurilor pentru obținerea vinurilor de calitate. 

A fost creată baza materială pentru înființarea laboratoarelor profilate pe specialiști. Astfel, au 
fost înființate pe rând laboratoarele: agrotehnică viticolă, biologie viticolă, biologie pomicolă în 1959; 
agrotehnică pomicolă, protecția plantelor, producerea materialului săditor  viticol și vinificație în 1960; 
agrochimie și ameliorații horti - viticole în 1961. Totodată, bucurându-se de concursul organelor locale 
și centrale, stațiunea a desfășurat ample acțiuni de dotare și extindere a patrimoniului, încât la 
sfârșitul anului 1961 deținea 508 ha teren, din care 149 ha cu viță-de-vie și 62 de ha cu pomi. 

Pe parcursul anilor stațiunea a cunoscut o serie de transformări structurale privind atât 
activitatea de cercetare, cât și patrimoniul. Stațiunea și-a recăpătat caracterul preponderent viticol 
intrând într-o nouă etapă de dezvoltare, etapa Stațiunii Experimentale Viticole. 

Fără transformări ale conținutului activității, în anul 1975 unitatea și-a schimbat denumirea în 
Stațiunea de Cercetări Viticole. Sub această denumire, împreună cu toată rețeaua de stațiuni viticole 
coordonate de I.C.V.V. Valea Călugărească, a fost trecută în anul 1977 în cadrul Centralei Viei și 
Vinului. Aceeași rețea constituia în anul 1979 Trustul Economic și de Producție Viti-Vinicolă din cadrul 
Direcției Generale Economice a Horticulturii. Din anul 1980, unitatea a căpătat denumirea de Stațiune 
de Cercetare și Producție Viti-Vinicolă, funcționând în dublă subordonare, la D.G.E.H. prin Trustul 
Viticulturii și la A.S.A.S. prin I.C.V.V. Valea Călugărească. 

Anul 1982 a marcat începutul unei noi etape de dezvoltare a stațiunii, caracterizată prin 
extinderea, și în același timp, aprofundarea cercetărilor, odată cu dotarea materială, sporirea 
personalului de specialitate, modernizarea și extinderea patrimoniului. 

Punerea în funcțiune, în anul 1987, a instalațiilor moderne pentru înmulțirea rapidă, cu 
devirozare, a materialului biologic valoros a permis crearea complexului de ameliorare și înmulțire a 
viței-de-vie, o unitate pilot, care integrează total cercetarea de genetică, ameliorare, virusologie, 
nutriție minerală cu înmulțirea rapidă, inclusiv in vitro. Această stație pilot este deosebit de eficace în 
introducerea rapidă în producție a rezultatelor cercetării, constituind punctul de plecare al organizării 
pe baze noi moderne a producției de material săditor viticol. 

În anul 2004, în urma unui proces de reorganizare, în baza diversificării activității de cercetare-
dezvoltare s-a înființat INCDBH Ştefãneşti - Argeş, cu un patrimoniu de teren în suprafaţă totală de 
1358,24 ha. Direcțiile noi de  cercetare au vizat: multiplicarea prin metode biotehnologice a unor 
plante ornamentale, medicinale și aromatice; organizarea laboratorului de detectare a organismelor 
modificate genetic, extinderea colecției naționale  de germoplasmă viticolă; abordarea metodelor de 
devirozare a viței-de-vie prin chimioterapie și electroterapie. 

 Dotarea cu echipamente performante a laboratorului de chimie a vinului asigură certificarea 
calităţii vinurilor institutului și altor unități de profil din sectorul de stat și privat. Îmbunătățirea 
sortimentului de produse horticole s-a realizat prin introducerea în cultură a soiurilor de plante nou 
create. 

INCDBH Ștefănești promovează cercetarea strategică, fundamentală şi aplicativă în domeniul 
biotehnologiilor horticole, incluzând atât înmulţirea clonală in vitro, cât şi ameliorarea genetică prin 
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utilizarea tehnicilor in vitro, fiind singura instituție furnizoare de material de înmulţire viticol liber de 
virusuri. INCDBH are ca atribuţii dezvoltarea, transferul şi aplicarea biotehnologiilor horticole, în 
scopul îmbogăţirii cunoştinţelor, înţelegerea şi aplicarea normelor de securitate biologică, precum şi 
de a face cunoscute rezultatele cercetărilor obţinute în domeniul biotehnologiilor către toţi potenţialii 
beneficiari, incluzând consumatori, fermieri, oameni de ştiinţă şi mass-media. 

La institut a fost înfiinţată prima colecţie de germoplasmă viticolă care cuprinde acum 322 
soiuri și clone ale amelioratorilor din întreaga țară, menținute la vase de vegetație în condiții 
controlate și 171 de soiuri tradiționale, specii sălbatice, soiuri cultivate și noi creații obținute prin 
metode convenționale de ameliorare, cultivate în condiții ex situ, libere de principalele virusuri ale 
viţei-de-vie. Materialul biologic din această colecţie reprezintă singura sursă de material de înmulţire 
viticol din categoria Iniţial din România, care este menţinută în condiţii adecvate impuse de legislaţia 
în vigoare. Rolul colecţiei este de a fi utilizată ca sursă de genotipuri în programele de ameliorare, dar 
şi pentru obţinerea materialului viticol liber de virusuri destinat plantaţiilor sustenabile. 

Beneficiind de existența complexului de vinificație, cercetările de oenologie au cunoscut o 
diversitate de aspecte, plecând de la analize de mare finețe și până la tehnologiile diversificate de 
producere a vinurilor și valorificare superioară a subproduselor viti-vinicole. Vinurile din podgoria 
Ştefăneşti, elaborate după tehnologii proprii, au obţinut numeroase distincţii la concursurile 
internaţionale şi naţionale. Atât tinere cât şi învechite, vinurile de Sauvignon, Riesling italian, 
Fetească albă, Fetească regală, Tămâioasă românească şi Muscat Ottonel sunt cele care au adus 
multe medalii,  la numeroase concursuri - Lubljiana, Bratislava, Montpellier, Budapesta, Montreal 
etc. La Ştefăneşti se produc de asemenea şi valoroase vinuri roşii din soiurile Feteasca neagră, 
Merlot, Cabernet Sauvignon, vinuri deosebit de plăcute, cu o aromă şi buchet specifice strugurilor din 
care provin. 

În prezenta activitatea de cercetare-dezvoltare se desfășoară în cadrul Complexului fitotronic 
(cu laboratoare de Biotehnologii aplicate, Biotehnologii vegetale pentru înmulţirea plantelor horticole, 
Genetică şi ameliorarea speciilor horticole, Virologie, Culturi ecologice şi înmulţirea speciilor horticole, 
Tehnologii horticole şi protecţia plantelor). Institutul are și complexul de vinificație care include 
Laboratorul de Chimia vinului și fermele pilot. 

Dintre ultimele realizări ale institutului amintim: 

- soiurile de struguri de masă: Norocel, Memory, Argessis, Auriu de Ștefănești; 

- Soiurile de tomate : Argeș 11, Argeș 20, Costate 21. 
Realizările dvs. ale celor ce sunteți astăzi aici și ale celorlalți care lipsesc la această 

aniversare, sunt cunoscute și apreciate în întreaga țară. 
În viitor, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură 

Ștefănești Argeș îi revin sarcini deosebit de importante în:  

- genetica și ameliorare a speciilor horticole; 

- biochimia și fiziologia plantelor horticole; 

- virologie; 

- tehnologii horticole și protecția plantelor; 

- ecologie și multiplicarea speciilor horticole; 

- biotehnologii aplicate; 

- biotehnologii vegetale pentru înmulțirea plantelor horticole; 

- chimia vinului. 
Trebuie să recunoaștem că ne aflăm într-un moment crucial al institutului dvs., dar sunt 

convins că prin abnegația și experiența noii conduceri, vor fi depășite dificultățile prezente și în viitorul 
apropiat activitatea  institutului se va îmbunătății substanțial.  

Pentru atingerea acestui deziderat este necesară asigurarea unei bune și continue finanțări.       
INCDBH Ştefãneşti – Argeş trebuie să facă parte din sistemul unitar al cercetării științifice din 

agricultură, sistem de cercetare aflat în  portofoliul ASAS. 
Cu această ocazie vă felicit pentru organizarea acestei manifestări prilejuite de  împlinirea a 

60 de ani  de Horticultură la Ștefănești – Argeș, pentru contribuția dvs. la dezvoltarea științei și 
practicii agricole, iar institutului INCDBH Ştefăneşti – Argeş îi doresc serbarea de centenar. 

Mult succes și spor în viitoarea activitate. 
LA MULȚI ANI ! 

 
Prof. dr. ing. Mihai NICOLESCU 

Secretarul General al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu - Șișești” 
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O VIZITĂ ISTORICĂ 
 
M-am gândit mult la subiectul acestor rânduri. Căutând să ocolesc banalul și cuvintele de 

complezență, eram gata, aproape gata să renunț la a scrie ceva pentru aniversarea de 60 de ani a 
stațiunii. Mi-am adus însă aminte de o vizită făcută la unitatea pe care azi o sărbătorim, cu mulți ani în 
urmă, pe care azi o putem numi istorică, având în vedere  ascensiunea protagonistului acestei vizite, 
Boris Elțîn. La data vizitei, acesta era cel mult o persoană importantă din fost URSS, de care puțini 
auziseră.  Dar să încerc să redau, pe cât posibil, puținele momente pe care mi le amintesc din 
această vizită. 

Boris Elțîn a vizitat Stațiunea de Cercetare și Producție 
Ștefănești, în ziua de 2 decembrie 1986. Am reținut data deoarece 
este ziua mea de naștere. Cu o zi înainte prim-vice-prim ministrul Ion 
Dincă m-a convocat în biroul său. O convocare la Prim-vice-prim-
ministrul Ion Dincă (așa cum îi plăcea să i se spună, dar și mai 
cunoscut ca Dincă Te Leagă) se termina mai totdeauna rău. Așa că 
mi-am luat geanta cu operative, gândindu-mă unde și ce s-o mai fi 
întâmplat. La intrarea în cabinet era și d-na Adelina Popescu, adjunct 
al ministrului cu producția vegetală. Ne-am uitat îngrijorați unul la 
altul, nici ea și nici cei de la cabinet nu știau de ce am fost chemați. 
După o scurtă așteptare, am fost invitați în biroul lui și ceva 
neobișnuit, ni s-a adus o cafea. Probabil că mutrele noastre „plouate” 
l-au făcut să zâmbească spunându-ne, „stați liniștiți” azi nu vă cert, 
avem o sarcină de la „Tovarășu”. Ne-a informat că a fost delegat de 
Tovarășu să se ocupe de o delegație importantă de partid și de stat 
din URSS care ne vizitează țara. Delegația avea în programul pentru 
a doua zi, efectuarea unei vizite în județul Argeș, fiind formată din 

membrii Comitetului Politic Superior al URSS și era condusă de Boris 
Elțîn care era și primar al Moscovei. Personal nu auzisem de Elțîn. 
Aveam să aflăm toți despre el în 1991, când a dejucat lovitura de stat 

a conservatorilor comuniști (18 august) împotriva lui Gorbaciov, ținut ostatic în Crimeea, puciștii 
anunțând că este grav bolnav și nu mai este în stare  să-și  exercite prerogativele. Cred că vă amintiți 
toți de Boris Elțîn trăgând cu tunul în Casa Albă a Rusiei (Cremlin). A fost ales președinte al Rusiei în 
1991. După 25 august 1991, Boris Elțîn a devenit personaj cu adevărat istoric, fiind ales președinte al 
Rusiei. 

Deoarece proiectul programului de vizită în județ conținea și unități agricole, am fost anunțați 

că la ora 1000, să fim prezenți la Comitetul județean Argeș, unde se va definitiva programul. Dintre 
unitățile horticole  erau în program, ICPP Pitești și Stațiunea Ștefănești, care până la urmă s-a hotărât 
a fi singurul obiectiv agricol vizitat, unde se va servi și masa. 

Cum vizitarea obiectivelor industriale a durat ceva mai mult, la Ștefănești s-a ajuns pe la ora 

1630. Ion Dincă ne-a șoptit să scurtăm vizita. M-am consultat cu directorul,  regretatul dr. ing. Todiriță 
Radu Giosanu, să-i conducem cu mașinile pe drumul betonat până la cel mai înalt punct, de unde 
panorama viilor se vedea în toată splendoarea. Toți au apreciat lucrările antierozionale executate și 
faptul că terasele erau mecanizate. Ne-am deplasat la sala de protocol, unde era organizată  o 
degustare din 7 vinuri (toate din soiuri autohtone) și un coniac cu o vechime apreciabilă. După 
degustare, fiecare a fost rugat să-și aleagă vinul pe care-l va servi la masă. Nu rețin ce vinuri s-au 
ales, dar rețin că toți au lăudat coniacul și l-au folosit din plin. 

Cum d-na Adelina, cu aprobarea lui Dincă a adus și un taraf, petrecerea s-a prelungit, 
atmosfera fiind una destinsă de petrecere. Mărturisesc că Boris Elțîn ne-a cucerit. Un personaj 
bonom, comunicativ, foarte apropiat de colegii lui din delegație. 

Pe la ora 20
00

, Boris Elțîn a dorit încă o sticlă de coniac. Directorul Tudoriță Giosanu, mi-a 
șoptit că a dat drumul gestionarului și nu are cheile. L-am rugat pe translator să traducă. Atunci Boris 
Elțîn a chemat șoferul și nu după mult timp acesta a venit cu un diplomat din care a scos câte o sticlă 
de votcă pentru fiecare. Momentul a fost ales de I. Dincă să-și ceară scuze că a doua zi dis de 
dimineață e chemat la Tovarășu și a plecat, rugându-mă să-l conduc la mașină. Pe drum mi-a spus 

„eu îi cunosc pe ruși, vezi cum faci să-i ridici de la masă, că mâine dimineață la 1000 trebuie să fie 
prezenți la întâlnirea cu Președintele. Dacă e nevoie te cazezi și tu cu ei la Hotelul Triumf ca să-i 

Boris Elțîn 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Boris 
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trezești”. Pe la 2200 deja mă gândeam cum să-i fac să plece fără să deranjeze. Ca primă măsură am 
rugat-o pe d-na Adelina să trimită orchestra acasă. 

În sfârșit, pe la 2330, după încă o friptură și o votcă s-au ridicat. La ora 200 erau la hotel 

Triumf din Bulevardul Kiseleff. Am plecat acasă, dar la ora 700 eram la hotel și mă tot gândeam ce 

strategie să folosesc ca să-i trezesc. Am avut o surpriză plăcută, pe la 815 toți au coborât, am luat 

micul dejun împreună și la 930 eram în mașini plecați spre Comitetul Central. L-am sunat pe Ion 
Dincă de la hotel, care îmi spusese că trebuie să-i întâmpine la intrarea de la scara A a Comitetului 
central ca să-i conducă la Președinte. În sfârșit mă puteam relaxa și am plecat la birou. 

 
Boris Nicolaievici Elțîn, a fost primul președinte al Rusiei ales democratic în data de 25 

decembrie 1991, exercitându-și mandatul până în data de 31 decembrie 1999. În acest context 
apreciez că vizita efectuată la SCVV Ștefănești în ziua de 2 decembrie 1986, a devenit cu adevărat 
istorică și ca urmare am ținut să marchez acest moment, care a avut loc în urmă cu 33 de ani.  

 
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

INCDBH Ștefănești, Argeș 
 

 
Prof. dr. Gheorghe GLĂMAN 

Președintele Secției de Horticultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice  
”Gheorghe Ionescu - Șișești” 
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LA SĂRBĂTORIREA A 60 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA STAȚIUNII EXPERIMENTALE 
HORTI – VITICOLE, ȘTEFĂNEȘTI 

 
 Când amintirile mele au pornit-o spre acele timpuri, spre acei ani, un zâmbet mi-a înflorit pe 

față și mi-am zis: ehei, acum 60 de ani eu, Ștefan Nicolae eram (și mă simțeam) un tânăr ce împlinise 
35 ani, căsătorit, zvelt și vioi. 

Urcam aproape în fugă dealurile Stațiunilor experimentale horti-viticole preluate de la ICAR 
sau ale celor  nou înființate, începând din anul 1957, organizate și conduse de mine în cadrul ICHV. 
Trebuie să menționez că ICHV ca și Institutul de Cercetare Agricola de la Fundulea depindeam de 
Ministerul Agriculturii  și tinere și ele, aveau totuși o vechime de aproape 3 ani de rodnică activitate. 

Cu cei ce am mai rămas din acele timpuri ne reamintim de competența, camaraderia și elanul 
cu care ne desfășuram activitatea, deși în majoritate era vorba de ,,zi lumină,, iar sâmbăta ( uneori și 
duminica) era zi de lucru. 

Același elan l-am  întâlnit pe atunci la doi oameni dornici de a realiza ceva bun și trainic în 
Regiunea Argeș. 

Este vorba de Președintele  Sfatului Popular al Regiunii Argeș Sandu Constantin și de tânărul 
inginer Budan Constantin, director pe atunci al GAS Ștefănești. 

Ei m-au dus să-mi arate și să-mi povestească ce planuri  îndrăznețe au și anume, punerea în 
valoare a terenurilor în pantă ale dealurilor argeșene, plantându-le cu pomi fructiferi și viță-de-vie. 

Și nu s-au lăsat până acestea nu s-au realizat, împreună cu o ,, armată de specialiști’’, 
muncitori din toată țara, schimbând complet peisajul zonei. 

Această muncă uriașă și rezultatele obținute au făcut ca Regiunea Argeș să ocupe locul unu 
pe țară în ceea ce privește suprafețele plantate cu pomi fructiferi, ceea ce a și motivat ținerea la 
Pitești a ,,Consfătuirii pe țară,, a Problemelor valorificării terenurilor în pantă din 14 august 1963. 

Tot cei doi menționați mai sus sunt  cei care au militat pentru înființarea în Argeș a unei 
Stațiuni experimentale horti-viticole în zonă, Președintele Sandu venind de mai multe ori la mine la 
ICHV în acest sens. 

Așa a luat ființă  stațiunea horti-viticolă Ștefănești - Argeș, la 19 septembrie 1979, în cadrul 
ICHV, pe terenurile fostului GAS Ștefănești și ale moșiei Brătienilor, prin Ordinul semnat de noul 
Ministru al Agriculturii, Cozma Ion.   

Primul director al Stațiunii a fost ing. Boris Baltagi transferat de la Stațiunea experimental - 
viticolă Crăciunel Alba, apoi ing. Ioniță Constantin, urmat de alți destoinici conducători, din care cei 
mai longevivi în funcție au fost dr. ing. Budan Constantin și ing. Giosanu Todiriță (câte 17 ani). 

Mulți cercetători, tehnicieni etc. și-au desfășurat activitatea în această Stațiune. Unii dintre ei 
deja personalități consacrate, alții tineri dornici de ,,a face,, și ,,a crea,, care cu timpul au devenit și ei 
personalități de frunte ai horti-viticulturii românești, coordonatori de Stațiuni și Institute de cercetare, 
de alte organisme, creatori de soiuri noi de fructe, struguri, legume și flori etc. Chiar și copii ai 
acestora, pe unii dintre ei găsindu-i și în prezent în plină activitate, au urmat ,,chemarea,, părinților.  
Lista e lungă și ne mândrim cu toți, amintind doar pe câțiva nespuși încă din acei ani: Coman Tatiana 
și Stelian, Iancu Mihai, soții Tapalagă. 

Astăzi, în zile de sărbătoare, când vorbim despre fosta Stațiune experimentală horti-viticolă 
Ștefănești – Argeș, devenită Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
Horticultură, permiteți-mi să vă urez întregului colectiv succese, sănătate deplină și bucurii, în frunte 
cu noul, dar foarte cunoscutul Director al Institutului, dr. ing. Sumedrea Dorin, fost Director științific al 
ICDP Pitești – Mărăcineni. 

De asemenea vă urez să mă întreceți în numărul de ani pe care i-am adunat, cu grijă să 
rămân ,,în picioare,, și  sper ,,cu demnitate. 

Urărilor mele li se alătură și cele ale Liviei, soția mea căreia mulți dintre luptătorii pe câmpul 
acesta al cercetării horti-viticole i-au fost studenți, însoțindu-i în perioada de practică și la Stațiunea 
experimentală horti - viticolă Ștefănești Argeș. 

 
 
 

 Nicolae ȘTEFAN 
Președinte de onoare al Societății Române de Horticultură 

Membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice  
”Gheorghe Ionescu - Șișești” din 1969 
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60 DE ANI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI PRODUCȚIE  
LA INCDBH ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ 

 
Evenimentul de astăzi mă duce cu gândul la soarta acelei fabuloase păsări care, în momentul 

în care își simțea sfârșitul, s-a aruncat în foc, renăscând apoi din propria cenușă.  
Mitul a apărut în Arabia antică și iată că astăzi pare că se împlinește pe dealurile Argeșului, 

zona de care se leagă și legenda Meșterului Manole, acolo unde în zilele noastre avea să fie 
înființată, pe dealurile mirifice ale Argeșului, una dintre cele mai valoroase stațiuni de cercetări 
horticole (viticole) din România. Fapta avea loc în urmă cu 60 de ani, răstimp în care faimoasa 
stațiune, la un moment, mai exact cu aproape 3 decenii în urmă, era în prag să aibă soarta acelor 
instituții științifice “îngropate” sub valul demolator al unor indivizi măcinați de o ură incredibilă 
împotriva a tot ce s-a clădit valoros în anii comunismului. Lupta cu acești oameni, fals reformatori, a 
fost pe cât de crâncenă, pe atât de inegală. Spre cinstea celor aflați la conducerea faimoasei Stațiuni 
de Cercetare din Ștefănești, oamenii de aici au reușit să salveze o parte din zestrea științifică 
acumulată cu deosebire în ultimii ani ai comunismului. 

În pofida pierderii unei parți mari din patrimoniu, Stațiunea de Cercetări din Ștefănești este 
astăzi o realitate vie și cu deosebire extrem de promițătoare în peisajul horticol al României. Prețul 
plătit pentru salvarea unei parți din ceea ce a fost o stațiune în urma cu 30 de ani, pot să-l spună cei 
care au dus lupta cu demolatorii. 

Dincolo de această prețuire și recunoștință se află convingerea noastră, a celor care am 
încercat să le dăm o mână de ajutor. Atât cât am putut, mai ales în acele zile în care valul demolator 
se abătea asupra tuturor celor care au avut curajul să apere și puterea de a păstra ceea ce se mai 
putea din munca lor de o viață. Recunosc că ambiția pentru reclădirea Institutului de acum trei decenii 
pare astăzi o himeră. Asta din multe, prea multe cauze și motivații. Cei care conduc astăzi destinele 
acestei faimoase instituții de cercetare înteleg bine ceea ce afirm. Dar greul pare să fi trecut, unele 
speranțe apar la orizont. 

Stațiunea de Cercetări Viticole Ștefănești a fost în fapt o carte de vizită a județului Argeș, parte 
a tuturor unităților de cercetare horticolă deschise marilor personalități străine care vizitează 
România. 

În acest moment sărbătoresc, gândul și recunoștinta mea se îndreaptă spre acești oameni, cu 
dorința de a le ura ca viața să le ofere satisfacții pentru activitatea pe care o desfășoară, prosperitate 
și mulțumire sufletească.  

Vă rugăm să primiți omagiul nostru pentru contribuția remarcabilă pe care ati adus-o și o 
aduceți pentru progresul agriculturii, la creșterea prestigiului cercetării agricole românești! 

Deosebite multumiri conducerii Academiei și dlui Director al Institutului Dr. ing. Sumedrea 
Dorin pentru inițiativa organizării acestei aniversări. 

Ma rog Bunului Dumnezeu să vă ajute! 
 

Ing. Adelina POPESCU, 
Fost Ministru al Agriculturii,  

Președinte al Asociației Fermierilor din România 
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17 ANI LA CONDUCEREA STAȚIUNII DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂ  ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ – 1963 -1980 

 
Se spunea că aniversările sunt sărbătorile memoriei, și cum de la o vârstă rămâi doar cu 

amintirile de la distanță, mă voi referi rezumativ la câteva dintre ele. Dar și așa, încercarea de a scrie 
despre tine este un demers pândit de frământare și apăsare, de supralicitare a modestiei în dauna 
realității. Vă asigur însă că în cele ce urmează consider concilierea cu realitatea momentului descris 
convenabilă. 

Înainte de a menționa unele din principalele realizări științifice și aplicative, obținute de-a 
lungul celor 60 de ani de activitate a acestei prodigioase unități de  cercetare, se cuvine a arăta și 
persoanele care au contribuit decisiv la înființarea ei: prof. Nicolae Ștefan, directorul Institutului de 
Cercetări Horti - Viticole, Constantin Sandu, președintele regiunii Argeș și autorul acestor rememorări, 
cel care i-a întocmit memoriul justificativ, documentația tehnică de delimitare teritorială a patrimoniului 
stațiunii, redactarea și prezentarea ordinului de constituire a stațiunii ministrului agriculturii Ion Cosma 
pentru semnare (19 septembrie 1959). 

Cum tot așa se cade  a reaminti și numele foștilor directori ai stațiunii: Emilian Popescu (1960-
1961), Petre Baniță (1962-1963), Constantin Budan (1963-1980); Todiriță Giosanu (1982-1998), 
Alexandru Teodorescu (1998-2004), lăsând în seama actualului director, dr. ing. Dorin Sumedrea, 
menționarea celor care au condus noua formă de organizare și funcționare a unității. 

Iar pentru înțelegerea polivalenței rezultatelor obținute, este necesar a aminti și diferitele 
structuri organizatorice de profil pe care le-a parcurs: Stațiune Experimentală Viticolă (1959-1962), 
Stațiune de Cercetare Dezvoltare Agro-Horti-Viticolă (1962-1970), Stațiune de Cercetare Horti – 
Viticolă (1970-1982), Stațiune de Cercetare și Producție Vitivinicolă (1982-1997), astăzi Institut 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș. 

Mai trebuie să spunem că recomandarea de a complexa profilul de cercetare al stațiunii 
viticole a fost a marelui savant agronom Gheorghe Ionescu – Șișești, în urma onorării, de către 
domnia sa, a invitației de a ne vizita  Regiunea Argeș. Necesitatea s-a impus pentru a putea da 
răspunsuri aplicative la toate problemele sistemului unitar de integrare agricolă zonală, în condițiile 
specifice marilor unități de producție abia înființate. 

Stațiunea nu a fost concepută pentru a funcționa ca un conglomerat de laboratoare cu profiluri 
diferite concentrate în pavilionul sediului central de la Ștefănești. Argeșul, dispunând de o mare 
diversificare geomorfologică și pedoclimatică de resurse naturale, a permis  crearea de baze 
experimentale amplasate în condițiile ecologice specifice fiecărei ramuri de producție agricolă. 

În pavilionul sediului central Ștefănești au funcționat laboratoarele de: viticultură, vinificație, 
pomicultură, cartof, protecția plantelor, ameliorații funciare, agrochimie, mecanizare; desen, 
cartografie, laborator fotografic, bibliotecă. Pe dealurile Podgoriei Ștefănești, în mijlocul a peste  1 000 
de hectare de viță-de-vie, s-a construit cel mai mare, mai complex, și mai modern combinat de 
vinificație, raportat la stațiunile viticole din țară (1968). 

În lunca Râului Argeș la Călinești, a fost amplasat unul din cele mai mari complexe de altoire 
și de producere a materialului săditor viticol. Tot în lunca Argeșului la Ștefănești au fost edificate 
spațiile laboratoarelor de legumicultură, câmpurile și serele experimentale și răsadnițelor cu încălzire 
tehnică. 

Spre vest în comuna Albota s-a construit pavilionul laboratoarelor secției de agrofitotehnie 
pentru cultura plantelor de câmp și furajere, amplasate pe solurile podzolice și luvice, cu cea mai 
mare răspândire în zonă, și laboratorul de zootehnie pentru creșterea și selecția bovinelor, astăzi  
Stațiunea de Cercetare Agricolă Argeș. 

Lângă orașul Câmpulung s-a dezvoltat Centrul Experimental Bilcești pentru amenajare 
antierozională a terenurilor, stabilirea speciilor, sortimentul și elaborarea tehnologiilor de cultură a 
pomilor și arbuștilor fructiferi în zona premontană, iar la Dealul Sasului Rucăr, s-a construit laboratorul 
de pășuni și fânețe submontane, s-au organizat câmpurile experimentale și tabere de vară pentru 
bovine. 

Se poate spune că timp de 10 ani  Stațiunea de Cercetare Ștefănești-Argeș, prin diversitatea 
problematicii sale, a funcționat ca o filială academică de științe agricole. În continuare ne vom limita 
doar la enunțarea câtorva dintre principalele realizări ale colectivului de cercetători ai stațiunii în 
viticultură, vinificație și legumicultură – lăsând pe cele obținute în domeniile pomiculturii și agriculturii 
în seama Institutului Pomicol Mărăcineni și Stațiunii Agricole Albota (constituite inițial din cercetători, 
formați în domeniile respective la Stațiunea Ștefănești) și anume: 
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- Elaborarea primelor sisteme de amenajare antierozională  pentru valorificarea eficientă a 
terenurilor în pantă prin cultura viței-de-vie, mai puțin productive pentru alte culturi; 

- Conceperea primului sistem autohton de cultură a viței-de-vie pe tulpini înalte și semiînalte, 
cu plasarea verigilor de rod pe formațiuni de conducere cu posibilități de regenerare prin tăiere 
(1966); 

- Primele cercetările ecologie viticolă prin care cultura viței-de-vie este abordată în unitatea ei 
funcțională, de pe poziția Teoriei Generale a Sistemelor și a Ciberneticii Biologice, ca biosistem 
(1973); iar estimarea interacțiunilor între principalele lui componente biotice și abiotice prin elaborarea 
indicelui bioedafoclimatic viticol – realizări care definesc și desprind ecologia agricolă de ecologia 
teoretică generală ca știință de sine stătătoare (1974); 

- Primul model matematic de estimare a potențialului productivității utile a resurselor ecologice 
exploatate în viticultură; 

- Definirea, diagnosticarea și identificarea tipurilor de ecostațiuni viticole, ca mijloc 
agroecologic pentru diversificarea tehnologiilor de cultură a viței-de-vie în condiții eficiente de 
valorificare a resurselor naturale ale fiecărei podgorii; 

- Elaborarea unor elemente tehnologice noi de înființare a plantațiilor viticole, pe solurile 
argiloiluviale pseudogleizate și de completare a golurilor în vii (1974), generalizate, prin Ordinul 
Ministrului Agriculturii, de către Centrala Viei și Vinului, începând cu anul   1975; 

- Elaborarea metodelor biotehnologice de modernizare a plantațiilor clasice în cadrul primei 
ferme experimental –demonstrative pilot, acreditate de minister și finanțate de Banca  Agricolă, pentru 
instruirea specialiștilor în vederea modernizării generalizate a viticulturii pe baza  documentației 
întocmite la Stațiunea Ștefănești; 

- Elaborarea unor tehnologii de vârf pentru obținerea vinurilor albe seci, vinurilor aromate și 
roșii, băuturilor alcoolice și subproduselor vinicole – prin care finețea vinurilor de Ștefănești-Argeș a 
devenit o ,,marcă,, recunoscută pe plan național și peste hotarele țării; 

- Înființarea pentru prima dată a unei secții de macerare- fermentare în roșu extinsă în mai 
multe unități de vinificație din țară; 

- Aplicarea pentru prima dată a entomofagilor, înmulțiți controlat în spațiile laboratorului de 
protecție a plantelor, la combaterea biologică a moliilor viței-de-vie și a viermelui mărului; 

- Crearea primilor hibrizi de tomate românești pentru solarii, sere și a unor noi soiuri de tomate 
,,Argeș,, cu mare extindere  în țară, reprezentând peste 80% în Registrul de recomandare a hibrizilor 
și soiurilor de tomate al Ministerului Agriculturii. 

Mă opresc aici cu enunțarea rezultatelor, deși mi-ar fi la îndemână să continui, Stațiunea 
Ștefănești-Argeș a constituit centru de greutate al reabilitării, dezvoltării, modernizării și reafirmării 
vestitei podgorii din dealurile piteștene – a doua ca importanță după Dealul Mare a Țării Românești – 
iar pentru o perioadă primul centru unitar de cercetare agricolă care, în afara valenței sale științifice la 
nivel național, a contribuit la integralitatea funcțională a unui sistem zonal complex de agricultură 
regională. 

Importanța lucrărilor de interes științific și practic publicate, cu mult peste 1000, este imensă. 
Nu atât prin numărul și valoarea lor teoretică incontestabilă, cât mai ales prin preluarea și extinderea 
lor în marea producție horticolă și agricolă. Fără cuvinte mari, aceste lucrări au fost inițiate, înfăptuite 
și afirmate din pasiune profesională. 

Proiectele de cercetare, ca și rezultatele obținute și aplicate, au fost dezbătute îndelung, 
interdisciplinar, pe baza unei solide judecăți. Temele au fost elaborate nu dintr-un impuls de libertate 
academică, ci dintr-o necesitate științifică și tehnică cerută de viață, în cadrul unei angajări solidare. 
Valoarea lor obiectivă s-a datorat unei deosebite comuniuni de efort a celor peste 40 de cercetători ai 
stațiunii, fiecare aducându-și contribuția specialității sale, ce va rămâne înscrisă în cartea de aur a 
istoriei științei agricole românești.  

Cred că numai o gândire științifică colectivă  însumată, poate fonda echilibrul eficient al 
integralității ramurilor de producție dintr-un sistem zonal de agricultură. Din unicate sau părți izolate 
nu poți constituii întregul general funcțional și cu atât mai mult reguli de construcție sistemică. Este 
important de știut că în această stațiune s-au perfecționat cercetători științifici consacrați, s-au format 
și afirmat cercetători tineri în toate domeniile integrate din structura funcțională a stațiunii, oameni 
valoroși care au fost promovați la conducerea a opt institute de cercetări agricole și două stațiuni ale 
Academiei de Științe Agricole și Silvice. Nu cunosc o altă unitate în domeniu care să fie atât  de mulți 
conducători de instituții centrale de cercetări agricole. Pun acest lucru, pe seama seriozității cu care 
cercetătorii au abordat în mod interdisciplinare, ca un tot unitare, problemele producției agricole din 
toate ramurile horticulturii și agriculturii completându-se reciproc, extinzându-și orizontul cunoașterii 
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prin aprofundarea  interacțiunilor între domenii, fără de care sistemele de agricultură nu pot funcționa 
eficient. 

Alături de cercetătorii Stațiunii Ștefănești am trăit pagini frumoase de viață științifică și 
experimentare. Momente unice de satisfacție profesională au fost multe, stațiunea reprezentând  și 
universal meu științific în viticultură. 

Sigur că cercetarea nu ajunge niciodată la capăt. Imaginația omului  nu are limite. Valoarea 
științifică reală a instituției unde lucrezi și autodepășirea propriilor limite de inteligență și de conștiință 
liber asumată de cercetător, sunt simbolurile celei mai aureolare virtuți a omului spre cunoaștere și 
împlinire. Sperăm din tot sufletul ca Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
Horticultură Ștefănești-Argeș să devină în viitor centrul de greutate național al lucrărilor de genetică și 
ameliorare a viței-de-vie și a plantelor horticole. 

Deosebite mulțumiri conducerii Academiei și domnului director al Institutului dr. ing. Dorin 
Sumedrea, pentru inițiativa organizării acestei aniversări. 

 
La mulți ani! 

 
                                                                  

   Dr. ing. Constantin BUDAN 
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INCDBH ȘTEFĂNEȘTI LA 60 DE ANI DE RODNICĂ ACTIVITATE  
ÎN SLUJBA HORTICULTURII ROMÂNEȘTI 

 
Mă simt deosebit de onorat, de a avea posibilitatea să relatez foarte succint, unele aspecte 

mai importante, desfășurate pe o perioadă de 60 de ani, a uneia dintre cele mai valoroase unități de 
cercetare și producție din horticultura României – INCDBH Ștefănești. 

Am avut privilegiul de a cunoaște relativ bine activitățile acestei unități, ca stagiar (1960), ca 
cercetător (1961-1968), dar și prin urmărirea continuă în timp, chiar până în prezent, a locului unde 
mi-am petrecut poate, cele mai plăcute zile din activitatea mea profesională. 

Încă de la înființare (15 aprilie 1959), prin întreaga sa activitate, Stațiunea Experimentală Horti 
– Viticolă Ștefănești și-a fixat ca obiectiv prioritar refacerea și dezvoltarea tradițiilor viticulturii 
argeșene, realizând într-o perioadă relativ scurtă de timp și în cadrul unor condiții naturale, nu dintre 
cele mai prielnice, una dintre cele mai reușite unități de cercetare și producție din viticultura 
românească. 

Bucurându-se de un sprijin substanțial din partea factorilor decizionali, atât la nivel zonal cât și 
național, stațiunea a reușit să-și dezvolte rapid o bază materială de invidiat și un colectiv de cercetare 
cu reale potențe profesionale. 

Dintre numeroasele realizări cu care stațiunea s-a impus pe plan național și chiar internațional, 
am putea remarca următoarele: 

- valorificarea superioară prin cultura viței-de-vie a unor terenuri degradate, prin aplicarea 
unui amplu complex de măsuri agro-ameliorative, care au constat, în principal din: 

 o organizare modernă a teritoriului care să permită o exploatare eficientă a plantațiilor 
de viță-de-vie, nou înființate; 

 reducerea până aproape de eliminare a proceselor de degradare a solului prin 
eroziunea de suprafață, prin captarea scurgerilor superficiale de apă și eliminarea dirijată a acestora; 

 compensarea valorilor mari a înclinării versanților prin construirea de platforme și 
terase cu lățimi și înclinări transversale diferite în funcție de panta inițială a terenului, cu posibilități 
largi de efectuare aproape în întregime mecanizat a lucrărilor de întreținere a plantațiilor de viță-de-
vie; 

- evaluarea resurselor agro-climatice și caracterizarea eco-pedologică a principalelor 
tipuri de sol specifice podgoriei Ștefănești – Argeș, care a permis delimitarea mai multor micro-zone 
de favorabilitate pentru dezvoltarea viței-de-vie pe areale specializate pe direcții de producție care să 
asigure producții mari, stabile în timp și cu o gamă largă de calități superioare; 

- studiul temeinic fundamentat din punct de vedere biologic și tehnic a unui număr mare 
de soiuri autohtone și străine valoroase care a permis alegerea pe direcții de producție a celor mai 
corespunzătoare dintre acestea, în ceea ce privește potențialul biologic ridicat și rezistența la boli, 
dăunători și temperaturi scăzute; 

- stabilirea celor mai corespunzătoare sisteme de cultură a viței-de-vie, atât prin 
alegerea și parametrizarea unor măsuri cu caracter fitotehnic (forme de conducere, distanțe de 
plantare), cât și a celor de ridicare continuă a fertilității prin lucrări de pregătire, sisteme de întreținere 
și fertilizare cu îngrășăminte organice și minerale, a solurilor cu fertilitate redusă aflate pe versanți cu 
diferite grade de eroziune, sau a celor argilo-iluviale cu un regim aerohidric defectuos, pseudogleizate 
și acide, aflate pe platformă; 

- introducerea sistemelor de prevenire a bolilor și dăunătorilor, inclusiv a combaterii 
biologice a moliilor la vița-de-vie prin producerea pe scară largă a entomofagilor acestor insecte; 

- realizarea în cadrul stațiunii a unui fitotron de ameliorare și înmulțire a viței-de-vie, care 
prin caracteristicile sale funcționale  și dotarea cu aparatură de ultimă generație, reprezintă un unicat 
în viticultura românească. Prin folosirea unor metode moderne de înmulțire (selecție clonală, culturi 
de țesuturi și meristeme etc) s-au putut realiza cantități mari de material biologic de calitate 
superioară, liber în același timp de principalele boli  virotice ale viței-de-vie. Totodată,  în  cadrul 
acestui    complex s-au creat și posibilități de a utiliza metode moderne de inginerie genetică prin care 
se pot realiza pe perioade mult mai scurte de timp, soiuri mai productive și cu rezistențe sporite la 
boli, dăunători și diferite intemperii; 

- construcția unuia dintre cele mai mari, mai complexe și mai moderne combinate de 
vinificație. Realizarea acestui edificiu de o inestimabilă valoare a oferit posibilitatea harnicului și 
competentului colectiv de cercetători de la Ștefănești de a valorifica superior potențialul natural al 
strugurilor din podgoriile Argeșului. Tehnologiile moderne, proprii, de prelucrare a strugurilor, de 
întreținere și păstrare a vinurilor, au dus la obținerea unor produse deosebit de armonioase, apreciate 
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pretutindeni, inclusiv la mai multe concursuri internaționale. În acest sens este suficient să amintim că 
la unul dintre aceste concursuri internaționale (Ljubljana – Slovenia), vinul „Tămâioasă românească 
de la Ștefănești” a fost declarat „campion”. Așa cum au remarcat în nenumărate ocazii, o serie de 
specialiști în vinificație, la baza acestor tehnologii au stat studiile foarte diversificate, efectuate cu 
aparatură modernă, de către specialiștii stațiunii. Eforturile conjugate ale acestor preocupări au dus la 
realizarea unor partizi mari de vinuri, care și-au păstrat calitățile an de an, cucerind astfel cele mai 
pretențioase piețe internaționale. 

Pentru realizarea rezultatelor de excepție prezentate succint mai sus nu trebuie scăpat din 
vedere faptul că în atenția conducerii stațiunii au stat permanent preocupările de a moderniza în timp 
fiecare ramură de activitate. Este suficient de a menționa în acest sens că deși Combinatul de 
Vinificație de la Ștefănești era gratificat cu elogii deosebite atât de către specialiștii români cât și de 
cei străini, aproape anual, după începerea funcționării lui la capacitate maximă, se aduceau 
completări și îmbunătățiri substanțiale ca: crearea unei secții de distilate, a unei secții de valorificare a 
subproduselor, a unei secții de macerare – fermentare în roșu, a unei secții de producerea a acidului 
tartric etc. 

În afară de rezultatele de cercetare cu totul neobișnuite, Stațiunea Viti-Vinicolă Ștefănești a 
ocupat un loc fruntaș între unitățile surori din România și prin deținerea celei mai mari suprafețe 
viticole cât și prin realizarea celei mai mari producții totale de struguri. 

În cazul Stațiunii de Cercetare Viti-Vinicole Ștefănești, alături de viticultură, rezultate de 
excepție, apreciate unanim atât pe plan intern cât și internațional, s-au înregistrat și în domeniul 
legumiculturii, unde un colectiv restrâns, dar pasionat în întregime de nobila meserie aleasă, a urmărit 
în de-aproape ameliorarea sortimentului de tomate timpurii și semi-timpurii, de varză roșie și de 
salată. Folosind în cele mai multe cazuri materialul biologic propriu s-au obținut 4 hibrizi valoroși, iar 
prin selecție au rezultat 4 linii care s-au caracterizat prin productivitate ridicată, timpurietate și calități 
superioare a fructelor de tomate. De asemenea, s-au realizat soiul de „Varză Roșie de Argeș” cât și 
soiurile de salată Argeș 438 și 431. 

O latură esențială a activității desfășurate în cadrul Stațiunii Viti-Vinicole Ștefănești a constat 
în permanență din introducerea și generalizarea în producție a rezultatelor obținute. Legat de acest 
aspect, trebuie arătat că în cadrul Stațiunii funcționau 12 ferme de producție cu suprafețe apreciabile, 
amplasate pe o largă zonă geografică caracterizată prin condiții diferite de microclimat, relief, soluri 
etc. În cadrul acestor ferme se introduceau și verificau cele mai recente noutăți în domeniu, înainte ca 
acestea să fie promovate în unitățile de stat și cooperatiste sau în sectorul particular. 

Dintre căile foarte eficiente de introducere în unitățile de producție a rezultatelor cercetării 
științifice, merită evidențiate următoarele: 

- organizarea în fermele unităților de producție, sub directa îndrumare a cercetătorilor 
din stațiune, a unor experiențe cu un număr redus de variante experimentale, din care se alegeau 
cele mai reușite; 

- organizarea de ferme etalon, ferme pilot, loturi demonstrative, în cadrul cărora se 
urmărea modul de comportare a plantațiilor de viță-de-vie, sub influența unei game foarte largi de 
măsuri agrotehnice aplicate; 

- s-au practicat de asemenea, cu intensități diferite în timp, la sediul stațiunii, cursuri de 
specializare cu viticultori din cadrul zonelor aflate sub influența stațiunii, vizite de documentare și 
altele. 

Ca urmare a aplicării prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, patrimoniul Stațiunii de 
cercetare și producție Viti-Vinicole Ștefănești – Argeș, a fost puternic diminuat prin retrocedarea 
terenurilor foștilor proprietari, iar activitățile din toate sectoarele acestei activități s-au restrâns 
substanțial. În aceeași perioadă s-a redus mult și numărul salariaților care au lucrat în cadrul acestei 
unități de prestigiu. 

În anul 2004, în urma unui proces de reorganizare s-a înființat Institutul Național de Cercetare 
– Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, Ștefănești – Argeș, cu un patrimoniu de 1.358,24 
ha. 

În prezent, în cadrul Institutului funcționează 7 laboratoare în care își desfășoară activitatea  
19 cercetători din totalul de 59 de salariați ai unității.  

De asemenea, în Institut a fost realizată prima colecție de germoplasmă viticolă care cuprinde 
322 de soiuri și clone ale amelioratorilor din întreaga țară, 171 de soiuri tradiționale și noi creații 
obținute prin metode convenționale de ameliorare, cultivate în condiții ex situ, libere de principalele 
virusuri ale viței-de-vie. Materialul biologic din această colecție reprezintă singura sursă de material 
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de înmulțire viticol, din  categoria INIȚIAL din România, care este menținută în condiții 
corespunzătoare, conform legislației în vigoare. 

Institutul dispune de o aparatură modernă cu ajutorul căreia se pot aborda cercetări de un 
înalt nivel științific, comparabile cu cele efectuate de unitățile de cercetare de elită din străinătate. 

Cercetările efectuate până în prezent în cadrul Institutului s-au concretizat prin obținerea unor 
brevete pentru 4 soiuri de viță-de-vie (Argessis, Auriu de Ștefănești, Memory și Norocel), cât și pentru 
5 soiuri de tomate. De asemenea, s-au înregistrat mai multe brevete pentru metode, procedee și 
mărci. 

Dintre obiectivele de cercetare abordate în cadrul celor 7 laboratoare funcționale, m-aș opri la 
obiectivele menționate pentru Laboratorul de „Tehnologii Horticole și Protecția Plantelor” care, 
consider că prin organizarea unei tematici de cercetare care să-și propună realizarea obiectivelor 
înscrise în cadrul acestui laborator cât și a altor obiective conexe, ar duce la obținerea unor rezultate 
cu o certă valoare practică pentru redresarea viticulturii argeșene. 

Cu ocazia acestui moment aniversar, bilanț al unei rodnice activități desfășurate pe o perioadă 
de 6 decenii, ca unul care a urmărit îndeaproape realizările de excepție ale INCDBH Ștefănești, felicit 
din toată inima valorosul colectiv care a participat în timp la situarea acestei unități pe locuri fruntașe 
între unitățile de același profil din horticultura românească. Urez totodată tânărului și ambițiosului 
colectiv de cercetători din cadrul Institutului de Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș, să 
înainteze cu pași siguri și rapizi în obținerea unor rezultate de excepție în domeniile lor de activitate 
prin care să situeze Institutul alături de unitățile similare de elită, din horticultura de pretutindeni. 

       
 

Prof. univ. dr. ing. Mihail IANCU 
      Membru titular al ASAS București 
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O UNITATE ETALON PENTRU HORTIVITICULTURA ROMÂNIEI LA 60 DE ANI 

 
Împlinirea celor 60 de ani de la înființarea Stațiunii Experimentale Horti-Viticole Ștefănești 

constituie un bun prilej de rememorare a unor momente care au marcat hortiviticultura țării noastre și 
de omagiere a personalităților de primă mărime care s-au impus de-a lungul timpului. 

Stațiunea s-a remarcat încă din primii ani de activitate prin diversitatea problemelor abordate, 
atât în domeniul viticulturii, cât și al pomiculturii și legumiculturii. 

De o mare valoare s-au dovedit a fi cercetările efectuate aici în domeniul amenajării 
versanților pentru cultura viței-de-vie și a pomilor fructiferi, ecologie, pedologie, genetică și 
ameliorare, producerea materialului săditor cu valoare biologică ridicată, mecanizare, vinificație, 
protecție fitosanitară etc. 

Aici și-au desfășurat activitatea personalități de referință pentru domeniul nostru de activitate, 
pe care am avut ocazia și plăcerea să-i cunosc: Petre Baniță; Todiriță Giosanu; Constantin Budan; 
Matei Berindei, Constantin Ioniță, Alexandru Teodorescu și alții. 

Momente de referință în activitatea unității le-au constituit punerea în funcțiune a Complexului 
de vinificație și a laboratoarelui acestuia, cu dotări de vârf pentru acea perioadă (1969), înființarea 
Complexului de ameliorare și înmulțire a viței-de-vie (1987), precum și transformarea Stațiunii viticole 
în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-Argeș 
(2004).  

Continuând tradiția înaintașilor din primele decenii de activitate, Institutul se distinge prin 
îmbogățirea patrimoniului științific hortiviticol național și internațional cu lucrări de referință, fără 
precedent prin diversificare, profunzime, nivel științific și actualitate. 

Odată cu înființarea Institutului s-au diversificat direcțiile de cercetare în domenii de mare 
importanță pentru horticultura românească și anume: perfecţionarea biotehnologiilor de înmulţire in 
vitro a speciilor horticole de importanţă economică pe plan intern sau internaţional; folosirea 
metodelor eficiente pentru conservarea pe termen lung şi mediu a ţesuturilor vegetale; ameliorarea 
speciilor horticole şi selecţia genotipurilor cu potenţial ridicat de calitate şi producţie, asistată de 
markeri moleculari; obţinerea  genotipurilor  libere de organisme patogene  prin  chimioterapie  şi  
electroterapie; 

detectarea virusurilor viţei-de-vie prin metode moleculare; utilizarea metodelor biotehnologice 
de obţinere, selecţie sau inducere a variaţiei genetice în scopul obţinerii de genotipuri valoroase la 
plantele horticole; obţinerea materialului de înmulţire horticol din categorii biologice superioare pentru 
realizarea contractelor de cercetare şi schimbul de material biologic cu unități similare din țară și din 
străinătate. 

Institutul și-a adus o contribuție esențială la nivel național și în domeniul menținerii materialului 
amelioratorului în nucleul de premultiplicare, la premultiplicarea materialului iniţial de înmulţire 
viticol și la identificarea plantelor modificate genetic şi a produselor derivate din acestea. 

Progrese importante s-au făcut în ultimul deceniu în privința evaluării la nivel national a 
diversității genetice a viței-de-vie în vederea îmbunătățirii cantitative și calitative a materialului genetic 
din colecțiile de germoplasmă. 

În paralel cu analizele moleculare efectuate la un număr mare de soiuri românești, care fac 
ordine în hățișul sinonimiilor, omonimiilor, originii incerte a soiurilor, cercetătorii Institutului atrag 
atenția asupra necesității readucerii în atenția specialiștilor a genotipurilor de viță-de-vie păstrate în 
colecțiile de germoplasmă. Multe soiuri autohtone, unele pe cale de dispariție, trebuie să fie 
reconsiderate și valorificate la justa lor valoare, mai ales astăzi în condițiile necesității adaptării la 
schimbările climatice, la fenomenul globalizării și la evoluția gustului consumatorului modern, pentru 
ca vinurile românești să-și ocupe locul binemeritat pe piața internațională. 

De altfel, ca urmare a valorii rezultatelor cercetărilor în domeniu efectuate aici, în colaborare 
cu specialiști de top din Europa, acestea sunt prezente, mai mult ca oricând, în reviste de prestigiu 
din Europa.   

Universitatea din Pitești a beneficiat de-a lungul timpului de profesionalismul cercetătorilor de 
valoare care au devenit, în paralel și cadre didactice prețuite. 

Personal păstrez amintiri frumoase de la primul contact cu horticultura și cu specialiști de elită 
în domeniu în practica de anul I desfășurată la Stațiunea Experimentală Horti-Viticolă Ștefănești, în 
primăvara anului 1963, perioadă când împlineam vârsta de 18 ani. 

Pe lângă cei care au activat la Stațiune în trecut, cunosc și apreciez numeroasa pleiadă de 
cercetători, unii dintre ei mi-au fost colegi, studenți, doctoranzi și valoroși colaboratori, fiind conștienți 
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de misiunea lor, o onorează prin prodigioasa lor activitate, oglindită în principal în numeroasele 
rezultate științifice obținute și publicate. 

Cu ocazia acestui eveniment aniversar felicit conducerea Institututui, pe toți specialiștii și 
salariații pentru realizările de până acum, cu urarea de a fi în continuare, în ciuda greutăților, la nivelul 
cerințelor actuale ale cercetării științifice din horticultură, prin valoare și actualitate, nu numai la nivel 
național, ci și internațional. 

 
          

Prof. dr. Liviu DEJEU 
                                                            Membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice  

  ”Gheorghe Ionescu - Șișești” 
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UN NOU ÎNCEPUT, SAU CONTINUARE? 
 

“Agricultura este maica neamului omenesc care hrănește fiii săi” 
(Mihail Kogălniceanu) 

 
Horticultura modernă și nivelul de dezvoltare a acesteia, se datorește în primul rând 

devotamentului celor care o promovează - cercetătorii, cadrele didactice specializate și practicienii 
horticultori. Un aport deosebit în dezvoltarea Horticulturii pe plan internațional și național revine și 
Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș. 

Înființată la 15 aprilie 1959, prin ordinul Ministrului Agriculturii și Silviculturii, Stațiunea 
Experimentală Horti-Viticolă Ștefănești din Regiunea Argeș, pe parcursul anilor a evoluat până la 
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Ștefănești – Argeș, 
reorganizată prin HG 185/2013. 

Indiferent de schimbările organizatorice, care au avut loc, echipa de cercetători și-a făcut cu 
succes și sârguincios toate obligațiunile și sarcinile abordate, obținând succese remarcabile în 
domeniul cercetărilor horticole, care au fost promovate la nivel local, național, dar și internațional.  

Este de menționat faptul, că la primele etape s-a depus efort pentru a dezvolta colecțiile 
ampelografice și pomicole cu înființarea experiențelor de câmp cu caracter complex de cercetare, prin 
implicare și a altor domenii, de ex.: pedologia, agrochimia etc. 

La etapa contemporană INCDBH Ștefănești – Argeș datorită dotării laboratoarelor cu utilaj 
nou, a trecut la direcții noi de cercetare - multiplicarea prin metode biotehnologice a unor plante 
horticole, dar și ornamentale, medicinale și aromatice; organizarea laboratorului de detectare a 
organismelor modificate genetic permite efectuarea cercetărilor specializate; extinderea colecției 
naționale de germoplasmă viticolă; abordarea metodelor de devirozare a viței-de-vie prin 
chimioterapie și electroterapie; certificarea calității vinurilor institutului și altor unități de profil din 
sectorul de stat și privat. De asemenea ameliorarea sortimentului de produse horticole s-a realizat 
prin introducerea în cultură a soiurilor de plante nou create. 

Pentru sectorul hortiviticol din Republica Moldova, cercetările INCDBH Ștefănești – Argeș, în 
special a agrotehnicii culturilor horticole sunt de o valoare deosebită, luând în considerație că în 
Moldova predomină relieful deluros – văluros, dar nu în ultimul rând și a celor cu specific 
biotehnologic și tehnologic. 

Totodată menționăm, că misiunea noastră în pregătirea cadrelor este de a transmite către 
viitorii specialiști know-how-urile din domeniu, ceea ce cu siguranță se desfășoară în cadrul Facultății 
de Horticultură a UASM și nu doar. Cu siguranță ne dorim o colaborare fructuoasă în domeniul 
cercetărilor horticole complexe, participare la proiecte naționale și internaționale, pregătirea cadrelor 
științifice calificate în comun, dar nu în ultimul rând schimbul de experiență. 

În final prin expresia “Da nobis recta sapere”, care este logo-ul UASM, cu ocazia jubileului de 
“60 de ani de Horticultură la Ștefănești - Argeș” Vă spunem: 

 
“Vivat, crescat, floreat” 

 
 

Gheorghe NICOLAESCU  
 Decan Facultatea de Horticultură, conf. univ., Dr., UASM, Republica Moldova 

 gh.nicolaescu@gmail.com / www.uasm.md  
(+373) – 79463186 / (+373) - 22312301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gh.nicolaescu@gmail.com
http://www.uasm.md/
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60 DE ANI DE HORTICULTURĂ LA ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ 
 
Stimați colaboratori ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare  
pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești - Argeș, 
 
Cu prilejul frumosului jubileu de 60 ani de la fondarea Unității de Cercetare horti-viticole, 

temelia Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare  pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești 
Argeș, în numele colectivului Institutului Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare de 
la Chișinău, vă adresăm cele mai calde felicitări, urări de bine, sănătate și prosperitate Conducerii 
instituției, întregului colectiv, fiecărui angajat în parte. 

Fondat în îndepărtatul an 1959 și având dintru început statut de unitate de cercetare, noua 
structură științifico – practică  a avut chiar de la înființarea sa drept sarcină primordială, dezvoltarea 
biotehnologiilor în horticultură, dezvoltarea geneticii și ameliorarea în horticultură, implementarea pe 
scară largă a noilor metode de protecție și virologie a plantelor, culturilor ecologice și al oenologiei. 

De-a lungul anilor, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare  pentru Biotehnologii în 
Horticultură Ștefănești-Argeș a cunoscut o dezvoltare ascendentă, o evoluție tehnologică și 
structurală continuă, contribuind plenar la modernizarea și eficientizarea horticulturii, domeniu de o 
importanță definitorie pentru agricultura țării și a economiei naționale în ansamblu. 

În condițiile actuale Institutul își organizează activitatea pe principii recunoscute la nivel 
mondial, abordând cu îndrăzneală noile orientări în domeniu, contribuind din plin la păstrarea și 
multiplicarea patrimoniului horticol atât la nivel național cât și în cadrul gospodăriilor agricole de 
fermieri, asigurând durabilitatea în timp și perenitatea acestei ramuri care a constituit și constituie 
mândria și prestigiul Țării Românești. 

Cea mai valoroasă avuție a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii 
în Horticultură Ștefănești Argeș rămân colaboratorii săi – exponenți de vază ai științei și practicii 
agricole naționale. Stimați omagiați, încă o dată vă urăm tinerețe creatoare, împliniri personale și 
profesionale, realizări de valoare în toate domeniile și inițiativele Dvs. 

 
La mulți ani! 

  
 
 

                                                                                                         Constantin DADU 
                                                                                                     Director al I.P. ,,IȘPHTA” 

                                                                                                     Chișinău R. Moldova 
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60 YEARS OF HORTICULTURE IN STEFĂNEȘTI - ARGEŞ 

 
Dear Colleagues,  

I am representing the Hellenic Agricultural organization Demeter and the Institute of Plant 
Breeding and Genetic Resources in Thessaloniki, Greece and I am very happy to send a message of 
my pleasure to congratulate all the researchers and scientific teams worked for the development of 
horticulture in Romania, on the occasion of the anniversary of “60 years of Horticulture in Stefănești -
Argeş ". 

The horticultural research station in Ştefăneşti was established in 1959 leading the viticulture 
and vinification in Romania, developing a vast number of new grape varieties and conserving many 
traditional and important grape cultivars from the past at Stefanesti-Argeş vineyard. Hence, in 2004 
the wine-growing resort was transformed into the National Institute for Research and Development for 
Biotechnologies in Horticulture. Throughout this 60-year research-journey, there were many 
difficulties, which were hopefully overcome by the passion, enthusiasm, competence, insistence and 
the love from the scientists, technical staff, students and researchers in order to achieve the 
recognition of NRDIBH Stefanesti nationally and worldwide.  

The Research and Development of new creations produced by a number of researchers, lead 
to publications of new important scientific papers, books and the discovery of new technologies and 
innovative projects for the benefit of both, public and private sector. The modern facilities, skilled 
personnel and dedicated researchers for science with exceptional professionalism and decent 
standing contributed to the distinction of NRDIBH Stefanesti over time. We wish to cooperate more in 
the future, mixing our experiences and skills between NRDIBH Stefanesti and the Hellenic Agricultural 
organization Demeter. We are all hitherto here to participate, enjoy together the anniversary and 
transfer them our respect for their work and efforts to succeed a global recognition in Horticulture.  

Dear colleagues please accept our sincere congratulations, on the occasion of the 
anniversary, wishing you for success, new achievements, creative collaborations and many 
pioneering research programmes. At any time, we are here, with all of you to help and support your 
efforts scientifically, technically or any other way we could. 

 
 

Dr. Georgios TSOKTOURIDIS, 
B.Sc. (Crete), Diploma (London), Ph.D. (London), PDocs (USA, Greece), 

Researcher in Floriculture,  
(New Flower Crops, Cultivation, Plant Tissue Culture & Genomics), 
HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION (HAO) DEMETER, 

Institute of Plant Breeding & Genetic Resources, 
EO Thessalonikis Poligirou, Thermi, GR-570 01, Thessaloniki, GREECE. 
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60 YEARS OF HORTICULTURE IN STEFANESTI - ARGES 
 
We are honored by the invitation you gave us on the occasion of the anniversary of 60 years 

of research and development in support of horticulture. N.R.I.D.B.H. Stefanesti is recognized as an 
elite unit at national level, its results making a special contribution to the development of knowledge in 
horticulture and horticulture in general. 

I would like to thank you once again for receiving me and I express my pleasure that we had to 
discover, together my husband and me, your institute.  

Together with my husband, Bruno Scavo, Head Sommelier and wine refferent for Monte-Carlo 
SBM resort, we had the pleasure to visit the NRDIBH Stefanesti - Arges and attend to a presentation 
and tasting by Mr. Dorin Ioan Sumedrea, General Director, and his team. The Institute is hosted in a 
modern building and so are its laboratories and other facilities, as far as we could visit. We were very 
happy to meet the dynamic General Director who expressed his will to get further and modernize all 
the sectors of the research, vinification, experimental winery and plantations. Plantations and the 
greenhouses are of a true richness, hosting numerous species and developing a lot in the direction of 
table grapes. The Institute also takes part in competitions with their "elite" grape varieties they create. 
We were also impressed by the virus research department as well as the studies on DNA practiced by 
the institute. We tasted some old wines from the collection, wines from the 90s that still kept well, 
confirming previous tasting we had at home with some bottles from the 80s. All the team was very 
welcoming and motivated, both on the side of young and energetic members and more experimented 
and elder ones. We feel that passing the baton won't be a problem, as some can prove it such as the 
young researcher Mr. Daniel-Grigorie Dinu, and many others.  

At the anniversary hour we express our admiration for the achievements of N.R.I.D.B.H. and 
we wish you a long life full of special achievements. 

 
 

 Iulia  SCAVO 
Director de dezvoltare ASR,  DipWSET si Master of Port,  

Locul 3 Cel mai bun Sommelier din Europa 
 

 Bruno SCAVO 
Head Sommelier, Wine Refferent La Monte-Carlo SBM si WSET Level 3, ASI Diploma 
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INCDBH ȘTEFĂNEȘTI LA 60 DE ANI DE RODNICĂ ACTIVITATE  
ÎN SLUJBA HORTICULTURII ROMÂNEȘTI 

 
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești, 

așa cum îl cunoaștem astăzi, reprezintă un organism viu, în continuă transformare și evoluție, care a 
beneficiat în toate etapele existentei sale de investiția sufletească a celor care au înțeles potențialul 
viticol al zonei și au prevăzut dinamica cercetării la nivel internațional. Specialiștii care s-au implicat 
de-a lungul timpului în activitatea INCDBH Ștefănești au înțeles că motorul care genera plus valoare 
pentru Institut era reprezentat de cercetare și de educație. Îmi permit să compar evoluția Institutului 
cu fazele de producere a vinului: de la un vin liniștit la unul tulbure, iar apoi, precum vinul de calitate, 
care este tras la butoi de stejar pentru a se matura și înnobila, INCDBH Ștefănești a ajuns la ceea ce 
cunoaștem cu toții astăzi.  

După 45 de ani de la înființare, inițial ca Stațiune de producție și cercetare, și după 15 ani de 
activitate ca Institut Național pentru Biotehnologii, INCDBH Ștefănești a ajuns să reprezinte un reper 
al cercetării din tara noastră, fiind înnobilat de către cei care au contribuit la maturarea lui, dorindu-și 
cu trup si suflet ca acesta să evolueze continuu pe plan local, național și internațional. 

Am convingerea că noua conducere va continua să dezvolte activitatea Institutului în direcția  
cercetării, educației și producției, la cel mai înalt nivel, urmând să întreprindă tot ce este necesar 
pentru ca acest organism atât de viu să evolueze în aceste direcții strategice și să se înnobileze în 
continuare, precum o face vinul de cea mai buna calitate. 

 
 

Prof. univ. Dr. Răzvan TEODORESCU 
Prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București 
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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU   BIOTEHNOLOGII  
ÎN HORTICULTURĂ ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ LA CEAS ANIVERSAR 

  
Uneori timpul trece așa de repede încât nici nu ne dăm seama. Astăzi, privind în urmă am 

putea spune că timpul a trecut repede și peste instituția de cercetare care este aniversată la cei 60 de 
ani de existență. În realitate însă, acest timp care s-a scurs de la întemeierea primei instituții de 
cercetare argeșene - Stațiunea Experimentală Horti-Viticole Ștefănești și până la actualul Institut 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești Argeș, au fost 
parcurse perioade de glorie și perioade mai puțin favorabile prin care oamenii inimoși care au activat 
de-a lungul timpului s-au străduit să lase urme adânci în conștiința semenilor cu privire la 
îndeletnicirile horticole și nu numai. 

Dacă la început, activitatea de cercetare și producția a fost preocupată preponderent de 
viticultură și pomicultură, pe măsură ce unitatea a crescut și-a lărgit sfera de influență prin abordarea 
unor cercetări de legumicultură și cultură mare, cochetând chiar pentru o anumită perioadă și cu 
creșterea animalelor, devenind o unitate de referință pentru agricultura zonală.  

Odată cu aprofundarea cercetărilor și creșterea interesului pentru calitate, coordonarea 
centrală a devenit greoaie și a fost necesară scindarea și specializarea pe domenii mai înguste de 
activitate, astfel au apărut trei noi instituții de cercetare: Institutul de Cercetări pentru Pomicultură, 
Stațiunea agricolă Albota și Stațiunea Viti-vinivolă Șfefănești, unități care și-au adus o mare 
contribuție la  folosirea rațională a terenurilor în pantă prin plantarea cu viță-de-vie și pomi; sporirea 
fertilității terenurilor sărăcite luate în cultură; stabilirea tehnologiilor adecvate, economice și de cultură 
a viței-de- vie și a pomilor; studiul soiurilor de viță-de-vie și de pomi, înmulțirea celor valoroase, 
adaptate zonei; obținerea de noi soiuri rezistente și productive; producerea de material săditor viticol 
și pomicol pentru susținerea acțiunilor din regiune; stabilirea tehnologiilor de prelucrare a strugurilor 
pentru obținerea vinurilor de calitate. 

În dorința de a-și aduce o contribuție cât mai importantă la dezvoltarea sectorului viticol în 
special, în anul 1987 a luat ființă Complexul de cercetare Fitotronic, unde posibilitățile de producere a 
materialului săditor liber de boli, cercetările de ameliorare și genetică prin metode moderne a devenit 
o realitate demult râvnită. 

Din nefericire, perioada de după 1990 nu a fost o perioadă benefică cercetării, ca de altfel și 
pentru alte institute și stațiuni de cercetare, multe din lucrurile bune acumulate anterior fiind  pierdute, 
totuși, acum la 60 de ani de activitate se pare că instituția de cercetare renaște din propria cenușă 
precum pasărea phoenix, datorită unor oameni inimoși și ambițioși care nu vor să se lase bătuți de 
sincopele în funcționare ale ministerelor de profil, de mentalitatea multora care nu mai cred în nimic 
bun pentru cercetarea românească, de lipsa de interes a altora etc. 

Am avut ocazia să cunosc Stațiune viticolă și Complexul de vinificație în anul 1983, când 
pentru o perioadă de 4 săptămâni am efectuat practică de specialitate ca student în ultimul al 
Facultății de Horticultură și am putut înțelege pe de o parte importanța stațiunii pentru zonă și pe de 
altă parte, realizările remarcabile pe care le avea în agrotehnică, ameliorare, vinificație și în 
valorificarea terenurilor înstabile și în pantă. 

La ceas aniversar doresc Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru   Biotehnologii în 
Horticultură Ştefăneşti Argeş să crească și să depășească faima și realizările anterioare, iar 
personalului care lucrează acolo, realizări și succese personale, care să crească prestigiul unității în 
țară și lume. 

 
 

Prof.univ.dr. Dorel HOZA 
Decan,  

Facultatea de Horticultură din București 
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GÂNDURI PENTRU O ANIVERSARE ŞI UN NOU ÎNCEPUT 
 
Situată într-o zonă colinară cu adâncă vocaţie pentru viticultură, Ştefăneştii de Argeş au 

devenit în perioada postbelică o zonă de importanţă majoră pentru cercetarea şi producţia viti-vinicolă 
din ţara noastră. Înfiinţată în 15 aprilie 1959 pe aceste baze, Staţiunea Experimentală Horti-Viticolă 
Ştefăneşti, regiunea Argeş, avea ca scop cercetarea cu prioritate a principalelor aspecte ale 
dezvoltării viticulturii şi pomiculturii pe terenurile în pantă, dar şi alte activităţi de cercetare de natură 
complexă specifice agriculturii din zonă. Pe măsura desprinderii unor domenii de activitate prin 
înfiinţarea în zonă a unor unităţi specializate precum Institutul de Cercetări pentru Pomicultură 
Mărăcineni, Staţiunea de Cercetări Agricole Albota şi Laboratorul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
Piteşti, unitatea a revenit la cercetarea şi producţia viti-vinicolă, devenind, prin rezultatele obţinute, 
vizibilă la nivel naţional şi internaţional. 

Încă de la înfiinţare, Staţiunea Ştefăneşti - Argeş a reprezentat un centru important pentru 
activităţile de instruire practică în viticultură şi vinificaţie a elevilor, studenţilor şi doctoranzilor. În cei 
60 de ani de activitate, putem spune cu mândrie că majoritatea celor aproximativ 1000 de studenţi 
practicanţi la SCDVV Ştefăneşti-Argeş au fost studenţi de la Facultatea de Horticultură din Bucureşti. 
Printre aceştia se numără şi actuale cadre didactice ale colectivului de vinificaţie al USAMV Bucureşti. 
Ne amintim cu deosebită plăcere de acele stagii de practică şi avem un gând de adâncă recunoştinţă 
pentru cercetătorii şi cadrele tehnice care ne-au îndrumat paşii atunci, contribuind astfel la devenirea 
noastră ca specialişti.  

Nu putem să nu evocăm aici faptul că de-a lungul anilor între cadrele didactice ale USAMV 
Bucureşi şi cercetătorii din staţiunea Ştefăneşti - Argeş s-au stabilit strânse relaţii de colaborare 
ştiinţifică. Mulţi tineri cercetători s-au înscris la doctorat şi au obţinut titlul de DOCTOR în 
HORTICULTURĂ cu lucrări pe teme de viticultură şi vinificaţie. Numeroase teme şi proiecte de 
cercetare au fost abordate şi rezolvate de colective mixte de cercetători din Staţiune şi cadre 
didactice din USAMV Bucureşti. În acest context ne amintim cu drag, respect şi admiraţie de 
colaboratori care între timp s-au pensionat, dar de asemenea ne îndreptăm speranţele către noi 
colaborări cu actualii cercetători ai INCDBH  Ştefăneşti-Argeş care au preluat o parte din iniţiativele 
înaintaşilor, dar vin acum şi cu idei personale noi, moderne, de mare perspectivă. 

În prezent ne impresionează în mod plăcut şi apreciem în mod deosebit noua orientare a 
unităţii către culturi ecologice şi soiuri noi de struguri, teme şi obiective ce au o tendinţă de creştere în 
UE, atât în rândul consumatorilor, cât şi în privinţa nivelului de finanţare a proiectelor de cercetare şi 
de investiţii. Problematica încălzirii globale este şi ea o temă de mare actualitate şi reprezintă o 
direcţie de cercetare practic inepuizabilă, pe care ne dorim să o vedem abordată şi din perspectiva 
ameliorării, geneticii şi biotehnologiei viticole.  

Viitorul vine cu paşi foarte repezi, ştiinţa evoluează într-un ritm alert, fără precedent, şi este 
nevoie de o rapidă schimbare şi adaptare la noile cerinţe economice şi sociale şi în sectorul viti-
vinicol. Rămânem cu convingerea fermă că realizările ştiinţifice viitoare vor fi cu mult mai mari 
comparativ cu cele înregistrate până în prezent. Vă dorim, aşadar, rezultate pe măsura aspiraţiilor 
dumneavoastră şi aşteptăm cu îndreptăţită speranţă o colaborare fructuoasă în domeniul viti-vinicol 
ce a consacrat INCDBH şi face obiectul de zi cu zi al activităţii noastre. 

 
 

Arina Oana ANTOCE, George Adrian COJOCARU, Ioan Constantin NĂMOLOŞANU 
Colectivul de Vinificaţie al USAMV Bucureşti 
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MESAJ ANIVERSAR 
“60 DE ANI DE HORTICULTURĂ LA ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ” 

 
Stimaţi colegi, 
Îmi face o deosebită plăcere să transmit, în numele corpului academic al Facultății de 

Horticultură din Craiova, un mesaj de salut și felicitare pentru contribuția reală la dezvoltarea în 
această perioadă a horticulturii din România, cu prilejul aniversării a “60 de ani de Horticultură la 
Ștefănești-Argeș”.  

Înfiinţată în anul 1959, ca unitate horti-viticolă în subordinea ICHV, Staţiunea Ştefăneşti şi-a 
dezvoltat activitatea cu preponderenţă în viticultură şi vinificaţie aducând o contribuţie esenţială la 
consacrarea şi ridicarea podgoriei Ştefăneşti-Argeş. Ca rezultat al muncii depuse, în anul 2004 
staţiunea viticolă s-a transformat în Institutul Naţional Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
Horticultură. În cei 60 de ani de existenţă, drumul nu a fost uşor, dar cercetători pasionați și dedicați 
profesiei au contribuit prin entuziasm, competenţă şi dăruire la recunoaşterea INCDBH Ștefănești pe 
plan naţional şi internaţional. Suntem onorați să-i omagiem astăzi pentru eforturile depuse pentru 
recunoașterea horticulturii ca știință și pentru rezultatele obținute.  

Munca depusă de generaţiile de cercetători s-a materializat prin creații noi, prin tehnologii, 
lucrări științifice, cărți, proiecte, rezultate de care beneficiează astăzi o serie de întreprinderi private 
sau de stat. O bază materială modernă, cercetători dedicați, cu o înaltă ţinută profesională şi morală, 
personalităţi recunoscute care au contribuit la afirmarea INCDBH Ștefănești de-a lungul timpului, sunt 
azi motive de mândrie. Cooperarea ştiinţifică și sprijinul reciproc dintre INCDBH Ștefănești şi 
Facultatea de Horticultură din Craiova sunt motive care, la această aniversare, ne determină să fim 
prezenți şi să ne bucurăm împreună. 

 
Vă rugăm, deci, stimaţi colegi, să primiţi din partea noastră cele mai calde felicitări, cu ocazia 

acestei frumoase aniversări, urări de noi succese în activitatea Dumneavoastră ştiinţifică, prosperitate 
şi împliniri! 

 
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

INSTITUTUL NAŢIONAL CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII  
ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ 

 
 

Prof.univ.dr. Sina Niculina COSMULESCU 
Decan al Facultății de Horticultură a Universotății din Craiova 
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MESAJ ANIVERSAR 
 
Stimate Domnule Director general al Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Biotehnologii în Horticultură Ștefăneşti – Argeş, 
 
Îmi revine deosebita plăcere şi onoare în acelaşi timp de a vă trasmite, în numele  Facultăţii 

de Horticultură şi Silvicultură, al corpului profesoral, al studenţilor şi al meu personal, cele mai sincere 
felicitări cu ocazia aniversării a 60 de ani de Horticultură la Ștefănești-Argeș. 

De-a lungul anilor Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
Horticultură Ștefăneşti – Argeș, s-a dovedit a fi o instituție remarcabilă în evoluţia cercetării ştiinţifice 
dar și un partener de nădejde în ceea ce privește sprijinirea horticulturii românești. 

Trăim într-o epocă agitată, plină de provocări şi dinamism, în care lumea academică este 
chemată să se poziţioneze în avangarda eşalonului menit să ducă România în elita europeană a 
cercetării. În acest context, vă transmitem toată aprecierea noastră pentru eforturile deosebite pe care 
colectivul dumneavoastrã de cercetători le-au depus pentru realizarea misiunii asumate. 

Consiliul profesoral precum și întreg corpul academic al Facultății de Horticultură și Silvicultură 
din Timișoara este alături de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
Horticultură Ștefăneşti – Argeş, la acest ceas aniversar, adresând colegilor noștrii cele mai calde 
felicitări pentru întreaga activitate desfășurată si pentru contribuția adusă în dezvoltarea horticulturii.  

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT 
 

Consiliul Facultății de Hoticultură și Silvicultură Timișoara 
 
              

   
Conf.dr. Dorin CAMEN 

Decan al Facultății de Horticultură și Silvicultură 
 a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului  

“Regele Mihai I al României” din Timișoara 
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MESAJUL FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ DIN IAŞI, 
CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII A 60 DE ANI DE HORTICULTURĂ  

LA ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ 
 

Înfiinţarea cu 60 de ani în urmă a Staţiunii de Cercetare şi Producţie Viti - Vinicolă Ştefăneşti – 
Argeş, în prezent Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură 
Ştefăneşti – Argeş, a avut, fără îndoială, un profund impact asupra evoluţiei horticulturii şi societăţii 
româneşti. De fapt, în acea perioadă s-a semnat actul de naştere al multor staţiuni de cercetare din 
ţară, organizate ca unităţi strategice de cercetare şi dezvoltare pentru arealele consacrate în diferite 
ramuri ale horticulturii (viticultură şi vinificaţie, pomicultură, legumicultură şi floricultură), cu scopul de 
a promova horticultura modernă, bazată pe cunoştinţe ştiinţifice.  

Specializarea în viticultură şi vinificaţie a staţiunii de la Ştefăneşti a fost pe deplin justificată de 
amplasarea într-una din cele mai renumite podgorii ale României, atestată documentar din timpul lui 
Mircea cel Bătrân (1388) care „întărea Mănăstirea Cozia cu multe vii situate în Dealul Piteștilor și 
hotarul Călineștilor”. Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu dețineau şi ei vii întinse în 
aceste locuri, iar mai târziu, podgoria Ştefăneşti a devenit locul de suflet al Brătienilor. Tradiţia 
viticolă a zonei s-a păstrat în timp, iar calitatea vinurilor produse în podgoria Ştefăneşti a fost 
apreciată încă din secolul al XVII-lea. Aşadar, se poate afirma că la Ştefăneşti istoria podgoriei a 
fost strâns legată de istoria locurilor şi de biografia unor personalităţi marcante ale României.  

Într-un spaţiu atât de binecuvântat de natură şi de oameni, cercetarea ştiinţifică în domeniul viti-
vinicol nu putea fi decât partea firească a unui lucru bine rânduit şi aşezat acolo unde trebuie.  

Primul pas a fost făcut în 1959, când s-a înfiinţat Staţiunea Experimentală Horti-Viticolă 
Ştefăneşti, în 1967 redenumită Staţiunea Experimentală Viticolă, iar în 1980 Staţiunea de Cercetare 
şi Producţie Viti-Vinicolă. Institutul Naţional Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură 
Ştefăneşti – Argeş a apărut în 2005 prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Viti-Vinicolă 
Ştefăneşti – Argeş.  

De-a lungul timpului, instituţia şi-a adus contribuţii substanţiale pe tărâmul ştiinţei şi practicii 
horticole prin înfiinţarea şi punerea în funcţiune a laboratoarelor de viticultură, biologie viticolă, 
protecţia plantelor, vinificaţie, producerea materialului săditor viticol; obţinerea de soiuri şi clone la 
viţa-de-vie şi la alte specii, 27 fiind menţinute în catalogul oficial (19 de viţă-de-vie şi 8 de tomate); 
implementarea unor tehnologii moderne, omologate şi livrate unităţilor de producţie; crearea 
complexului de ameliorare şi înmulţire a viţei-de-vie, ca unitate pilot de integrare a cercetărilor de 
genetică şi ameliorare a viţei-de-vie; înfiinţarea primei colecţii de germoplasmă viticolă (cu peste 300 
de soiuri și clone ale amelioratorilor din întreaga țară, la care se adaugă 171 de soiuri tradiționale, 
specii sălbatice, soiuri cultivate și noi creații obținute prin metode convenționale de ameliorare, 
cultivate în condiții ex situ, libere de principalele virusuri ale viţei-de-vie).  

În toată perioada de existență, oamenii au fost, fără îndoială, cea mai valoroasă resursă a 
I.N.C.D.B.H. Ştefăneşti – Argeş. De aceea, se cuvine, în aceste momente, să aducem un omagiu 
ctitorilor primei staţiuni de cercetări din această zonă, cercetătorilor şi colaboratorilor, tuturor celor 
care în decursul timpului au onorat nobila meserie, prin munca şi priceperea lor, pentru progresul 
horticulturii româneşti.  

Deşi după 1990 a trecut prin momente dificile, generate, în mare măsură, de subfinanţarea 
prelungită şi de retrocedările de teren, instituţia a reuşit să-şi menţină identitatea, iar în prezent 
depune eforturi majore să-şi redefinească năzuinţele, gândurile şi proiectele pentru perioada ce 
urmează, astfel încât, acest tezaur al cercetării horticole să-şi recapete strălucirea şi raţiunea pentru 
care a fost creat. 

În numele Consiliului Facultăţii de Horticultură din Iaşi, vă adresăm cele mai calde urări de 
prosperitate şi putere de muncă pentru a realiza obiectivele ambiţioase pe care vi le-aţi propus, 
menite să revigoreze institutul şi să-l readucă în avangarda cercetării științifice românești.  

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 
 
 
 
 

Prof. univ. Dr. Lucia DRAGHIA 
Decanul Facultăţii de Horticultură din Iaşi 
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MESAJ ANIVERSAR 
  
Aniversarea a 60 de ani de la fondarea Stațiunii Experimentale Horti-Viticole Ștefănești oferă 

prilejul Facultății de Horticultură din Cluj-Napoca de a vă adresa toate aprecierile şi felicitările noastre 
pentru activitățile ştiinţifice și de producție dedicate progresului horticulturii din ţara noastră. 

Staţiunea Experimentală Horti-Viticolă Ştefăneşti, astăzi Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefăneşti – Argeş are o istorie remarcabilă care 
începe din anul 1959  când a fost înființată la vremea aceea, pe o suprafață de 105,12 ha. După 
înființare au apărut rând pe rând laboratoarele de agrotehnică viticolă, biologie viticolă, biologie 
pomicolă, agrotehnică pomicolă, protecția plantelor, producerea materialului săditor viticol și 
vinificație, agrochimie și ameliorații hortiviticole.  

Cu timpul suprafața stațiunii a înregistrat o continuă creștere astfel ca la sfârșitul anului 1961 
această instituție deținea 508 ha teren, din care 149 ha cu viță-de-vie și 62 ha cu pomi. Prin 
numeroase acțiuni de îmbunătățire a patrimoniului, în anul 1962 numărul suprafețelor ocupate cu viță-
de-vie și pomi a crescut cu 270 ha, respectiv 205 ha. De asemenea, s-au adăugat 1000 ha teren 
arabil și 155 ha pășuni și fânețe, care au creat premisele lărgirii profilului de activitate.  

Ordinul 237/23 martie 1962 a adus schimbări majore în viața unității prin reprofilarea acesteia 
și transformarea ei în Staţiunea Experimentală Complexă Ştefăneşti-Argeş. Această schimbare a 
însemnat diversificarea activităților din stațiune și lărgirea colectivului de cercetători. Pe lângă 
laboratoarele existente, au fost înființate altele noi, specializate pe cercetări de fitotehnie, zootehnie, 
ameliorare specii de legume, pedologie, ameliorații agricole, irigații etc. 

Începând cu anul 1963 stațiunea devine o unitate zonală și capătă denumirea de Stațiune 
Experimentală Argeș. Înființarea unor unități de cercetare și producție din zonă, a determinat cedarea 
unor terenuri și activități inițiale, astfel Stațiunea Experimentală Argeș intră într-un proces de scindare, 
iar în urma transformărilor structurale își recapătă caracterul predominant viticol și totodată i se 
atribuie denumirea de Staţiunea Experimentală Viticolă (1969). Pe parcursul anilor denumirea unității 
a suferit și alte modificări: în anul 1975 devine Staţiunea de Cercetări Viticole, coordonată de ICVV 
Valea Călugărească, iar din anul 1980 Staţiunea de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă.  

În anul 1989 patrimoniul funciar cuprindea peste 1200 ha plantații viticole din care: 178 ha 
plantații mamă, 101 ha câmpuri experimentale, 130 ha plantații etalon specializate în diferite direcții 
de producție și 230 ha teren arabil destinat cercetărilor în legumicultură.  

În anul 2004, în urma unui proces de reorganizare, în baza diversificării activității de cercetare-
dezvoltare s-a înființat Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură 
Ștefăneşti - Argeş, cu un patrimoniu de 1358,24 ha. 

Pentru un trecut ştiinţific ce merită respect şi recunoaştere unanimă, pentru un prezent ce se 
desfăşoară în dimensiunile excelenţei, participăm la sărbătoarea şi aniversarea instituţiei 
dumneavoastră cu felicitări şi urări de bine şi împliniri viitoare pe măsura tradiţiei şi prezentului acestei 
prestigioase unități din România. 

 
 

Prof. univ. dr. Viorel MITRE 
Decan al Facultății de Horticultură Cluj-Napoca  
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MESAJUL INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU LEGUMICULTURĂ  
ȘI FLORICULTURĂ VIDRA ADRESAT INCD PENTRU BIOTEHNOLOGII  

ÎN HORTICULTURĂ ȘTEFĂNESTI ARGEȘ 
CU PRILEJUL ANIVERSĂRIII A 60 DE ANI DE EXISTENȚĂ 

 
Dragi colegi, 
Aniversarea a 60 de ani de cercetare privind  viticultura  și vinificația pe meleaguri argeșene și 

a 15 ani de cercetare în domeniul biotehnologiilor horticole ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
calde și sincere  felicitări  pentru  realizările remarcabile pe care le-ați obținut și urări de noi succese 
în viitor. Cercetările pentru punerea în valoare a potențialului pentru cultura viței-de-vie a dealurilor 
din jurul Piteștiului  au început în anul 1959 odată cu înființarea Stațiunii Experimentale Viticole 
Ștefănești din subordinea ICHV. Inițiativa pornea de la premiza existenței unui centru viticol  cu mare 
vechime în zonă și care și-a găsit strălucirea în trecut prin dezvoltarea plantațiilor viticole ale Familiei 
Brătianu.  După 45 de ani de activitate rodnică în domeniul cercetării viti-vinicole și cu realizări 
remarcabile în producția de struguri și vin de pe terenul administrat, Stațiunea Ștefănești a trecut 
printr-un proces de reorganizare și din anul 2004 a devenit Institutul Național de Cercetare Dezvoltare 
pentru Biotehnologii în Horticultură. La începutul activității sale, Stațiunea Ștefănești-Argeș a avut 
activitate de cercetare complexă, inclusiv în domeniul cercetărilor în legumicultură. Este cazul să 
evocăm aici remarcabila contribuție a cercetătorilor Emil și Glicheria Tălpălaru, care au creat mai 
multe soiuri și hibrizi de tomate, varză roșie și salată și cercetările în domeniul sortimentului legumicol 
și al producerii semințelor de legume ale cercetătorilor Cernătescu și Tătaru, colaboratori ai 
Institutului de la Vidra până în anul 1994. Staţiunea Ştefăneşti şi-a dezvoltat activitatea cu 
preponderenţă în viticultură şi vinificaţie aducând o contribuţie directă, esenţială, la consacrarea şi 
ridicarea podgoriei Ştefăneşti-Argeş în rândul renumitelor podgorii ale ţării. În anul 1969 a fost pus în 
funcţiune Complexul de vinificaţie, laboratoarele acestuia, dotate cu aparatură de înaltă performanţă 
la acea dată. Din anul 1980, unitatea s-a denumit Staţiunea de Cercetare şi Producţie Viti-Vinicolă 
Ştefăneşti.  

În anul 1987 au fost puse în funcţiune instalaţiile moderne pentru înmulţirea rapidă, cu 
devirozare a materialului biologic valoros şi a fost construit Complexul de ameliorare şi înmulţire a 
viţei-de-vie. Un element important în obținerea de rezultate remarcabile în activitatea de cercetare și 
dezvoltare l-a avut stabilitatea și valoarea științifică a colectivelor de conducere. Este suficient să 
amintim că stațiunea a fost condusă, printre alții de profesorul Petre Baniță (1961-1963), dr. ing. 
Constantin Budan (1964-1980), inginerul Todiriță Giosanu (1982-1998), prof. dr. Alexandru 
Teodorescu (1998-2005), cel de numele căruia se leagă transformarea stațiunii în actualul institut 
național. Activitatea stațiunii s-a materializat prin realizări la nivel național privind noi soiuri și clone la 
vița-de-vie, inovații și brevete în domeniul tehnologieiilor viticole, al utilajelor din viticultură și 
vinificație, al colecției de vinuri și multe altele. În ultimii ani a fost  reînviată tradiția obținerii de noi 
soiuri și hibrizi la tomate și s-a reluat colaborarea științifică cu Institutul pentru Legumicultură și 
Floricultură de la Vidra.  Apreciem faptul că Institutul de la Ștefănești poate aduce contribuții 
importante în mai multe domenii de cercetare horticolă  prin colaborări interinstituționale cu unități din 
țară și din străinătate.  Cele 9 laboratoare ale institutului acoperă o gamă largă de directii de 
cercetare-dezvoltare și obiective de cercetare și considerăm că în viitorul apropiat colaborarea între 
institutele noastre se va amplifica.  

Cu prilejul acestei frumoase aniversări, ne exprimăm admirația pentru realizările obținute cu 
eforturi deosebite ale tuturor celor care au lucrat în Stațiunea Ștefănești și în actualul Institut și vă 
urăm ca  și pe viitor să vă mențineți în elita cercetării agricole românești. 

 
 

Dr. ing. Gicuța SBÎRCIOG 
Director general 

 
dr. biolog Marcel COSTACHE 

Director științific 
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ŞASE DECENII DE ASPIRAŢII ŞI PROGRES IN DOMENIUL VITIVINICOL  
LA ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ 

 
Înfiinţată iniţial pentru punerea în valoare a terenurilor în pantă şi a solurilor sărace de pe 

dealurile Argeşului, la data de 12 mai 1959, sub denumirea de Staţiunea Experimentală Hortiviticolă 
Ştefăneşti – Argeş, unitatea a parcurs cu succes mai multe etape de dezvoltare, devenind pe rând, 
Staţiune Experimentală Complexă, Staţiune de Cercetări Viticole, Staţiune de Cercetare şi Producţie 
Viticolă, Staţiune de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie și din anul 2004, Institut 
Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură. 

Zona de influenţă a unitaţii s-a mărit treptat, pornind de la potenţialele areale viticole din zona 
colinară a judeţului Argeş ,,la inceput de drum” până la arealele viticole delimitate din judeţele: Argeş, 
Teleorman, Giurgiu şi Dîmboviţa, în momentul de faţă. 

Activitatea desfaşurată în această unitate de cercetare ,,de elita” pe parcursul celor 60 de ani 
de existentă a fost intensă dar mai ales rodnică. 

Începând cu anul 1982, anul sosirii la Staţiunea de Cercetare și Producţie Viticolă Ştefăneşti a 
domnului director Giosanu Todiriță, împreună cu ideea și planurile complexului fitotronic, care inițial 
erau gândite pentru ICVV Valea Calugărească, unitatea cunoaște o noua etapă de dezvoltare. Aici 
este înfiinţat fondul naţional de germoplasmă viticolă cu material de referinţă certificat (materialul 
amelioratorului) prezent în colecţiile de soiuri şi clone care aparţin unităţilor de cercetare vitivinicole. 
Având o dotare tehnică de excepție și un colectiv de cercetare dedicat, au fost abordate cercetări ,,de 
pionierat” cu privire la aplicarea tehnologiilor de inginerie genetică în transformarea genetică a viţei-
de-vie pentru obţinerea unor genotipuri valoroase şi au fost puse la punct tehnici de multiplicare 
rapidă „in vitro” a materialului cu valoare biologică ridicată şi de diagnosticare rapidă a principalelor 
boli virotice ale viţei-de-vie, precum şi secvenţe tehnologice îmbunătăţite în producerea viţelor altoite 
pe sol ameliorat în solarii şi a viţelor altoite la ghivece. 

Cercetările în domeniul ameliorării s-au concretizat printr-un bogat sortiment de soiuri şi clone 
noi, din care se evidenţiază soiurile pentru struguri de masă: Auriu de Ştefăneşti, Memory, Norocel si 
Argessis, ultimul cu rezistenţă sporită la boli, clonele pentru struguri de vin: Aligoté 63 Şt, Sauvignon 
petit 111 Şt, Chardonnay 15 Şt, Cabernet Sauvignon 131 Şt, Pinot noir 3 Şt etc. 

În vederea punerii în valoare a dealurilor neproductive, au fost elaborate soluţii tehnice de 
eliminare a excesului de apă pe solurile argiloase (diferite sisteme şi tipuri de drenuri) și tehnologii 
moderne de cultură a viţei-de-vie în condiţiile de soluri grele, pentru  îmbunătăţirea parametrilor de 
fertilitate ai solului şi utilizarea unor sisteme adecvate de întreţinere a solurilor, precum și de 
amenajare a terenurilor în pantă prin utilizarea teraselor cu platformă înclinată, specifice podgoriei 
Ştefăneşti. 

În domeniul protecţiei fitosanitare, de referinţă sunt tehnologiile elaborate, de combatere 
integrată a bolilor şi de combatere biologică a moliilor viţei-de-vie cu ajutorul entomofagilor. 

Cercetările din domeniul vinificaţiei au condus la obţinerea de rezultate notabile, referitoare la 
stabilirea şi îmbunătăţirea continuă a tehnologiilor de elaborare, condiţionare şi învechire a vinurilor, 
diferenţiate în funcţie de direcţia de producţie şi microclimat. În vederea punerii în evidență a 
,,tipicitatii vinurilor de Ştefăneşti” au fost identificate, selectate și utilizate în procesul de vinificaţie 
tulpini de drojdii din microflora levuriană locală. 

Rezultate deosebit de valoroase s-au obţinut şi în direcţia, diversificării sortimentului de 
băuturi obţinute din struguri, must şi vin, a tehnologiilor de obţinere şi învechire a distilatelor pentru 
obţinerea vinarsurilor de calitate și a valorificării produselor secundare rezultate de la vinificaţie. 

De-a lungul timpului, unitatea și-a adus o contribuţie însemnată în organizarea şi desfăşurarea 
unor manifestări ştiinţifice importante pe plan internaţional, printre care, Colocviul româno-francez, 
avand ca tematică ,,Procedee de fermentare-macerare utilizate la vinificarea strugurilor negri’’, în anul 
1976 și Simpozionul internaţional cu tema ,,Studiul paraziţilor și prădătorilor ortopodelor’’ în anul 
1981. 

La fel de important este de menţionat faptul că unitatea a participat, în perioada cât a fost în 
coordonarea ICDVV Valea Calugărească, alături de aceasta și de celelalte stațiuni vitivinicole la 
elaborarea unor lucrări de referință în domeniu, precum ,,Delimitarea arealelor viticole”, ,,Zonarea 
soiurilor de viţă roditoare” și ,,Tipizarea vinurilor”. 

Chiar dacă în ultimii ani, institutul a fost greu încercat de ,,probleme ale trecutului”, generate în 
special de nepăsarea, în anumite momente, a instituțiilor statului responsabile cu finanțarea cercetării 
dar și cu gestionarea patrimoniului public și privat al statului, colectivul format din oameni devotaţi, a 
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rezistat și a reușit să mențină la standarde ridicate, valorosul material biologic care constituie fondul 
național de germoplasmă viticolă. 

Apreciind în mod deosebit preocupările Institutului şi rezultatele pozitive obţinute până în 
prezent, ne exprimăm ferma convingere că rolul acestuia va fi major în noul context de dezvoltare a 
patrimoniului viticol național, în multiplicarea rapidă a materialului biologic aflat în complexul fitotronic 
și transmiterea acestuia la unitățile de cercetare-dezvoltare vitivinicole pentru înfiinţarea stocului 
nucleu de plante, a plantaţiilor din categoriile ,,Bază’’ și ,,Certificat” furnizoare de butaşi portaltoi şi 
ochi altoi. 

Pentru întreaga activitate desfăşurată, îmi face o deosebită plăcere să adresez colectivului 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti-Argeș, 
cele mai calde felicitări şi să-i urez din toată inima, noi realizări pe măsura aspiraţiilor sale. 

 
 

Dr.ing. Marian ION 
Director general 

Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească 
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GÂNDURI ȘI URĂRI LA CEAS ANIVERSAR 
 

Mă leagă de institutul (fosta stațiune) de cercetări viticole și de colegii de la Ștefănești 
începuturile carierei mele de cercetător în domeniul ameliorării viticole. Sub îndrumarea domnului 
Dumitru Bădițescu am urmărit primele experiențe de genetică, identificând și testând în cultură 
genotipuri tetraplode fertile. Îmi amintesc cu plăcere buna organizare și rigoarea impuse pentru 
realizarea muncii de cercetare în acea perioadă fertilă pentru formarea noilor specialiști.   

Nu pot să uit ședințele colectivului de ameliorare, organizate la S.C.D.P.V. Ștefănești, unde 
directorul de atunci, marele specialist Todiriță Giosanu, ne primea cu nespusă ospitalitate. Cu acest 
prilej, am vizitat complexul de ameliorare și înmulțire – fitotronul – cu instalații de ultimă generație 
care permiteau devirozarea și înmulțirea rapidă a materialului biologic valoros. Fitotronul a fost 
conceput ca o stație pilot care integrează cercetările de genetică și ameliorare cu cele de virusologie, 
nutriție minerală și cu înmulțirea ”in vitro”, permițând introducerea rapidă în producție a rezultatelor 
cercetării, constituind punctul de plecare al organizării pe baze moderne a producției de material 
săditor viticol. 

Cu toate că a trecut prin perioade dificile în ultimii ani, în mod continuu și cu eforturi 
considerabile ale colegilor de aici, în sera depozitar de la Ștefănești sunt păstrate generațiile G0 ale 
tuturor creațiilor, rezultat  al muncii de ameliorare desfășurată în întreaga rețea de stațiuni cu profil 
viticol. Pot spune cu fermitate că noile soiuri și clone s-ar fi pierdut dacă aici nu s-ar fi păstrat, în 
condiții optime acest material. 

Pe lângă cercetările de ameliorare, s-au remarcat prin excelență și cele de agrotehnică, 
agrochimie, protecția plantelor, vinificație realizate de cercetători renumiți precum Grigore Isac, familia 
Bădițescu, Maria Giosanu, familia Mirică, Elena Heroiu și mulți alții.    

 La ceas aniversar, la 6 decenii de activitate neântreruptă pe altarul progresului viticulturii 
românești,  urez colegilor de la Ștefănești să aibă cale netedă în îndeplinirea idealurilor lor de 
reorganizare a institutului pe baze moderne și durabile.  

Mult succes și la mulți ani! 
 

                          
               Dr. Biol. Aurora RANCA  

Membru corespundent al ASAS 
Director al S.C.D.V.V. Murfatlar 
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MESAJUL SCDVV BLAJ 

LA ANIVERSAREA A 60 ANI DE HORTICULTURĂ LA ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ 
 
Colectivul de cercetare şi producţie al Staţiunii Blaj, salută sincer sărbătorirea a 60 ani de 

prodigioasă activitate ştiinţifică şi tehnică a INCDBH Ştefăneşti, manifestare care prin semnificaţia sa 
se constituie într-un veritabil act de cultură al horticulturii româneşti. 

Apreciem activitatea multiplă de cercetare, dezvoltare şi transfer tehnologic în domeniul viti-
vinicol depusă de colectivul de la INCDBH Ştefăneşti. 

Adresăm cu acest prilej respectul nostru pentru toate generaţiile de cercetători care şi-au legat 
viaţa de institut, care continuă să trăiască prin operele lor lăsate drept moştenire. Remarcabile sunt 
rezultatele unităţii pe linia perfecţionării sortimentului de soiuri vinifera şi portaltoi, prin creaţiile noi 
obţinute şi selecţiile clonale performante care au depăşit graniţele podgoriei Ştefăneşti-Argeş şi în 
celelalte podgorii din ţară. Activitatea de ameliorare şi selecţie pentru obţinerea de noi clone s-a 
concretizat prin omologarea a 10 noi clone: Pinot noir 3 St., Sauvignon 111St., Cabernet Sauvignon 
131 St., Fetească regală 7 St., Fetească albă 97 St., Fetească neagră 6 St., Muscat Ottonel 16St., 
Aligote 63St., Chardonnay 15St., Perlette 10 Şt. cât şi crearea soiurilor noi prin hibridare sexuată 
dirijată, Argessis şi Auriu de Ştefăneşti. 

În tot acest interval, institutul a fost implicat direct în transformările înnoitoare de care a 
beneficiat horticultura românească. O contribuţie însemnată a fost adusă prin obţinerea unui material 
de înmulţire viticol de înaltă calitate, cu respectarea legislaţiei româneşti, armonizată cu cerinţele EU.  

 
La jubileul celor 60 ani de existenţă a INCDBH Ştefăneşti, colectivul SCDVV Blaj doreşte viaţă 

lungă, spirit creator superior şi succese remarcabile pe măsura exigenţelor mileniului în care trăim, 
adresând străvechea urare “Vivat, Crescat, Floreat”. 

 
Cu alese gânduri de bine, urăm INCDBH Ştefăneşti, strălucite succese în activitatea de 

cercetare-dezvoltare, adresându-i de asemenea urarea de “La mulţi ani”. 
 
 

Dr.ing. Liliana Lucia TOMOIAGĂ 
Director 
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MODEST OMAGIU PENTRU O UNITATE ETALON 
 
Momentele aniversare au constituit întotdeauna un prilej de analiză retrospectivă, de bilanţ al 

realizărilor, năzuinţe şi proiecte de viitor. 
Gândurile mele, la aniversarea a 60 ani de activitate de cercetare desfăşurată la Institutul 

Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti – Argeş, sunt scrise 
cu entuziasmul, respectul şi preţuirea cuvenită unui asemenea eveniment, cu atât mai mult cu cât 
acesta priveşte o unitate de importanţă naţională, cu unele din cele mai valoroase rezultate ştiinţifice 
obţinute. 

Această sărbătoare ne oferă şi un bun prilej de omagiere a înaintaşilor pentru munca lor 
trainică lăsată ca un valoros tezaur, îmbogăţit de la o generaţie la alta. Amintesc aici o parte din 
personalităţile care au asigurat conducerea institutului de-a lungul timpului: Boris Baltagi, Popescu 
Emilian, Baniţă Petru, Budan Constantin, Giosanu Todiriţă, Teodorescu Alexandru. 

Este cunoscut faptul că şi această unitate a trecut prin numeroase transformări. Astfel, mai 
întâi a funcţionat sub denumirea de Staţiunea Experimentală Hortiviticolă Ştefăneşti Argeş, iar din 
anul 1962, datorită măririi patrimoniului şi lărgirii sferei de activitate s-a transformat în Staţiune 
Experimentală Complexă Ştefăneşti Argeş. Din anul 1975 unitatea a funcţionat sub denumirea de 
Staţiunea de Cercetări Viticole Ştefăneşti sub coordonarea I.C.V.V. Valea Călugărească. Au mai 
urmat şi alte transformări, ajungând ca din luna decembrie 2004 să funcţioneze ca Institut Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură, fiind singurul de acest fel în ţară. 

În trecut, activitatea de cercetare şi îndrumare s-a axat pe problemele sectorului de producţie 
vitivincolă din partea de sud a ţării (judeţele Argeş, Teleorman, Giurgiu, Dâmboviţa). În prezent, 
activitatea se desfăşoară pe o gamă variată de domenii de competenţă la nivel naţional: virologie 
pentru analize virologice la viţa-de-vie, teste serologice ELISA, teste biologice; ameliorarea 
sortimentului viticol prin obţinerea de noi soiuri şi clone; agrotehnologie şi protecţia plantelor, 
viticultură, mentenanţa colecţiei naţionale de germoplasmă viticolă; chimia şi fiziologia plantelor 
horticole; chimia vinului; obţinerea şi conservarea resurselor de germoplasmă; înmulţirea „in vitro” a 
speciilor horticole; genetică şi biologie moleculară, biotehnologii de regenerare „in vitro” a plantelor 
din ţesuturi somatice.  

Ca ameliorator,folosesc acest prilej pentru a evidenţia rezultatele remarcabile obţinute pe linia 
creării soiurilor noi pentru struguri de masă (Argessis, Auriu de Ştefăneşti), obţinerii de noi clone, 
perfecţionarea tehnicilor de multiplicare „in vitro” şi de diagnosticare rapidă a principalelor boli virotice 
ale viţei-de-vie, înfiinţarea colecţiei naţionale de germoplasmă viticolă în sera nucleu izolator (material 
iniţial), conservarea pe termen mediu şi lung în condiţii „in vitro” şi „ex vitro” a resurselor genetice de 
viţă-de-vie etc. 

Reliefând foarte succint principalele preocupări şi rezultate ale colegilor de la INCDBH 
Ştefăneşti – Argeş, în final îmi exprim sincera apreciere faţă de munca entuziastă depusă de întreg 
colectivul, în decursul celor şaizeci de ani de activitate şi am convingerea că succesele repurtate şi 
unanim recunoscute vor constitui şi de acum înainte stimulentul principal al generaţiilor viitoare. 

La moment aniversar, vreau să urez, din inimă, colectivului sărbătorit multă sănătate, putere 
de muncă, noi şi remarcabile realizări pentru a menţine prestigiul unităţii pe cele mai ridicate culmi ale 
ştiinţei vitivinicole româneşti. 

 
 

Dr. ing. Doina DAMIAN 
Director SCDVV Iaşi 
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MESAJUL SCDVV ODOBEŞTI 
LA ANIVERSAREA A 60 ANI DE HORTICULTURĂ LA ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ 

 
Colectivul de cercetare şi dezvoltare al Staţiunii Odobeşti, salută cu respect jubileul de 

60 ani de activitate ştiinţifică şi tehnică al INCDBH Ştefăneşti, manifestare care prin 
semnificaţia sa se constituie într-un veritabil act de cultură al horticulturii româneşti. 

 
Aşezarea, cu 60 de ani în urmă a pietrei de temelie a unui nou lăcaş de cercetare horti-

viticolă, în podgoria Ştefăneşti – Argeş, aflat în subordinea ICHV, a constituit un eveniment deosebit 
şi remarcabil. Iniţial, Stațiunea de Cercetare și Producție Viti-Vinicolă Ștefănești-Argeș, apoi Institutul 
Naţional Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-Argeș şi-a dezvoltat 
activitatea cu preponderenţă în viticultură şi vinificaţie, aducând o contribuţie directă şi esenţială la 
consacrarea şi ridicarea podgoriei Ştefăneşti-Argeş în rândul renumitelor podgorii ale ţării.  

La ceas aniversar, apreciem la cel mai înalt nivel activitatea de cercetare complexă, 
dezvoltare şi transfer tehnologic depusă de toate generaţiile de cercetători în domeniul 
biotehnologiilor vegetale horticole în general şi domeniul viti-vinicol în special. Printr-o activitate bine 
organizată în cadrul institutului, condusă de oamenii de înaltă factură ştiinţifică, pasionaţi, a fost 
posibilă obţinerea de rezultate care au stat la temelia progresului în acest domeniu. Rezultatele 
remarcabile obţinute de institut în pretenţiosul domeniu al ameliorării viţei-de-vie, s-au concretizat prin 
crearea şi omologarea a 4 soiuri (Argessis, Auriu de Ştefăneşti, Memory şi Norocel), precum şi 
selecţia şi omologarea a 10 clone de viţă-de-vie, care îmbogăţesc sortimentul viticol local şi naţional. 
În domeniul viticulturii, I.N.C.D.B.H. Ştefăneşti – Argeş asigură mentenanţa colecţiei naţionale de 
germoplasmă viticolă prin premultiplicarea materialului viticol din categorii biologice superioare 
(Material Iniţial de înmulţire şi Bază); obţinerea şi conservarea resursei de germoplasmă prin 
biotehnologii de devirozare şi regenerare la Vitis sp.; conservarea pe termen mediu şi lung în condiţii 
in vitro şi ex vitro a resurselor genetice de viţă-de-vie cu areale restrânse de răspândire şi/sau pe cale 
de dispariţie; identificarea soiurilor şi varietăţilor vegetale prin metode moleculare şi stabilirea 
amprentei lor genetice etc. 

Colecția națională de germoplasmă viticolă, unică în România, aflată în custodia Institutului, 
păstrează în prezent peste 250 de soiuri de viță-de-vie libere de virusuri, cu care s-ar putea reface 
patrimoniul viticol al României. SCDVV Odobeşti alături de alte stațiuni vini-viticole din țară, își 
păstrează materialul genetic valoros la institutul de la Ștefănești. 

La aniversarea celor şase decenii de existenţă a INCDBH, pentru bogata paletă de realizări, 
felicităm colectivul de ieri şi de astăzi al institutului şi le dorim în continuare putere de muncă, spirit 
creator, succese şi realizări remarcabile în activitatea neîntreruptă pusă în slujba ştiinţei viti-vinicole 
româneşti, adresând străvechea urare “Vivat, Crescat, Floreat”. 

 
Cu sincere şi alese gânduri de bine, urăm INCDBH Ştefăneşti, succes în activitatea de 

cercetare-dezvoltare, adresându-i urarea de “La mulţi ani”. 
 

Dr.ing. Mihu GHICĂ 
DIRECTOR 
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GÂNDURI ŞI SENTIMENTE LA CEAS ANIVERSAR 

 
 Unitate model pentru cercetarea agricolă românească, Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-Argeș a luat ființă în anul 1959, sub 
denumirea de Stațiunea Experimentală Horti-Viticolă Ștefănești, cu scopul rezolvării problemelor 
legate de dezvoltarea viticulturii și pomiculturii în zona colinară joasă a Piemontului Getic. 

Activitatea de cercetare complexă, axată cu preponderență pe viticultură și vinificație, a avut o 
contribuție esențială în consacrarea și ridicarea Podgoriei Ștefănești-Argeș în rândul celor mai 
renumite podgorii ale țării. În anul 1969 a fost pus în funcțiune complexul de vinificație al institutului, 
cu laboratoare moderne dotate cu aparatură de înaltă performanță, ceea ce a permis efectuarea unor 
cercetări fundamentale de mare însemnătate în domeniul oenologiei. Devenită ”Stațiune de Cercetare 
și Producție Viti-Vinicolă“, instituția a reușit să pună în funcțiune, în anul 1987, Complexul de 
ameliorare și înmulțire a viței-de-vie, dotat cu cele mai moderne instalații pentru înmulțirea rapidă a 
materialului biologic devirozat. 

Lucrând ȋn domeniu, nu putem trece cu vederea realizarile excepționale din anii 70-80, când 
staţiunea era un reper şi un etalon al cercetǎrilor viti-vinicole din România. Remarcăm cu deosebitǎ 
consideraţie rezultatele obţinute în  laboratoarele institutului, precum şi serviciile oferite, referitoare la 
activitatea de ameliorare şi selecţie a viței-de-vie în vederea obținerii de noi soiuri și clone, activitate 
concretizată prin omologarea a 10 noi clone, adaptate arealului  viticol din zona colinară a județului 
Argeș, și anume: Pinot noir 3 Șt, Sauvignon 111 Șt, Cabernet Sauvignon 131 Șt., Fetească regală 7 
Șt ., Fetească albă 97 Șt., Fetească neagră 6 Șt., Muscat Ottonel 16 Șt., Aligote 63 Șt., Chardonnay 
15 Șt., Perlette 10 Şt..  

Activitatea laborioasă de cercetare pentru crearea de noi soiuri prin hibridare sexuată dirijată  
s-a concretizat ȋn obţinerea şi omologarea soiurilor Argessis şi Auriu de Ştefăneşti. 
Serviciile oferite viticultorilor şi unităţilor interesate în ameliorarea sortimentului varietal, de importanţǎ 
deosebitǎ, au constat în : 

- recomandări privind introducerea în cultură a unor soiuri: Argessis, Muscat iantarnâi, 
Augusta, Auriu de Stefănesti, Palava; 

- utilizarea soiurilor adecvate ca genitori pentru transmiterea în descendenţă a însuşirilor 
valoroase; 

- ȋndrumǎri privind selecţia clonală (conservativă) la soiurile pentru struguri de masă şi vin. 
      La ceas aniversar, dorim ca institutul sa fie o referinţǎ ştiinţificǎ ȋn domeniul horticol, iar 
colectivului unitǎţii realizǎri deosebite şi viaţǎ lungǎ. 

                                

Dr. Biolog Aurel CIUBUCĂ  
Secretar științific SCDVV Bujoru  
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AMELIORAREA VIȚEI-DE-VIE. 
 TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR 

 
Cristina-Magdalena CIOBOTEA, Daniel-Grigorie DINU 

 
„Munca de ameliorare, în speţă de creare de noi soiuri pentru strugurii de masă și vin, este 

pretabilă acelor persoane care dau dovadă de multă dăruire, consecvenţă dar şi de înţelegere şi preţuire 
a resurselor genetice prin care natura a înnobilat acest pământ. Amelioratorul este acel om curajos şi 
încrezător care îşi aşteaptă rezultatele după ani şi ani de temeri, întrebări, eșecuri dar și realizări”. 

   
REZUMAT 

Principala misiune a ameliorării plantelor este obținerea de genotipuri noi, superioare celor care 
există deja în cultură prin una sau mai multe caracteristici importante. 

Prin folosirea unor metode specifice, amelioratorii au contribuit la îmbunătățirea rezistenței la boli, 
dăunători și la factorii nefavorabili de mediu, dar de cele mai multe ori, rezultatul urmărit a fost creșterea 
potențialului de producție a plantelor.  

În urma unei îndelungate și perseverente munci de selecție au fost obținute și omologate 16 
selecții clonale: Pinot noir 3 Șt., Sauvignon 111 Șt., Cabernet sauvignon 131 Șt., Fetească regală 72 Șt., 
Fetească albă 97 Șt., Fetească neagră 6 Șt., Muscat Ottonel 16 Șt., Aligote 63 Șt., Chardonnay 15 Șt., 
Perlette 10 Șt., Muscat d'Adda 22 Șt., Burgund mare 86 Șt., Merlot 202 Șt., Pinot gris 14 Șt., Șarbă 2 Șt., 
Fetească albă 2 Șt . 

Această muncă deosebit de laborioasă s-a materializat, în ultimii ani, cu rezultate care au venit în 
întâmpinarea unor deziderate și obiective ale producției viticole și economiei de piață. 

Așadar, au fost create, omologate, brevetate soiurile pentru strugurii de masă Argessis, Auriu 
de Ștefănești, Norocel și Memory. 

În perspectivă, Laboratorul de ameliorare are drept obiectiv prioritar omologarea și brevetarea 
unor elite hibride obținute și selecționate datorită potențialului agrobiologic și tehnologic ridicat precum și 
a plasticității ecologice sporite. 
  
INTRODUCERE  

Principala misiune a ameliorării plantelor este obținerea de genotipuri noi, superioare celor care 
există deja în cultură prin una sau mai multe caracteristici importante. 

Prin folosirea unor metode specifice, amelioratorii au contribuit la îmbunătățirea rezistenței la boli, 
dăunători și la factorii nefavorabili de mediu, dar de cele mai multe ori, rezultatul urmărit a fost creșterea 
potențialului de producție a plantelor.  

În acest context, sarcina principală ce revine ameliorării plantelor este crearea soiurilor și hibrizilor 
cu parametrii corespunzători asigurării unei producții mari, stabile și de calitate superioară, cu însușirile 
cerute de aplicarea tehnologiilor moderne. 

Totalitatea caracterelor și însușirilor pe care trebuie să le întrunească noile soiuri și hibrizi pentru 
realizarea acestor parametri constituie obiective sau direcții ale ameliorării plantelor. 

Principala țintă urmărită în ameliorarea plantelor este crearea de soiuri și hibrizi care, prin 
caracterele și însușirile manifestate, să surclaseze materialul biologic existent în cultură și, evident, să-l 
înlocuiască (Leonte, 2011). 

Ameliorarea genetică a plantelor horticole este o știință care acționează pe baza cunoștințelor 
teoretice ale geneticii, de unde poate fi definită ca o știință a creării soiurilor și în același timp o artă a 
planificării și transformării organismelor.  

Tendința evidentă este de a moderniza rapid procesul de ameliorare, de al eficientiza prin 
scurtarea timpului de producere a genotipurilor și de a realiza mai multe caractere pozitive. 

Crearea de noi soiuri și hibrizi cu valoare biologică și nutrițională, adaptați la condițiile ecologice 
specifice unor zone oferă șanse sporite în creșterea producției horticole, îmbunătățirea calității acesteia 
și sporirea veniturilor cultivatorilor. 
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Ameliorarea genetică a plantelor se manifestă ca o știință aplicativă a eredității, variabilității și 
reproducerii organismelor, dar și ca artă prin modificarea conștientă a genotipurilor în anumite direcții și 
rămâne principalul mijloc de intervenție în acest sector.  

Rămânerea în urmă a cercetării științifice în ameliorarea genetică a plantelor este echivalentă cu 
condamnarea la ineficiență, sărăcie, la slaba participare la dezvoltarea globală și a propriei țări (Botu, 
2008).   

 
ACTIVITATEA DE CERCETARE A LABORATORULUI DE AMELIORARE - STUDII, CERCETĂRI  
ȘI REALIZĂRI 

Anul 1982 a reprezentat, la Stațiunea de Cercetare și Producție Viti-Vinicolă Ștefănești-Argeș, 
începutul unei noi etape în ceea ce privește aprofundarea cercetărilor de genetică, de ameliorare a 
sortimentului, ameliorații viticole, creare de soiuri productive, rezistente la principalele boli prin 
implementarea tehnici noi. 

Din anul 1983,  au fost inițiate cercetări ce au avut drept obiectiv ameliorarea rezistenței la boli în 
cadrul genotipurilor sintetice pentru producție și calitate, înființându-se astfel Laboratorul de Ameliorare. 

Activitatea echipei de cercetare coordonată de către d-nul Bădițescu Dumitru și d-na Bădițescu 
Margareta era alcătuită din cercetători dedicați acestei munci laborioase (Giosanu Maria, Smaranda 
Gheorghe, Smaranda Iulia, Netejoriu Cătălina, Vlăducă Monica, Popa Camelia, Parnia Constantin) a 
condus la rezultate remarcabile în timp. 

Obiectivele și studiile Laboratorului de ameliorarea au fost orientate în principal către următoarele 
direcții: 

- Studierea fondului de germoplasmă privitoare la însușirile agrobiologice și tehnologice prin care 
s-a reușit să se stabilească principalele direcții de producție și cele mai adecvate sortimente pentru vinuri 
albe, aromate și roșii, atât pentru Ștefănești-Argeș, cât și pentru celelalte podgorii și centre viticole din 
zona de influență a stațiunii; 

- Crearea unor genotipuri valoroase destinate în principal obținerii de vinuri albe, aromate, roșii, 
cu potențial calitativ ridicat și pentru consum curent: 

- Ameliorarea sortimentului viticol prin realizarea de selecții clonale valoroase prin care să fie 
combătută eroziunea genetică a soiurilor. 

În 1985 a fost fondată prima colecție ampelografică, care conținea soiuri românești și străine. 
Studiul fondului de germoplasmă s-a realizat pe baza unei colecții cu 315 soiuri, ce deținea soiuri 

vechi, din sortimentul diferitelor podgorii dar și creații noi obținute la noi în țară sau pe plan mondial. 
Laboratorul de Ameliorare dispunea de o plantație comparativă, cuprinzând soiurile din sortimentul 
podgoriei, dar și cele de perspectivă, altoite pe câte 3 soiuri de portaltoi, pe care se efectuau studii 
privitoare la comportarea diferitelor combinații hibride în raport cu condițiile de mediu. 

În ceea ce privește ameliorarea sortimentului prin selecție clonală a fost pusă în practică o 
schemă proprie, care permitea diminuarea cu 5-6 ani a duratei procesului de obținere a unei clone 
(Bădițescu și colab., 1989). 

De asemenea, au fost elaborate două metode de propagare a materialului biologic valoros prin 
cultura “in vitro” și au fost obținute mutante genetice somatice în cadrul soiurilor Fetească neagră, 
Cabernet Sauvignon, Muscat de Hamburg, fiind identificați factorii bioclimatici, implicați în determinarea 
caracterului de rezistență a viței-de-vie (Bădițescu și colab., 1989). 

Între 1986-1988, s-au înființat câmpuri comparative, fiecare dintre ele având: cultivare și selecții 
clonale pentru struguri de masă, cultivare pentru struguri de masă apirene, cultivare și selecții clonale 
pentru vinuri albe, cultivare și selecții clonale pentru vinuri roșii și rose, cultivare și selecții clonale pentru 
vinuri aromate. În fiecare câmp comparativ au fost plantate 24 de plante de viță de vie / cultivare sau 
selecție clonală. 

Noile elite hibride obținute în Laboratorul de ameliorare au fost plantate în câmpul de hibrizi și în 
câmpul de testare urmate de selectarea celor mai valoroase elite și omologarea acestora. 

În lucrările de genetică și ameliorare au fost studiate 80 de soiuri, din care 40 s-au evidențiat ca 
potențiali genitori, remarcându-se prin: timpurietate, bob mare, strugure mare, productivitate ridicată, 
rezistență sporită la principalele boli. Ca urmare a acestor studii s-au efectuat hibridări interspecifice, 
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uneori peste 40 de combinații anuale din care au rezultat genotipuri cu însușiri valoroase de 
productivitate, rezistență sporită la ger. 

Încorporarea în organisme sintetice a genelor favorabile pentru caracterele cantitative, pornind de 
la genitori potențiali diferiți, a reprezentat și reprezintă o cale importantă de ameliorare genetică a 
sortimentului viticol în direcția îmbunătățirii indicilor de productivitate și calitate la noile genotipuri  

Ca genitori potențiali au fost utilizați în recombinările genetice hibrizi nonrecurenți interspecifici 
rezistenți la boli și soiuri vinifera recurente cu (+) gene favorabile pentru producție și calitate. 

S-a urmărit astfel în recombinări uzitarea unor genitori cu valoare ridicată de ameliorare și cu 
efecte transgresive pentru unele caractere cantitative independente, aplicând metoda hibridării repetate 
pentru caracterele convergente (productivitate-rezistență, calitate-rezistență, productivitate-calitate-
rezistență) și selecția de linii în generațiile succesive. 

De asemenea, s-a efectuat cultura plantelor hibride din sămânță în spații climatizate (seră), 
permițând aplicarea controlată a testelor de rezistență la boli (mană și făinare) și a selecției direcționale, 
pentru caracterele urmărite.  

Au fost utilizați genitori precum soiurile: Plantet, Chambourcin sau Villard noir etc.  
Prin efecte transgresive la recombinare s-au obținut genotipuri cu potențiale ridicate de 

productivitate, cuprinse între 7,20-9,30 kg struguri la butuc, ameliorarea calității prin creșterea 
conținutului de zahăr din must (227-255 g/l) și ameliorarea gradului de rezistență la unele boli cu nivel 
sporit de patogenitate (Bădițescu și colab., 1989). 

Astfel au fost selecționate următoarele elite de perspectivă: 
 

Elite productive și de calitate  
 Elita C 17-37 - potențial productiv ridicat  (7,50 kg/butuc), conținut ridicat de zahăr în must (212 

g/l), destinat ca direcție de producție la obținerea de vinuri roșii la un potențial alcoolic de cca 
12%. 

 Elita C 20-20 - potențial ridicat de productivitate (9,30 kg/butuc), conținut ridicat de zahăr (214 g/l) 
destinat obținerii unor vinuri roșii de bună calitate. 

 Elita C 20-1 - producție ridicată la butuc (6,18 kg), conținut ridicat de zaharuri în must (255 g/l), 
conținut ridicat în alcool (peste 14%). 

Elite productive și rezistente la boli 
 Elita C 33-34 - producție ridicată la butuc (7,30 kg/butuc), cu rezistență sporită la mucegai, 
mijlociu intermediară la mană și făinare. 
 Elita C 69 - 39 - producție de struguri (5,60 kg/butuc), prezintă rezistență mare la mană, mijlocie 
la făinare, rezistență bună la mucegai. 

Elite de calitate și rezistente la boli 
 Elita C 14 - 28 - producție la butuc (4,12 kg/butuc), conținut ridicat de zahăr în must (227 g/l), 

destinat obținerii unui vin alcoolic (12,8%), extractiv, de bună calitate. Prezintă rezistență bună la 
mană și mucegai. 
 Elita C 64 - 35 - producție la butuc (4,92 kg/butuc), conținut ridicat de zahăr în must (242 g/l), 

conținut ridicat în alcool (13,7%) destinat obținerii unor vinuri roșii de bună calitate. Prezintă rezistență 
medie la mucegai. 

Elite productive, de calitate și rezistente la boli 
o Elita C 29 - 47 - producție relativ ridicată de struguri (5,62 kg/butuc), conținut de zahăr în must 

(212 g/l), conținut ridicat de alcool (12,4 %). Elita prezintă rezistență mare la mană și mucegai, 
intermediar rezistentă la făinare. 
o Elita C 65-7 – producția de struguri (cca. 6 kg), conținut de zahăr în must (216 g/l), destinat 

obținerii unui vin destul de extractiv, conținut ridicat în alcool (12,7%), de bună calitate. Prezintă 
rezistență la mană și mucegai. 
o Elita C 66 - 19 - producție relativ ridicată de struguri (6,70 kg/butuc), conținut ridicat de zahăr 

(206 g/l), destinat obținerii de vinuri extractive cu grad alcoolic ridicat (12%). Prezintă rezistență bună 
la mană și mijlocie la făinare. 
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o Elita C 65 – 41 - producția de struguri (5,4 kg/butuc), acumulare de zaharuri în must (185 g/l), în 
scopul obținerii unui vin plăcut, echilibrat. Elita se remarcă prin rezistență la mană, făinare, mucegai. 

Începând cu anul 2000, ca urmare a unei activități laborioase în cadrul Laboratorului de 
Ameliorare, s-a urmărit redresarea și îmbunătățirea patrimoniului productiv al plantațiilor prin selecție 
clonală, cu scopul de a se evita eroziunea genetică a soiurilor respective capabile să valorifice cât mai 
eficient condițiile de mediu. 
 Odată stabilit sortimentul de bază, activitatea de selecție și ameliorare a fost orientată în 
direcția creării de clone și soiuri noi cu potențial de producție ridicat și superioare calitativ. În 
urma unei îndelungate și perseverente munci de selecție au fost obținute și omologate 16 selecții clonale: 
Pinot noir 3 Șt., Sauvignon 111 Șt., Cabernet sauvignon 131 Șt., Fetească regală 72 Șt., Fetească albă 
97 Șt., Fetească neagră 6 Șt., Muscat Ottonel 16 Șt., Aligote 63 Șt., Chardonnay 15 Șt., Perlette 10 Șt., 
Muscat d'Adda 22 Șt., Burgund mare 86 Șt., Merlot 202 Șt., Pinot gris 14 Șt., Șarbă 2 Șt., Fetească albă 
2 Șt. (Tabel 1). 

Tabelul 1 

Selecții clonale obținute între 2000 - 2014 

Nr. 
crt 

Clonă Autori Anul omologării 

1 
SAUVIGNON 111 Șt. 

Bădițescu Margareta, Popa 
Camelia 

Certificat nr. 
769/2000 ISTIS 

2 
CHARDONNAY 15 Șt. 

Bădițescu Margareta, Popa 
Camelia, Giosanu Maria 

Certificat nr. 
768/2000 ISTIS 

3 
ALIGOTÉ 63 Șt. 

Bădițescu Margareta, Popa 
Camelia 

Certificat nr. 
767/2000 ISTIS 

4 CABERNET SAUVIGNON 
131 Șt. 

Bădițescu Margareta, Popa 
Camelia 

Certificat nr. 
766/2000 ISTIS 

5 
PINOT NOIR 3 Șt. 

Popa Camelia, Bădițescu 
Margareta, Giosanu Todirița 

Certificat nr. 
1718/2007 ISTIS 

6 
PERLETTE 10 Șt. Popa Camelia, Rădulescu Ion 

Certificat nr. 
1701/2008 ISTIS 

7 
MUSCAT OTTONEL 16 Șt. Popa Camelia, Rădulescu Ion 

Certificat nr. 
1697/2008 ISTIS 

8 
FETEASCĂ ALBĂ 97 Șt. Popa Camelia, Rădulescu Ion 

Certificat nr. 
1699/2008 ISTIS 

9 
FETEASCĂ REGALĂ 72 Șt. Popa Camelia, Rădulescu Ion 

Certificat nr. 
1700/2008 ISTIS 

10 
FETEASCĂ NEAGRĂ 6 Șt. Popa Camelia, Rădulescu Ion 

Certificat nr. 
1698/2008 ISTIS 

11 
MUSCAT DE ADDA 22 Șt. Popa Camelia, Rădulescu Ion 

Certificat nr. 
4419/2009 ISTIS 

12 
PINOT GRIS 14 Șt. 

Rădulescu Ion, Popa Camelia, 
Onache Anca Petronela 

Certificat nr. 
4422/2009 ISTIS 

13 
MERLOT 202 Șt. 

Rădulescu Ion, Popa Camelia, 
Onache Anca Petronela 

Certificat nr. 
4421/2009 ISTIS 

14 
BURGUND MARE 86 Șt. 

Rădulescu Ion, Popa Camelia, 
Onache Anca Petronela 

Certificat nr. 
4420/2009 ISTIS 

15 
ȘARBA 2 Șt. 

Popa Camelia, Bădițescu 
Margareta, Tănăsescu Constantin 

Certificat nr. 
8189/2012 ISTIS 

16 
FETEASCĂ ALBĂ 2 Șt. 

Popa Camelia, Vișoiu Emilia, 
Rădulescu Ion 

Certificat nr.  /2014 
ISITS 
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PINOT NOIR 3 Şt. 
 

Caracterizarea agrobiologică şi tehnologică:  
 Clona prezintă o vigoare mică şi o 
perioadă de vegetaţie scurtă (130-150 zile). Are 
toleranță mare la secetă şi ger; prezintă 
toleranţă mijlocie la mană şi oidium şi putregaiul 
cenuşiu, datorită compactităţii boabelor pe 
ciorchine. Coeficienţii de fertilitate: absolut = 
1,20-1,40 şi relativ 0,80-1,00. Indicii de 
productivitate au avut 145-160 (i.p.a.) şi 70-100 
(i.p.r.). Strugurii se maturează la începutul 
decadei a II-a a lunii septembrie (epoca IV) 
(Fig.1). Concentraţia medie de zaharuri în must 
este foarte ridicată, ajungând până la 220 g/l în 
anii cu condiţii climatice favorabile, iar aciditatea 
3,8 – 4,5 g/l H2SO4 (Fig. 1). 
 Producţia medie de struguri nu 
depăşește 3,0 kg/butuc şi aproximativ 14 t/ha, în 
anii foarte bun 
  Calităţi: se obţin vinuri roşii de calitate 
superioară; toleranţă bună la secetă şi ger.  

 

MUSCAT OTTONEL 16 Şt. 

 

Caracterizarea agrobiologică şi tehnologică:  
 Butucul are o vigoare mijlocie, cu 
perioadă de vegetaţie, de asemenea mijlocie 
(180-200 zile). Prezintă o rezistenţă mijlocie la 
bolile criptogamice (Fig. 2).  
 Coeficienţii de fertilitate: absolut si relativ 
înregistrează valori cuprinse între: 1,3-1,80 (cfa) 
şi 1,0-1,3 (cfr). Indicii de productivitate se 
încadrează între valorile: 180-210 (ipa) şi 120-
160 (ipr). Maturarea strugurilor este relativ 
timpurie (10–20 septembrie). Producţia medie 
de struguri se încadrează în limitele 3,5–4,5 
kg/butuc, iar la hectar ajunge la o producţie de 
18 tone în anii favorabili. Concentraţia mustului 
în zaharuri este ridicată, media fiind 210-220 g/l, 
iar aciditatea 2,2 – 3,0 g/l H2SO4. 
 Calităţi: aromă intensă de muscat, 
toleranţă bună la boli, calitatea vinului 
superioară. 

Fig. 1 Pinot noir 3 Șt. 

 

Fig. 2 Muscat Ottonel 16 Șt. 
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FETEASCĂ NEAGRĂ 6 Şt. 

 

Caracterizarea agrobiologică şi tehnologică:  
Butucul are o vigoare foarte mare, cu 

perioadă de vegetaţie, mijlocie (180-200 zile). 
 Prezintă o rezistenţă mijlocie la bolile 
criptogamice (Fig. 3). 
 Coeficienţii de fertilitate: absolut si relativ 
înregistrează valori cuprinse între: 1,10-1,50 
(c.f.a.) şi 0,6-1,3 (c.f.r.). Indicii de productivitate 
se încadrează între valorile: 180-220 (i.p.a.) şi 
1,00-140 (i.p.r.). Maturarea strugurilor are loc în 
perioada 10-20 septembrie. Concentraţia 
mustului în zaharuri este ridicată, media fiind 
210-240 g/l, iar aciditatea 2,3 – 3,5 g/l H2SO4.  
 Producţia medie de struguri variază 
între 2,2 – 4,0 kg/butuc, iar la hectar ajunge la o 
producţie de 16 tone în anii favorabili. 
 Calităţi: prezintă aptitudini sporite la 
supramaturare, manifestă toleranţă ridicată la 
ger (-240), se obţin vinuri de calitate superioară 
din categoria D.O.C. şi D.O.C.C. 

 
FETEASCĂ ALBĂ 2 Şt. 

 

Caracterizarea agrobiologică şi tehnologică: 
Este o clonă cu vigoare mijlocie. În condiţii 
normale prezintă o toleranţă bună la secetă şi la 
unele boli criptogamice (mană şi putregai 
cenuşiu) (Fig. 4). Coeficienţii de fertilitate 
prezintă valori de 1,4-1,5(cfa) 1,04-0,70 (cfr). 
Indicii de productivitate au valori cuprinse între 
200-240 (ipa) şi 140-150 (ipr). Maturarea 
strugurilor are loc în epoca a-V-a (26 
septembrie-10 octombrie) în condiţiile podgoriei 
Ştefăneşti. Concentraţia mustului în zaharuri 
este ridicată (189 – 202 g/l și aciditatea pe care 
o înregistrează este cuprinsă între 2,5–2,6 g/l 
H2SO4. 
  Producţia pe butuc ajunge la 3,5- 4,0 
kg/but. în anii normali, iar la hectar 11– 15 tone.  
 Calităţi: este o clonă destinată obţinerii 
vinurilor de calitate superioară. 

  o clonă destinată obţinerii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Fetească Neagră 6 Șt. 

 

Fig. 4 Fetească alba 2 Șt.  
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În contextul societății actuale, bazată pe o economie de piață eminamente competitivă, 
promovarea soiurilor pentru strugurii de masă, care să îndeplinească în cel mai înalt grad exigențele 
populației, reprezintă unul dintre dezideratele şi obiectivele importante ale amelioratorilor din întreaga 
lume. 
 Datorită aportului de elemente nutritive extrem de benefice, pe care strugurii îl aduc organismului, 
acest fruct nobil s-a impus în mod detașat în preferințele consumatorilor care conștientizează în prezent 
necesitatea unei alimentații sănătoase și echilibrate.  
 În România, pentru suplimentarea conveerului soiurilor de struguri cu destinație pentru consumul 
în stare proaspătă, s-a impus crearea unor genotipuri care să corespundă acelor parametrii de calitate, 
de productivitate și de adaptabilitate și care să permită cultivarea acestora în areale cu grade diferite de 
favorabilitate. 
 Pentru ca un soi să aibă garanția reală că va fi cultivat și că va prezenta sustenabilitate pe vaste 
areale de producție, în afară de caracteristici calitative superioare, trebuie să asigure producție sporită și 
să asigure succesul economic al culturii. 

În prezent Laboratorul de ameliorare are drept obiective principale: 
 Crearea de soiuri restructurate genetic, pentru struguri de masă de înaltă calitate, 

caracterizate prin potențial ridicat de producție și calitate, perioade diferite de maturare, 
bună adaptabilitate la mediu, rezistente la boli, îngheț și dăunători. 

 Studierea sursei germoplasmei, cu soiuri autohtone și cultivare din sortimentul mondial, precum 
și determinarea valorii sale ameliorative. 

 Studierea sortimentului de soiuri locale, noi și la nivel mondial, pentru a determina capacitatea 
de adaptare la condițiile de cultură din podgoriilor. 

 Restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului viticol național prin selecția clonelor, oprirea 
eroziunii soiurilor genetice ale acestora, capabile să valorifice cele mai eficiente condiții de mediu. 

 Pe baza studiilor comparative efectuate în colecțiile ampelografice, care au încorporat de-a 
lungul anilor peste 400 de soiuri, s-au putut face recomandări privind introducerea în cultură a unor 
soiuri: Argessis, Memory, Norocel, Auriu de Ștefănești ( obținute la Institutul Național de Cercetare și 
Dezvoltare pentru Biotehnologie în Horticultură Ștefanești-Argeș înființat pe baza Ordonanței de Guvern 
nr. 78/2003 și HG 2113/2004 prin reorganizarea fostei Stațiuni de Cercetare și Dezvoltare pentru 
Viticultură și Vinificație). 
 Infrastructura Laboratorului de ameliorare dispune în prezent de Sera de ameliorare, câmpul de 
testare, câmpul comparativ. 
 În cadrul activității de ameliorare, alături de selecția clonală, un obiectiv de maxim interes și cu 
realizări deosebite, l-a constituit obținerea soiurilor noi pentru strugurii de masă, obținuți prin 
hibridare sexuată dirijată, utilizându-se multiple tipuri de combinații specifice acestei metode (Fig. 5, 6, 7, 
8, 9)(Ciobotea, 2014). 
 Această muncă deosebit de laborioasă s-a materializat, în ultimii ani, prin omologarea și respectiv 
brevetarea soiurilor de strugurii de masă Argessis, Auriu de Ștefăneși, Norocel și Memory. 
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ETAPELE HIBRIDĂRII SEXUATE CONTROLATE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

  
                      Fig. 5 Inflorescență                                                                  Fig. 6 Aspect cu strugure 
                          la viță-de-vie                                                                    hibridat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 7 Plante hibride în diferite stadii de creștere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fig. 8 Aspect cu elite hibride                        Fig. 9 Câmpul de testare 
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ARGESSIS  

 Soi pentru struguri de masă omologat în 
anul 2002 şi brevetarea în anul 2006. Soiul a 
rezultat în urma lucrărilor de hibridare sexuată 
controlată între soiurile Moldova x Augusta. 
 Autori: Bădițescu Margareta, Popa 
Camelia 
 Caractere morfologice:. Strugurele este 
mare (370-458g), cu compactitate mijlocie, de 
formă cilindro-conică, uniaxial, bi,tri - aripat, 
având lungimea de 20-25 cm. Boabele sunt mari 
(8g), uniforme, ovoide, cu pieliţa de culoare 
albăstrui-negru, groasă, iar pulpa este crocantă, 
necolorată şi cu gust specific (Fig. 10). 
Caracterizarea agrobiologică și tehnologică:  
 Butucul este de vigoare mare, cu 
fertilitate bună (60%). Coeficientul de fertilitate 
absolut variază între 1,37-1,52, iar cel relativ 
între 0,70-1,05. Indicele de productivitate absolut 
variază între 554-605, iar cel relativ între 314-
382. Soiul îşi maturează strugurii în epoca a III-
a. 
 Concentraţia mustului în zaharuri variază 
de la 145 g/l la 155 g/l, iar aciditatea între 3,42-
4,2g/l H2SO4 (Ampelografia României, 2018). 
 Producţia medie pe butuc este de 5,5-6 
kg/butuc, iar producţia medie calculată la ha de 
20-25to/ha.  
 Soiul Argessis se evidenţiază prin: 
însuşiri calitative superioare: bob şi struguri 
mare, aspect comercial plăcut, rezistenţă foarte 
bună la transport şi producţie marfă până la 
100%.; se pretează şi pe forme înalte, producții 
ridicate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 11 Soiul Auriu de Ștefănești 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Fig. 10 Soiul Argessis 
 

AURIU DE ȘTEFĂNEȘTI 
 Soi pentru struguri de masă, brevetat în 
anul 2009. Soiul a fost obținut prin hibridare 
interspecifică dintre (Frumoasă alba x Augusta). 
 Autori: Popa Camelia, Smaranda 
Gheorghe, Bădițescu Margareta 
 Caractere morfologice: Strugurele este 
mare (350-400 g), conic, uniaxial, uneori aripat, 
cu compactitate mijlocie.  
Caracterizarea agrobiologică și tehnologică: 
 Butucul are vigoare de creștere mijlocie, 
fertilitatea soiului este mijlocie (66-68 % lăstari 
fertili). Epoca de maturare a strugurilor: I-II (30 
iulie-10 august). 
 Concentraţia mustului în zaharuri variază 
între 120-164 g/l, iar aciditatea este cuprinsă 
între 3,8–4,5 g/l H2SO4; 
 Producţia medie pe butuc este de 5,0-
5,8 kg/butuc, iar producţia medie calculată la ha 
de 19-20 t/ha, din care producția marfă 
reprezintă 95% (Ampelografia României, 2018). 
 Soiul Auriu de Ștefănești se evidenţiază 
prin: timpurietate, potențial de producție mediu 
 spre mare, rezistență foarte bună la transport 
(Fig. 11). 
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NOROCEL 
 Soi pentru struguri de masă, apiren 
omologat și brevetat în anul 2017. Soiul a 
rezultat în urma lucrărilor de hibridare sexuată 
controlată între soiurile (Augusta x Askary) x 
Black Pearl  
 Autori: Camelia Popa, Gheorghe 
Smaranda. 
 Caractere morfologice:. Strugurele este 
de mărime mijlocie-mare (300-400 g), de formă 
conică, uniaxial, lax. Boabele de mărime mijlocie 
(3,6-3,8 g/bob), uniforme, troncovoide, cu pielița 
de  culoarea verde-gălbuie, acoperită de un strat 
subțire de pruină iar pulpa este ușor fermă, cu 
gust erbaceu (Ampelografia României, 2018) 
Caracterizarea agrobiologică și tehnologică: 
 Vigoarea de creştere a butucilor este 
mare iar fertilitatea este ridicată (65-70 % lăstari 
fertili). Coeficienţii de fertilitate (coeficientul de 
fertilitate relativ şi coeficientul de fertilitate 
absolut) au valorile (0,90 respectiv 1,52). Soiul 
îşi maturează strugurii în epoca a II-a. 
 Concentraţia mustului în zaharuri variază 
de la 150-178 g/l, iar aciditatea relativ scăzută 
este cuprinsă între 2,5–3,0 g/l H2SO4; 
 Producţia medie pe butuc este de 5,5-
6,0 kg/butuc, iar producţia medie calculată la ha 
de 23-25 t/ha din care producția marfă 80-90%. 
 Soiul Norocel se evidenţiază prin: 
potenţialul agroproductiv al soiului este mare 
(23-25 t/ha), strugurii sunt rezistenți la transport 
și la păstrare, toleranță bună la ger (-200), bună 
la secetă și la mană, medie la făinare (Fig.12). 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fig. 13 Soiul Memory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fig. 12 Soiul Norocel 

 

MEMORY 
 Soi pentru struguri de masă, omologat și 
brevetat în anul 2018. Soiul a fost obținut prin 
autofecundare a soiului Augusta (Augusta × 
Augusta). 
 Autori: Camelia Popa, G. Smaranda, 
Adriana Bădulescu, Cristina-Magdalena 
Ciobotea 
 Caractere morfologice: Strugurele este 
mare (370-500 g), de formă cilindro-conic, 
uniaxial, compactitate mijlocie. Boabele sunt 
foarte mari (9,9 -11,2 g/bob), uniforme, eliptice, 
cu pieliţa de grosime mijlocie, acoperită de un 
strat subțire de pruină, culoarea verde-gălbuie, 
iar pulpa este fermă, crocantă, cu gust specific  
Caracterizarea agrobiologică și tehnologică: 
 Butucul are vigoare de creștere mijlocie, 
fertilitatea soiului este mijlocie (50-62 % lăstari 
fertili). Coeficienţii de fertilitate (coeficientul de 
fertilitate relativ şi coeficientul de fertilitate 
absolut) au valorile (0,78 respectiv 1,08). Epoca 
de maturare a strugurilor: II (30 iulie-10 august). 
 Concentraţia mustului în zaharuri variază 
de la 145-155 g/l, iar aciditatea relativ scăzută 
este cuprinsă între 2,7–3,2 g/l H2SO4; 
 Producţia medie pe butuc este de 6,0-
6,8 kg/butuc, iar producţia medie calculată la ha 
de 22-23 până la 25 to/ha (Fig.13). 
 Soiul Memory se evidenţiază prin: 
potenţialul agroproductiv al soiului este mare 
(22-23 t/ha), din care producția marfă reprezintă 
98%, cu toleranță bună la bolile criptogamice și 
la ger (Ampelografia României, 2018). 
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 În perspectivă Laboratorul de ameliorare are drept obiectiv prioritar omologarea și 
brevetarea unor elite hibride obținute și selecționate datorită potențialului agrobiologic și 
tehnologic ridicat precum și a plasticității ecologice sporite. Alte ținte și direcții, avute în vedere, 
sunt: 

 Evaluarea variabilității genetice viticole şi identificarea unor biotipuri valoroase la soiurile de 
struguri pentru masă vechi şi noi, surse pentru sporirea diversității genetice la genul Vitis.  

 Crearea unor genotipuri noi de viţă-de-vie, cu rezistență sporită la boli si dăunători, precum și la 
factorii nefavorabili de mediu, care să asigure eficientizarea producției (reducerea numărului de 
tratamente fitosanitare, reducerea costurilor de producție) si protecția mediului înconjurător. 
Pentru rezistenţa complexă a soiurilor care vor fi create, strugurii rezultaţi vor purta mai puţin 
amprenta reziduurilor chimice, fapt pentru care pot fii introduşi în grupa produselor ecologice.  

 Realizarea unor selecții clonale cu toleranţă sporită la boli și potențial biologic superior populației. 

 
GENOTIPURI HIBIDE SELECȚIONATE PENTRU OMOLOGARE ȘI BREVETARE   

Elita Hi 19 
 Strugurele de formă cilindro-conică, mijlociu ca mărime, uniaxiali, uniaripat, lax, are pedunculul 
mare și semilignificat. Bobul este mare, troncovoid, galben, aspectuos, fără pruină cu pielița subţire, cu 
punctul pistilar aparent. 
 Pulpa are consistență moale şi suculentă. Gustul și aroma sunt intense de muscat. Pedicelul 
scurt separă bobul cu intensitate mijlocie (Fig. 14). 
Strugurele are greutatea medie de 350-380 g., iar bobul 4, 0-4, 5 g. Acumulează în must 160-170 g/l 
zaharuri, raportat la o aciditate de 3,0 g/l H2SO4 (Onea Cristina-Magdalena, 2014). 
 Criterii de selecție: mărimea bobului și strugurelui, concentrația mustului în zaharuri, 
timpurietate, toleranță foarte bună la mană și făinare. Aspect comercial plăcut. 
  

Elita BP 7 

 Strugurele are formă conică, este mare ca dimensiune, uniaxial, aripat, lax. Pedunculul este 
mare şi semililignificat  
 Bobul oferă un aspect comercial plăcut strugurilor prin: mărimea și lungimea de 30 mm, forma 
cilindrică, culoare gălbuie; pielița acoperă pulpa crocantă printr-un strat subțire de pruină; nu se 
caracterizează printr-un gust specific; pedicelul de dimensiune medie se desprinde de bob tot cu o 
intensitate mijlocie. Este apiren (Fig.15).  
 La maturitate un ciorchine cântărește 400-430 g, 100 boabe au aproximativ 650 g, și acumulează 
166-170 g/l zaharuri, la o aciditate de 2,3-2,5 g/l H2SO4 (Onea Cristina-Magdalena, 2014). 
 Criterii de selecție: mărimea și culoarea bobului, concentrația mustului în zaharuri, timpurietate, 
toleranță foarte bună la mană și făinare. Aspect comercial deosebit de plăcut și bob apiren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Fig. 14 Elita hibridă HI 19         Fig. 15 Elita hibridă BP 7 
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Elita BP 9 

 Strugurele este cilindro-conic, mare ca mărime, uniaxial, aripaț, lax. Pedunculul mediu în ceea ce 
privește mărimea este semilignificat. 
 Bobul este troncovoid, mare, cu pieliţa colorată verde – gălbui, mijlocie ca şi grosime, acoperită 
cu un strat subțire de pruină. Miezul este suculent, cu aromă neutră. Pedicelul lung se separă greu de 
bob. Nu prezintă seminţe  (Onea, 2014). 
 Fiind primul an pe rod, nu se poate aprecia cu exactitate greutatea strugurilor. Un ciorchine a 
cântărit 230-280 g, 100 boabe au avut în greutate 450-500 g, iar concentrația mustului în zaharuri a 
arătat 170-180 g/l, raportat la o aciditate sub 2,2 g/l H2SO4 (Fig. 16). 
 Criterii de selecție: mărimea şi culoarea bobului, concentrația mustului în zaharuri, timpurietate, 
toleranță bună la mană și făinare. Aspect comercial deosebit de plăcut şi bob apiren. 
 
 

Elita BP13 

 Strugurele este mare, de formă cilindro-conică, uniaxial, aripat, cu boabele așezate destul de rar 
cu câţiva pediceli nevizibili. Pedunculul foarte lung este semilignificat. 
 Bobul de asemenea mare, eliptic-lung, cu pielița de culoare galben-verzui, mijlocie ca grosime, 
acoperită cu un strat fin de pruină. Punctual pistilar este puţin vizibil. Pulpa este semizemoasă, cu aromă 
specifică. Pedicelul scurt se detaşează cu o forţă mijlocie de bob (Onea Cristina-Magdalena, 2014). 
 Greutatea strugurelui este de aproximativ 450 g, greutatea bobului 6,0-6,5 g, iar conţinutul 
mustului în zaharuri 123 g/l, cu aciditatea 2,8 g/l H2SO4 (Fig. 17). 
 Criterii de selecție: mărimea deosebită a bobului, apectul sticlos al bobului. Pe ansamblu, 
aspectul comercial al strugurilor, toleranţă bună la mană. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fig. 16 Elita hibridă BP 9       Fig. 17 Elita hibridă BP 13 

 
Elita A 5 

 Strugurele este mare, cilindro-conic, uniaxial, aripat, de compactitate medie. Pedunculul este 
foarte lung şi semilignificat. 
 Bobul este mare, troncovoid, cu pieliţa groasă colorată în roz, uşor pruinată. Pulpa este 
semicrocantă şi se remarcă print-un gust special (Onea Cristina-Magdalena, 2014). 
 Greutatea strugurelui: 390-430 g, 100 boabe: 500-530 g, concentraţia mustului în zaharuri: 155-
160 g/l, aciditate 2,5-3,0 g/l H2SO4 (Fig. 18). 
 Criterii de selecţie: Elita s-a remarcat prin mărimea strugurelui şi a bobului şi culoarea acestuia, 
ceea ce îi conferă un aspect comercial deosebit de plăcut, gust special, timpurietate, seminţe nematurate 
şi toleranţă bună la mană. 
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 Elita A 6 
 Strugurele este mare, cilindro-conic, uniaxial, aripat, de compactitate medie. Pedunculul este de 
mărime mijlocie şi puternic lignificat. 
  Bobul este eliptic-scurt, mare, cu pieliţa subţire, colorată uniform în verde-gălbui şi aspect cerat, 
deosebit. Punctul pistilar este aparent. Pulpa este de consistenţă semicrocantă spre crocantă, cu aromă 
neutră (Onea, 2014). 
 Greutatea strugurelui: 430-450 g, greutatea a 100 boabe: 500-530 g, concentraţia mustului în 
zaharuri: 160-170 g/l, aciditate 2,5-3,0 g/l H2SO4 (Fig. 19). 
 Criterii de selecţie: Elita s-a remarcat prin mărimea strugurelui, aspectul cerat, deosebit de 
plăcut al bobului, timpurietate şi aromă plăcută de muscat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 18 Elita hibridă A 5           Fig. 19 Elita hibridă A 6 

 

Elita A 19 

 Strugurele este mare, cilindro-conic, uniaxial, lax. Pedunculul este lung şi puternic lignificat. 
 Bobul este foarte mare, cilindric, cu pieliţa colorată verde-gălbui, de grosime mijlocie, uşor 
pruinată şi cu punctul pistilar puţin aparent. Pulpa este crocantă, cu aromă neutră. Pedicelul este lung şi 
se desprinde uşor de bob (Onea, 2014). 
 Greutatea strugurelui: 550-580 g, greutatea a 100 boabe: 1000-1200 g; zaharuri în must: 145-
160 g/l, aciditate 3-3,5 g/l H2SO4 (Fig. 20). 
 Criterii de selecţie: Această elită se remarcă în mod evident prin strugurele mare şi aspectuos, 
bobul foarte mare şi frumos colorat, toleranţă bună la făinare. 

Elita A 27 
 Strugurele este mare, de formă cilindro-conică, uniaxial, lax. Pedunculul este scurt şi 
semilignificat (Onea, 2014). 
 Bobul este mare, cilindric, cu pieliţa colorată verde-gălbui, de grosime mijlocie, acoperită cu un 
strat fin de pruină. Punctul pistilar este puţin aparent. Pulpa este semicrocantă, fin aromată.  
 Greutatea strugurelui: 540-560 g; greutatea a 100 boabe: 850-900 g; zaharuri în must: 125-140 
g/l, aciditate: 3,0-3,5 g/l H2SO4 (Fig. 21). 
 Criterii de selecţie: Elita se evidenţiază prin aspectul deosebit al strugurelui, mărimea şi aroma 
bobului. 
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   Fig. 20 Elita hibridă A 19          Fig. 21 Elita hibridă A 27 

 
Elita HR 7 

 Strugurele este mare, de formă cilindro-conică, uniaxial, aripat, compactitate mijlocie Pedunculul 
este scurt şi semilignificat. Pedunculul este de mărime mijlocie, lignificat. 
 Bobul este foarte mare, ovoid, cu pielița de culoare roșie , uniform ca mărime, cu strat fin de 
pruină. Punctul pistilar este puţin aparent. Pulpa este crocantă, cu gust specific. 
 Greutatea strugurelui: 765-940 g; greutatea a 100 boabe: 620-710 g; zaharuri în must: 156-167 
g/l, aciditate: 2,7-3,5 g/l H2SO4 (Fig. 22). 
 Criterii de selecţie: Elita se evidenţiază prin aspectul deosebit al strugurelui, bobul foarte mare, 
uniform şi crocant.  

 
Elita BP- V12 

 Strugurele este foarte mare, de formă cilindro-conică, uniaxial, aripat, compactitate mijlocie 
Pedunculul este lung şi semilignificat. Pedunculul este de mărime mijlocie, semilignificat.  
 Bobul este de mărime mijlocie spre mare, ovoid, cu pielița de culoare roșie , uniform ca mărime, 
cu strat fin de pruină. Punctul pistilar este puţin aparent. Pulpa este semicrocantă, cu gust specific. 
 Greutatea strugurelui: 980 -1093 g; greutatea a 100 boabe: 500 g; zaharuri în must: 150-166 
g/l, aciditate: 2,4-3,1 g/l H2SO4 (Fig. 23). 
 Criterii de selecţie: Elita se evidenţiază prin aspectul deosebit al strugurelui, foarte mare, cu gust 
specific 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fig. 22 Elita hibridă HR 7                      Fig. 23 Elita hibridă BP-V12 
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Elite hibride de perspectivă 
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Aspecte din cultura de concurs 
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PLANT BREEDING OF GRAPEVINE.  

PAST, PRESENT AND FUTURE 

 

ABSTRACT 

The main purpose of plant breeding is to obtain new genotypes, superior to those already 
existing in culture by one or more important characteristics. 

Using specific methods, the breeders contributed to the improvement of resistance to 
diseases, pests and unfavorable environmental factors and especially the result was the increase of 
the production potential of the plants. 

After a long and persistent selection work, 16 clonal selections were obtained and approved: 
Pinot noir 3 St., Sauvignon 111 St., Cabernet sauvignon 131 St., Fetească regală 72 St., Feteasca 
albă 97 St., Fetească neagră 6 St., Muscat Ottonel 16 St., Aligote 63 Șt., Chardonnay 15 St., Perlette 
10 St., Muscat d'Adda 22 St., Burgund mare 86 Șt., Merlot 202 Șt. 2 St., Pinot gris 14 St., Șarbă 2 St, 
Fetească albă 2 St. 

This particularly laborious work materialized, in the last years, with results that have come to 
meet the desires and objectives of the wine production and the market economy. 

As a result, the varieties Argessis, Auriu de Ștefăneși, Norocel and Memory as table 
grapes, were created, approved and patented. 

In perspective, the Breeding Plants Laboratory will have like major objective the approval and 
patenting of some hybrid elites obtained and selected considering the high agrobiological and 
technological potential as well as the ecological plasticity increase. 
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COLECŢIA DE GERMOPLASMĂ A VIȚEI-DE-VIE, SURSĂ DE MATERIAL BIOLOGIC 
AUTENTIFICAT ŞI DE ÎNALTĂ CALITATE PENTRU PODGORIILE NAȚIONALE 

 
Carmen Florentina POPESCU, Gina NEDELEA 

 
REZUMAT 

Evaluarea la nivel naţional a diversităţii genetice a sortimentului viticol, în paralel cu 
îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a materialului genetic din colecţiile de germoplasmă, reprezintă 
priorităţi naţionale şi obiective strategice pentru cercetarea viticolă românească. Înfiinţarea colecţiilor 
de germoplasmă şi menţinerea accesiunilor din genul Vitis la INCDBH Ștefănești (G0, G1 şi ex situ) 
începând din anul 2004, reprezintă rezultatul unei activităţi de cercetare complexe şi susţinute. Au 
fost adaptate şi aplicate metodele standardizate, recunoscute internaţional, atât pentru organizarea 
spațiilor destinate colecţiilor viticole, cât şi pentru caracterizarea sortimentului, cu precădere a 
soiurilor vechi, considerate autohtone. În prezent, în colecțiile de germoplamă înființate la INCDBH 
Ştefăneşti cu material viticol de categoria Iniţial, sunt menţinute în condiții de siguranță și cu 
respectarea cerinţelor legislative naţionale şi internaţionale un număr de 323 accesiuni ale genului 
Vitis. Principalii beneficiari pentru materialul biologic existent în colecţiile noastre de germoplasmă 
sunt atât unităţile de cercetare deţinătoare de astfel de colecţii, cât şi producătorii (fermierii) privaţi şi 
de stat interesaţi de un material de plantare garantat pentru autenticitate și certificat pentru starea sa 
sănătoasă.  
 

Anul 1987 a reprezentat începutul unei noi etape pentru viitorul institut de cercetare prin  
punerea în funcţiune a instalaţiilor moderne pentru înmulţirea rapidă a viţei-de-vie şi înfiinţării 
complexului de ameliorare şi înmulţire a speciilor horticole. Această nouă entitate pilot avea menirea 
de a integra cercetarea fundamentală cu cea aplicativă din toate domeniile aferente producerii de 
material săditor, reprezentând baza materială şi umană pentru organizarea pe baze noi a activităţilor 
de cercetare. Înfiinţarea acestui complex de înmulţire a impus în primul rând amenajarea şi dotarea 
corespunzătoare a laboratorului de culturi in vitro,  care cuprindea spaţii destinate pentru prepararea 
mediilor de cultură, pentru asepsie şi sterilizare, camere pentru termoterapie, inoculare şi transfer la 
hote cu flux laminar, camere de creştere. În timp, ca rezultat al activităţii de cercetare, au fost 
modernizate spaţiile pentru aclimatizarea materialului biologic rezultat prin tehnologia devirozării, cele 
pentru menţinerea materialului Iniţial de înmulţire G0 şi G1, precum şi dotarea laboratoarelor de 
analiză şi control a accesiunilor.  

Intrarea ţării noastre în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, a impus necesitatea  
armonizării legislaţiei româneşti privind comercializarea materialului de înmulțire vegetativă a viței-de-
vie (Ordinul 1267/2005), cu Directiva Consiliului European nr. 68/193/CEE. În acelaşi timp, se 
impunea implementarea sistemului calităţii în producerea materialului de înmulțire viticol din categorii 
biologice superioare, care a presupus totodată şi fundamentarea unor concepte noi precum: material 
de referinţă certificat, schema de certificare, schema de clasificare, trasabilitate şi mentenanţă 
biologică. Ca urmare, România, fiind o ţară cu tradiţie viticolă de secole, trebuia să adopte şi să 
respecte cerinţele internaţionale pentru garantarea autenticităţii materialului de înmulţire, precum şi 
pentru controlul valorii biologice şi a stării de sănătate a materialului vegetal utilizat la înfiinţarea de 
noi plantaţii şi a celui importat şi/sau exportat.  

Experienţa acumulată în timp şi materialul viticol deja obţinut până la data aderării noastre la 
UE, au reprezentat atuuri importante pentru implementarea noilor cerinţe internaţionale. Institutul 
nostru s-a impus ca fiind singura unitate de cercetare deţinătoare a unei resurse de germoplasmă 
pentru vița-de-vie, de categoria material Iniţial din România, păstrată în condiții corespunzătoare și 
conforme cerinţelor legale. În acest sens, institutul a lucrat permanent în strânsă colaborare cu 
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificaţie Valea Călugărească și cu toate 
unitățile deţinătoare de colecţii de germoplasmă viticole (SCDVV Iași, Odobești, Pietroasa, Bujoru, 
Murfatlar, Drăgășani, Blaj și Miniş, Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe 
Nisipuri Dăbuleni) care au calitatea de curatori și proprietari ai soiurilor de viță-de-vie. Materialul 
vegetal din colecțiile noastre este rezultatul aplicării procedurilor de operare standard, acceptate în 
prezent, incluzând termoterapia și/sau cultura in vitro, cu testare periodică pentru verificare, selecție 
sanitară și eventual diagnosticare precoce a prezenței unor virusuri  ăunătoare  pentru  vița-de-vie. În  
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Fig. 1. ETAPELE TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A MATERIALULUI DE ÎNMULŢIRE VITICOL  

LA INCDBH ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ 
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ultimi ani, aceste determinări au fost completate de observaţiile ampelografice, oeno-carpologice, 
biochimice şi moleculare pentru verificarea autenticităţii materialului viticol din colecţii.   
 

 Etape pentru obţinerea materialului viticol introdus în colecţiile de germoplasmă 
Materialul de plantare obținut şi menținut în colecţiile de germoplasmă aparţinând INCDBH, 

este reprezentat de soiuri vechi-autohtone, soiuri şi clone de viţă-de-vie roditoare şi de portaltoi nou 
omologate, precum şi alte specii de Vitis şi hibrizi interspecifici. Pentru a fi extinse în producţie, 
conform legislaţiei în vigoare, aceste varietăţi, după  înscrierea în Lista oficială a soiurilor, trebuie să 
parcurgă etapele schemei de certificare a materialului de înmulţire viticol, în scopul transferului în 
sera depozitar, ca material Iniţial de înmulţire G0 (Fig. 1).  

La începutul activității noastre, tot materialul biologic, indiferent de provenienţă, era supus 
protocolului de înmulțire in vitro din țesuturi meristematice, derivate de la o singură plantă donor 
(Oșlobeanu şi colab. 1990). Noile plante regenerate şi certificate ca fiind libere de principalele virusuri 
dăunătoare pentru viţa-de-vie, reprezentau sursa de material biologic Inițial de la care începea 
procesul de înmulțire, dar și sursă de material vegetal de referinţă pentru cercetările promovate în 
cadrul programele naționale. De-a lungul timpului, tematicile de cercetare şi obiectivele urmărite au 
vizat următoarele aspecte:  

- obţinerea materialului de înmulţire viticol Iniţial prin metode biotehnologice (Vişoiu şi 
Buciumeanu 2006, Rădulescu şi colab. 2014);  

- menţinerea pe termen mediu şi lung a materialului înmulţire viticol Iniţial G0, în condiţii in vitro 
şi ex vitro (Bejan şi colab. 2014); 

- potenţialul de regenerare din ţesuturi meristematice şi somatice în cultură in vitro a soiurilor 
vechi şi a noilor creaţii de viţă-de-vie roditoare şi de portaltoi (Vişoiu şi colab. 2010); 

- eficienţa diferitelor metode pentru eliminarea virusurilor viţei-de-vie în cultura in vitro 
(termoterapie, chimioterapie) (Guţă şi colab. 2014); 

- evaluări cantitative şi calitative ale materialului biologic în culturi in vitro pe termen mediu şi 
lung (Vişoiu şi colab. 2000) 

- capacitatea de adaptare la condiţii ex vitro a materialului biologic viticol devirozat (aspecte 
cantitative şi calitative) (Vizitiu şi colab. 2015); 

- analiza principalelor caractere ampelografice la materialul Iniţial de înmulţire viticol obţinut prin 
metode biotehnologice şi menţinut în biodepozitar, comparativ cu materialul amelioratorului: 
identificarea modificărilor morfo-fiziologice, a parametrilor de creştere şi dezvoltare a plantelor, 
calitatea şi cantitatea materialului de înmulţire (Vizitiu şi colab. 2017); 

- diversitatea genetică în colecţiile de germoplasmă și potențialul de adaptare al varietăţilor la          
condițiile climatice în continuă schimbare (Bejan  şi colab. 2013). 
Corelația dintre vița-de-vie ca material de plantare și efectele infecției virale asupra calității și 

randamentului producției a stârnit interesul specialiștilor noștri pentru inițierea studiilor complexe, 
comparative plante sănătoase/plante infectate, utilizarea metode adecvate de diagnostic și de 
eliminare a virusurilor. În funcție de tipul infecției virale, stadiul de dezvoltare al plantelor donor și 
fenofază, au fost testate diferite metode de diagnostic viral și de eliminare a virusurilor, cum ar fi: a) 
cultura in vitro a țesuturilor meristematice și/sau termoterapia (Vișoiu şi colab. 2000); b) microaltoirea 
in vitro (Buciumeanu şi colab. 2001; Vișoiu şi colab. 2001); c) regenerarea prin embriogeneză 
somatică directă, sau indirectă, urmată de teste ELISA (Popescu şi colab. 2003). 

De-a lungul timpului, prin contribuţia susţinută a specialiştilor noştri, a fost creat un stoc de 
germoplasmă viticolă, care cuprinde acum 323 varietăţi libere de principalele virusuri dăunătoare 
pentru viţa-de-vie (Tabelul 1). Începând din 2004, proiectele de cercetare au reprezentat surse de 
finanţare importante pentru amenajarea adecvată a spaţiilor şi suprafeţelor destinate înfiinţării şi 
menţinerii colecţiilor de germoplasmă viticolă. Acestea reprezintă singura sursă de material biologic 
viticol din categoria "material iniţial" din România. Materialului genetic păstrat este reprezentat de 
plante de viţă-de-vie: a) pe rădăcini proprii, în colecţiile G0 şi G1; b) plante altoite pe Kober 5BB (cu 
excepţia portaltoilor) pentru toate varietăţile, în colecţia ex situ.  

Pornind de la considerentele că materialul genetic din colecţiile de germoplasmă este 
reprezentat prin genotipuri garantate din punct de vedere al autenticităţii și este considerat ca  
material de referinţă - martor pentru încercările de cercetare, ne propunem în continuare următoarele: 
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- eficientizarea metodelor de obţinere şi conservare a materialului Iniţial de înmulţire (G0 şi G1) 
în scopul asigurării unui număr cât mai mare de genotipuri de Vitis sp.; 

- completarea permanentă a sursei de germoplasmă viticolă (material Iniţial de înmulţire G0, G1 
și ex situ) cu soiuri autohtone, creaţii noi ale amelioratorilor din România, precum şi 
achiziţionarea din alte ţări şi introducerea în colecţii de noi genotipuri; 

- menținerea colaborărilor cu unităţi din țara noastră și din alte țări cu tradiție pentru cultura viței-
de-vie, deţinătoare de colecţii similare, pentru schimbul de material biologic și de informații 
despre sortimentul varietal al genului Vitis; 

- actualizarea permanentă a bazei de date proprii cu informaţii despre fiecare accesiune din 
colecții. Această evidenţă este o bază de date activă, care trebuie continuu îmbunătăţită, pe 
măsură ce se măreşte numărul de varietăţi, sau se adaugă informaţii despre cele existente.  
 

Tabelul 1 
Tipul colecţiei și modul de conservare a resurselor genetice de viţă-de-vie la INCDBH Ştefăneşti / 

Volumul de material genetic deținut 
 

Abre-
viere 

Tipul colecţiei Caracteristici Nr. de 
accesiuni 

G0 Material de înmulţire 
initial.  

Colecţie de germoplasmă menţinută în seră, în 
condiţii controlate / plante la ghivece individuale/ 
câte 4 plante de fiecare genotip 

323 

G1 Material de înmulţire 
initial. Soiuri şi clone   
obţinute la INCDBH 

Colecţie de germoplasmă menţinută în seră, în 
condiţii controlate / plante la ghivece individuale/ 
câte 30 plante de fiecare genotip 

21 

Ex situ Varietăţi de  
Vitis sp.  

Colecţie de germoplasmă în câmp.  
 - soiuri vechi, scoase din sortimentul cultivat; 
 - soiuri tradiţionale, cu arie restrânsă de cultură; 
 - specii sălbatice înrudite cu cele cultivate; 
 - soiuri cultivate şi noi creaţii obţinute prin         
tehnici de ameliorare 
Suprafaţă 0,8 ha; câte 12 plante de fiecare genotip 

171 

    
Managementul colecţiilor de germoplasmă 

Principalul obiectiv al conservării resurselor genetice din colecțiile de germoplasmă este 
păstrarea diversității genetice a speciilor de plante / genuri / populații, care pot fi ulterior disponibile 
pentru activități științifice și economice. Importanța acordată de statul român conservării, utilizării 
durabile a biodiversității și valorificării acestei diversității genetice a speciilor de plante, este 
demonstrată de Decizia nr. 27 din ianuarie 1994, pusă în aplicare și permanent actualizată. 

Înființarea colecţiilor de germoplasmă viticole la INCDBH Ștefănești în ultimii 15 ani reprezintă 
rezultatul unei activități complexe și al implementării unui management eficient, care respectă 
cerinţele europene pentru: achiziția materialului genetic, organizarea colecțiilor de germoplasmă, 
menținerea diversității genetice, caracterizarea completă a accesiunilor și valorificarea sortimentului, 
existența unui sistem unic, centralizat, de evidență a varietăţilor din genul Vitis prezente în colecțiile 
viticole din România (Popescu şi colab. 2018). Pentru înființarea colecțiilor noastre de germoplasmă 
au fost consultate, adaptate și puse în aplicare următoarele documente: 
- "Standardele colecţiilor de germoplasmă pentru resursele genetice vegetale" elaborat de "Food and 
Agriculture Organization" (2014); 
- normele stabilite de "Vitis Working Group of the European Cooperative Programme for Plant Genetic 
Resources (ECPGR)" (2013); 
- protocoalele aprobate la şedinţele de lucru din cadrul proiectului Cost Action FA1003 "GRAPENET - 
East-West Collaboration for Grapevine Diversity Exploration and Mobilization of Adaptive Traits for 
Breeding" (Failla 2015). 

Unitatea noastră, în calitate de deţinătoare legală a unor colecţii de germoplasmă, a completat  
dosarul colecției, care cuprinde documentele doveditoare pentru înfiinţarea colecţiilor proprii, locaţia 
acestora, materialul biologic deţinut şi toate informaţiile care au stat la baza achiziţiei acestui  material 
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viticol. Toate conceptele, instrumentele și metodele de bază utilizate pentru stabilirea, întreținerea și 
reevaluarea colecțiilor noastre de germoplasmă sunt necesare pentru a înțelege și estima costurile 
operaționale (Popescu şi colab. 2018). Au fost luate în considerare următoarele: 

a) costurile de producție pe termen scurt pentru colectarea și utilizarea materialului prezervat, 
care implică asigurarea disponibilității pentru furnizare şi schimb de material vegetal, însoţit de 
informații cât mai complete despre fiecare accesiune;  

b) costurile de producție pe termen lung pentru acoperirea cheltuielilor privind păstrarea 
variabilității genetice prin numărul de accesiuni existente în colecţii, menținerea integrității genetice și 
asigurarea securității materialului vegetal. Caracterizarea completă şi regenerarea/înmulţirea 
materialului genetic din colecţii necesită cea mai mare investiție, iar aceste costuri depind la rândul lor 
de numărul de accesiuni și de diversitatea păstrată în colecții. 

Curatorul, împreună cu colectivul de specialiști care au participat la înființarea colecțiilor 
noastre de germoplasmă pentru vița-de-vie, au conștientizat că activitățile foarte bine documentate 
(pentru organizare, înregistrare, analiză, valorificare, etc.) sunt esențiale atât pentru cunoașterea 
materialului vegetal conservat, cât și pentru luarea deciziilor privind gestionarea acestuia. Cu cât 
cunoaștem mai mult despre materialul existent în colecţia de germoplasmă, cu atât crește valoarea și 
importanța acestuia. În plus, o bună gestionare a colecției de germoplasmă reprezintă o dovadă a 
respectării resurselor naturale naţionale, a mediului, a tradițiilor și culturii locale. 

Modul eficient de a menține și valorifica în viitor materialul genetic existent în colecțiile 
noastre, G0, G1 și ex situ, impun identificarea indicatorilor de performanță. Astfel, principalele 
obiective urmărite permanent sunt: 
- toate activitățile și deciziile în gestionarea colecțiilor de germoplasmă să fie conforme şi să 

răspundă cerinţelor legislaţiei naționale și internaționale care vizează maximizarea utilizării 
eficiente a materialului vegetal conservat; 

- să se asigure condițiile adecvate pentru păstrarea integrității genetice a materialului conservat în 
colecţii, securitatea lui, longevitatea colecţiilor și disponibilitatea accesiunilor pentru valorificare; 

- diseminarea informaţiilor despre colecţiile noastre de germoplasmă care vor contribui la 
promovarea varietăţilor de viţă-de-vie specifice arealului românesc, stimularea interesului 
cercetătorilor pentru reevaluarea diversităţii sortimentului existent în colecţiile româneşti de 
germoplasmă viticolă.   

  
Caracterizarea ampelografică şi identificarea cu markeri moleculari a accesiunilor din 
colecţiile de germoplasmă  

La ora actuală, pentru identificarea şi caracterizarea varietăţilor de viţă-de-vie cultivate, a celor 
sălbatice, sau a soiurilor şi hibrizilor de portaltoi, se utilizează un sistem unic, standardizat cu 
descriptori ampelografici, publicat în 2009 "The 2nd edition of the OIV Descriptor list for grapevine 
varieties and Vitis species". Acest standard este recomandat pentru managementul colecţiilor de de 
germoplasmă viticolă şi reglementează sistemul de notare şi înregistrare a caracterelor ampelografice 
pentru accesiunile existente în colecţii. Standardul pentru descrierea şi caracterizarea speciilor şi 
varietăţilor genului Vitis cuprinde 150 descriptori, dintre care 48 sunt obligatorii. În scopul utilizării şi 
valorificării, toate varietăţile prezervate în colecția de germoplasmă trebuie identificate şi descrise 
corect şi specificate caracteristicile lor utile din punct de vedere economic. 

A. Caracterizarea ampelografică efectuată de specialiştii noştri la materialul viticol deţinut, s-
a efectuat respectând modul de notare acceptat internaţional, la anumite momente de dezvoltare a 
plantelor (anumite fenofaze), la anumite organe vegetale şi având o anumită poziţie pe plantă. 
Dosarul colecţiei de germoplasmă a fost completat cu informaţii referitoare la descrierea unui număr 
de 75 de varietăţi. Descrierea ampelografică efectuată de curator şi de specialiştii în ampelografie, a 
fost comparată cu descrierea din literatura de specialitate, de referinţă şi din documentele vechi 
pentru a obține o confirmare preliminară a autenticității accesiunilor studiate.  
Pornind de la obiectivul prioritar de protejare a biodiversităţii patrimoniului viticol naţional, ne-am 
propus în primul rând să întocmim cât mai complet fişele soiurilor considerate autohtone, marea 
majoritate soiuri cultivate de secole pe teritoriul românesc. Criteriile care au stat la baza alegerii 
acestor soiuri au fost următoarele: a) varietăți cultivate din timpuri străvechi (conform documentelor 
vechi) și devenite soiuri internaționale datorită potenţialului lor biologic; b) soiuri locale, de importanţă 
majoră, cultivate pe suprafeţe extinse în România; c) soiuri locale, de importanţă minoră, valoroase  
pentru anumite zone viticole, cultivate în special în plantaţiile private; d) soiuri locale, neglijate de 
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marii viticultori, cu risc de dispariție și care sunt sporadic prezente în gospodării familiale, sau sunt 
menţinute doar în colecțiile de germoplasmă.  

Caracterele morfologice și agronomice ale accesiunilor au fost conforme în cea mai mare 
parte cu cele din documentele de referinţă. Au fost înregistrate câteva diferenţe, de obicei de un 
singur nivel de notare, la anumite caracteristici, cum ar fi: intensitatea colorației antocianice la vârful 
lăstarului tânăr  (OIV 003), densitatea perilor la vârful lăstarului tânăr  (OIV 004), culoarea laminei pe 
partea superioară la frunza tânără (OIV 051), forma lamei frunzei mature (OIV 067), gradul de 
deschidere/suprapunere a sinusului pețiolului (OIV 079), forma bazei sinusului pețiolului (OIV 080), 
densitatea perilor între nervurile principale pe partea inferioară a lamei (OIV 084), dispunerea 
boabelor în strugure (compactitatea) (OIV 204), forma strugurelui (OIV 208), forma bobului (OIV 223), 
conținutul de zahăr din must (OIV 505) și aciditatea totală a mustului (OIV 506). Aceste diferențe ar 
putea fi atribuite variabilității de exprimare a caracteristicilor morfologice și agronomice în corelaţie cu 
mediu, condițiile climatice din zona de amplasare a plantaţiei, starea de sănătate a viței-de-vie, dar și 
de interpretarea persoanei care a efectuat determinările.  

B. Caracterizarea cu markeri moleculari a accesiunilor. În ultimele trei decenii, tot mai 
mulţi cercetători au ajuns la concluzia că metodele tradiţionale de ampelografie, bazate pe morfologie 
şi morfometrie, sunt insuficiente pentru caracterizarea completă şi corectă a varietăţilor de viţă-de-vie. 
Problemele asociate sistemului ampelografic bazat pe caractere fenotipice sunt în mare parte 
datorate subiectivismului în notare şi a variabilităţii de exprimare a caracterelor în diferitele areale de 
cultură. Alături de descriptorii ampelografici, metodele moleculare la nivel de ADN s-au dovedit 
deosebit de eficiente şi de mare acurateţe pentru identificarea soiurilor, indiferent de provenienţa lor. 
Ca urmare, după 1990, la sistemul de descriere cu descriptori ampelografici s-a adăugat 
caracterizarea genetică a soiurilor de viță-de-vie cu markeri SSR ("Simple Sequence Repeats", sau 
"microsatellites"), ca instrument util şi complementar ampelografiei. Până în 2009, OIV recomanda 
utilizarea a șase loci SSR pentru a identifica genotipurilor de Vitis. Ulterior, după testarea metodelor 
moleculare îmbunătăţite pe un număr de peste 2.000 genotipuri, din 30 colecții de germoplasmă 
diferite, s-a stabilit că un număr de nouă markeri SSR este cea mai eficientă şi sigură modalitate de 
identificare a soiurilor de viță-de-vie.   

Posibilitățile de lucru din laboratoarele noastre, pregătirea profesională a specialiștilor,  
participarea lor activă în proiecte de cercetare naționale și internaționale, precum și colaborarea cu 
unități de cercetare de elită din Europa, au asigurat obținerea unor rezultate remarcabile. Un obiectiv 
important a fost obținerea tabloului caracterizării complete (ampelografică și moleculară) a unui 
număr de 50 accesiuni. Toate informațiile prezentate în continuare au fost publicate în reviste de 
specialitate (Popescu şi colab., 2017; Popescu şi Crespan, 2018) și au fost înregistrate în bazele de 
date europene. Investigaţiile moleculare au fost efectuate pe durata desfăşurării proiectului COST 
Action FA1003 “East-West collaboration for grapevine diversity exploration and mobilization of 
adaptive traits for breeding” scopul fiind de a identifica, caracteriza și compara între ele soiurile 
românești selectate pentru analiză, precum şi cu soiuri existente în alte colecţii din Europa.       
Informaţiile furnizate de analiza moleculară sunt utile pentru a înţelege provenienţa soiurilor vechi de 
viţă-de-vie, precum şi modul de răspândire a lor prin schimbul de material biologic de-a lungul 
timpului, chiar şi atunci când dovezile acestor transferuri au fost pierdute, împreună cu numele iniţial 
al soiurilor. Informațiile privind identitatea soiurilor analizate au fost obținute după compararea 
profilelor lor genetice cu datele existente în trei baze de date: VIVC (Vitis International Variety 
Catalog), CREA – Viticulture and Enology molecular database și INRA - colecţia Vassal. 

Rezultatele obţinute au furnizat informații uneori neașteptate privind identitatea unor varietăți, 
dovedirea unor noi sinonime, sau omonime. Profilele SSR au permis de asemenea detectarea unor 
greşeli în înregistrarea accesiunilor, precum şi identificarea varietăţilor unicat, sau a celor pentru care 
nu deţinem încă informaţii complete (cu descriptori ampelografici şi markeri moleculari). Interpretarea 
rezultatelor s-a făcut prin coroborarea profilelor genetice pentru 13 markeri SSR, cu informațiile din 
literatura de specialitate în care se prezintă descrierea ampelografică pentru fiecare accesiune.  Din 
totalul celor 50 soiuri vechi de viţă-de-vie, nu am deţinut informaţii cu descrierea ampelografică 
detaliată pentru "Galbenă măruntă", "Lampău", "Moroştină", "Negru vârtos", "Țâța caprei neagră" și 
"Țâța vacii neagră", iar pentru "Braghină albă" și "Românie", existau doar informații parțiale. 

In cazul celor 50 varietăţi analizate, s-au obţinut 45 profile genetice distincte. Verificarea şi 
compararea mărimii alelelor din bazele de date, au demonstrat următoarele: 



81 

 

a) Sinonimele menționate în documente vechi cu descrierile ampelografice au fost confirmate 
pentru următoarele soiuri: "Ardeleanca" cu "Bakar belyi"; 'Creață' cu "Creaţă de Banat" și "Creaca"; 
"Bacator" cu 'Bakator roz'; "Braghină roz" cu "Braghină roșie rară"; "Cadarcă" cu "Kadarka Kek"; 
"Ceauș alb" cu "Chaouch blanc"; "Majarcă albă" cu "Slankamenka bela"; "Negru vârtos" cu "Mavrud 
Varnenskii"; "Plăvaie" cu "Plavay"; "Tâța caprei albă" cu "Tsitska kaprei". 

b) Unele sinonimii prezentate în literatura de specialitate veche nu au fost confirmate, în 
schimb, au fost dovedite altele noi, sau diferite de cele afirmate anterior: 

- Soiul "Busuioacă de Bohotin" a prezentat același profil SSR cu "Muscat à petits grains 
blancs", dar culoarea roșie a boabelor și descrierea ampelografică dovedeau că este foarte 
asemănător cu "Muscat à petits grains rouges" (VIVC 8248). Din aceste motive, s-a ajuns la concluzia 
că "Busuioacă de Bohotin" este o mutantă somatică de "Muscat à petits grains blancs" pentru 
culoarea roşie a boabelor de strugure și nu este sinonim cu "Muscat rouge de Madere", aşa cum se 
cunoștea din literatura de referință; 

- Profilul SSR al soiului "Galbenă uriașă" a fost la fel cu cel al soiului croat "Mirkovaca", un soi 
pe cale de dispariție. În documentele vechi, "Galbenă uriaşă" este considerată o selecţie clonală a 
soiului "Galbenă de Odobești". Profilul genetic cu markeri SSR s-a dovedit a fi diferit de cel al acestui 
soi, iar o posibilă relație de prim grad între "Galbenă uriașă" şi "Galbenā de Odobești" este exclusă; 

- S-a demonstrat că "Tămâioasă românească", unul dintre cele mai importante și apreciate 
soiuri de viță-de-vie din România, nu prezintă același profil SSR cu al soiului "Muscat  à petits grains 
blancs" și, prin urmare, nu este sinonim cu acesta. Deoarece rezultatele obţinute sunt similare cu cele 
obţinute la accesiuni de "Tămâioasă românească" din alte colecții de germoplasmă din ţara noastră şi 
din alte ţări, se presupune existența unui amestec de cel puțin două forme de "Tămâioasă 
românescă". Ca urmare a acestor rezultate, Popescu și colab. (2017), au recomandat un studiu al 
posibilului amestec  de varietăţi de "Tămâioasă românească" şi "Muscat à petits grains blancs" în 
podgoriile vechi din România. Acesta ar fi util pentru a evalua situația reală (forme cu intensitatea 
aromei de muscat diferită şi aspect modificat al formei frunzei mature) și, în același timp, ar fi benefic 
pentru viticultura din ţara noastă.  

c) Au fost identificate sinonime noi pentru unele accesiuni pentru care nu au fost găsite 
informații în literatura de specialitate, cum ar fi:  

- "Galbenă măruntă" – unul dintre soiurile în pericol de dispariție și care este menținut astăzi 
numai în două colecții de germoplasmă. Nu au fost găsite documente privind originea sau descrierea 
sa pentru comparație şi autentificare primară. Profilul său SSR a fost identic cu cel al soiului grecesc 
"Kakotrygis", dovedind astfel ca aceste două soiuri sunt sinonime;  

- Profilul SSR al soiului "Țâța caprei neagră" s-a potrivit cu profilul SSR al soiului bulgăresc 
"Hora", documentând astfel sinonimia lor; 

- Pentru soiul "Tâța vacii neagră" s-a obţinut un profil identic cu al soiului "Kozi Cici cherveni" 
prezent în colecţia Institutului de Viticultură şi Vinificaţie de la Pleven, Bulgaria;   

- Profilele genetice ale soiurilor "Braghină albă" și "Braghină roz" au fost diferite şi, ca urmare, 
pot fi considerate soiuri diferite şi nu mutante somatice pentru culoarea pieliţei boabelor, sau cu vreo 
legătură cu soiul "Bakator" așa cum se specifică în literatura veche. În ceea ce privește soiul 
"Braghină roz", în literatura veche se menționează cultivarea lui în areale viticole întinse din România, 
unde au existat numeroase populații cu caracteristici morfologice diferite (de exemplu, cu frunza 
matură întreagă, sau cu frunza matură cu mai mulți lobi, cu floare normală şi floare în formă de stea și 
populații cu struguri de diferite culori și mărimi). Aceste informaţii ar putea sta la baza unor viitoare 
investigaţii pentru identificarea populaţiilor de "Braghină" existente în diferite alte colecţii, sau în 
areale restrânse şi caracterizarea lor. 

d) Au fost documentate sinonime noi, care au fost adăugate la cele menționate anterior în 
literatură. Astfel:  
- "Ceauș roz" a avut același profil cu soiul "Chaouch rozovyi" prezent în colecţiile din Turcia;  
- "Coada oilor" s-a dovedit a fi sinonim cu soiul "Juhfark" din Ungaria;  
- "Țâța vacii albă" a prezentat același profil SSR cu al soiului "Halholyag" din Ucraina;  
- "Cârcioasă" a prezentat aceeaşi mărime a alelelor SSR cu soiul "Balint weiss' din Ungaria. 

e) Pentru prima dată în literatura noastră, au fost documentate următoarele sinonimii: 
- "Bătută neagră" a prezentat același profil SSR cu al soiului "Negru românesc". Aceste soiuri 

au fost considerate diferite şi au fost descrise separat în literatura de specialitate, însă descrierile 
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ampelografice efectuate în colecțiile noastre, la aceste două soiuri, au confirmat rezultatele 
moleculare și susțin faptul că sunt sinonime; 

- Accesiunile "Gordan", "Iordană" și "Zemoasă" au prezentat profiluri microsatelitice identice, 
dovedindu-se a fi sinonime. Aceste soiuri sunt considerate autohtone și au fost cultivate în teritoriile 
româneşti dinainte de invazia filoxerei. Rezultatele noastre sunt în concordanță cu rezultatele obţinute 
la materialul biologic deţinut de colecția Vassal, din Franţa și cele existente în baza de date 
europeană Vitis (http://www.eu-vitis.de). În prezent, "Iordană" este un soi cultivat în principal în vestul 
și în centrul României, "Gordan" este cultivat pe arii foarte restrânse în regiunea viticolă sud-estică, 
iar "Zemoasā" este rareori prezentă în plantaţii private, familiale, sau în colecţii. Profilurile SSR ale 
soiurilor "Gordin" și "Gordan", în ciuda asemănării numelor lor, s-au dovedit a fi diferite, excluzând 
posibilitatea de a fi sinonime; 

- Rezultate interesante au fost obținute cu două soiuri de importanță majoră, cultivate pe scară 
largă în România, "Zghihară de Huși" și "Galbenă de Odobești", considerate în zilele noastre  ca 
soiuri diferite. Chiar dacă în literatura veche aceste soiuri au fost descrise separat, descriptorii 
ampelografici și rezultatele noastre cu markeri SSR, au confirmat această sinonimie şi au exclus o 
posibilă relație părinte - descendent între "Galbenă de Odobești" și "Bătută neagră". 

f) Genotipuri discutabile. Unele accesiuni, deși păreau a fi identificate corect pe baza descrierii 
ampelografice, s-au dovedit a fi critice după compararea profilelor lor SSR cu informațiile din bazele 
de date. "Negru vîrtos" (în prezent "Negru vârtos") a fost cultivat în România cu mult înainte de 
invazia filoxerei. În anul 1958, Constantinescu a menționat existenţa a două biotipuri de "Negru 
vîrtos", unul cu flori funcțional femele și altul cu flori hermafrodite, acesta din urmă fiind foarte 
asemănător morfologic cu "Mavrud Varnenski". Profilul genetic al accesiunii analizate, "Negru vârtos" 
(ROM051-263), corespunde cu cel al soiului "Mavrud Varnenski" din Bulgaria, confirmând astfel 
vechile informații. Descrierea ampelografică documentată şi profilele genetice cu markeri SSR din 
bazele de date susţin ipoteza că "Negru vârtos" ar putea fi reprezentat de un grup mai larg de 
varietăți omonime, cuprinzând "Mavrud Varnenski" din Bulgaria, genotipul "Negru vîrtos" cu flori 
femele de la Vassal (care este considerat true-to-type) și accesiunea prezentă în colecțiile noastre de 
germoplasmă, cu flori hermafrodite.  

g) Profilele genetice obținute pentru trei accesiuni, respectiv, "Moroștină", "Negru mare" și 
"Românie" au dovedit unicitatea acestor soiuri de viță-de-vie în colecțiile de germoplasmă din Europa.  

h) Analizele moleculare cu 13 markeri SSR au demonstrat existenţa unor accesiuni incorect 
înregistrate în colecţia de germoplasmă. Evidenţierea unor deosebiri în descrierea ampelografică, 
uneori foarte greu de observat, (faţă de cele din documentele de referinţă, cu descrierile detaliate), 
completate de rezultatele analizelor moleculare cu markeri SSR, care nu au corespuns cu nici un soi 
indicat ca posibil sinonim (din bazele de date internaționale), au demonstrat existenţa de 
neconcordanţe în înregistrarea unor soiuri. Acestea vor fi reanalizate ulterior cu descriptorii 
ampelografici standardizaţi și cu markeri moleculari şi, la nevoie, vor fi înlocuite cu soiurile corect 
identificate. 

i) Cincisprezece soiuri au prezentat profile genetice identice cu cele deja înregistrate în bazele 
de date, documentând astfel corecta lor înregistrare. Acestea  sunt: "Băbească neagră", "Bășicată", 
"Berbecel", "Cârlogancă", "Cioinic", "Coarnă albă', "Coarnă neagră", "Coarnă roșie", "Cruciuliță", 
"Fetească albă", '"Fetească neagră", "Fetească regală", "Frâncușă", "Grasă de Cotnari", "Vulpea". 

Rezultatele obținute din analiza cu markeri SSR a unor soiuri din colecţia noastră de 
germoplasmă și prezentate în această lucrare, demonstrează utilitatea metodei moleculare ca 
instrument facil şi eficient pentru susținerea descrierii ampelografice şi pentru identificarea soiurilor de 
viţă-de-vie din colecţiile de germoplasmă în general. Au fost demonstrate sinonimiile şi omonimiile 
dintre unele accesiuni din colecţiile de germoplasmă din România, dintre acestea şi accesiunile 
prezente în colecţii din diferite ţări europene, au fost identificate câteva înregistrări incorecte ale unor 
accesiuni şi s-au adus argumente pentru susţinerea unicităţii unor soiuri vechi de viţă-de-vie.  

Metodele moleculare oferă informații științifice atât în sprijinul inconsecvenței și inexactităților 
de documentare în descrierea ampelografică, cât și pentru desăvârşirea descrierii complete a tuturor 
accesiunilor prezente în colecţiile de germoplasmă viticole. 

 
CONCLUZII 

Înfiinţarea colecţiilor de germoplasmă la INCDBH Ştefăneşti cu material viticol de categoria 
Iniţial şi menţinerea accesiunilor în condiții de siguranță s-au realizat cu respectarea cerinţelor 
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legislative naţionale şi internaţionale. Menţinerea condiţiilor optime de cultură în colecţiile de 
germoplasmă asigură păstrarea în timp a genotipurilor şi reprezintă condiţie obligatorie pentru 
reducerea riscului pierderii diversităţii genetice a genului Vitis.    

Gestionarea colecțiilor G0, G1 şi ex situ cu material vegetal din genul Vitis este o activitate 
complexă, de importanță națională, cu perspectivă pe termen lung și cu mare responsabilitate pentru 
generațiile următoare. 

Identificarea corectă a soiurilor este importantă pentru viticultori, curatori, vinificatori și 
consumatori de struguri și vinuri. De asemenea, reprezintă o dovadă a unui sistem de trasabilitate 
corect pe întreg procesul de obţinere a materialului de plantare, de producție a strugurilor, de 
vinificaţie şi comercializare.  

Pe lângă descrierea ampelografică, determinările la nivel de ADN sunt necesare pentru a 
verifica identitatea plantelor de viță-de-vie înainte de a efectua achiziția, distribuirea, sau schimbul de 
material vegetal, înainte de plantarea și înfiinţarea unei plantaţii viticole, sau înainte de a investi 
pentru producția de vin. 

Eficiența celor două metode utilizate pentru caracterizarea completă a soiurilor de viță-de-vie 
autohtonă reprezintă dovezi concludente pentru necesitatea continuării verificării altor accesiuni din 
colecţiile de germplasmă naţionale. Aceste date, cu întreaga documentație care atestă autenticitatea 
accesiunilor, sunt esențiale pentru îmbogăţirea cunoștințelor despre soiurile de viţă-de-vie deţinute de 
colecţiile de germoplasmă din România, completarea informațiilor despre varietăţile sinonime, sau 
omonime cu alte varietăți din colecțiile de germoplasmă europene, precum și pentru identificarea 
genotipurilor "unicat" care necesită atenție deosebită pentru păstrare, înmulţire şi valorificare.  

Obiectivul strategic, de viitor, al institutului nostru este stimularea interesului cercetătorilor 
pentru reevaluarea diversităţii sortimentului existent în colecţiile noastre de germoplasmă viticolă, 
documentarea acestei diversităţi şi promovarea zestrei viticole naţionale la nivel mondial. Genotipurile  
autohtone de viţă-de-vie, păstrate în colecţiile de germoplasmă trebuie readuse în atenţia 
specialiştilor, reconsiderate şi valorificate la justa lor importanţă biologică. 
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THE GRAPEVINE GERMPLASM COLLECTION, SOURCE OF AUTHENTIFIED  
AND HIGH QUALITY BIOLOGICAL MATERIAL FOR THE NATIONAL VINEYARDS  

 
ABSTRACT 

The national assessment of the genetic diversity regarding grapevine assortment, in parallel 
with the quantitative and qualitative improvement of the genetic material from the germplasm 
collections, represents national priorities and strategic objectives for the Romanian viticulture 
research. Establishing the germplasm collections and maintaining accessions of the genus Vitis at 
INCDBH Ștefănești (G0, G1 and ex situ) starting in 2004, are the result of a complex and sustained 
research activity. The standardized methods, internationally recognized, have been adapted and 
applied, both for the organization of the spaces destined for the grapevine collections and for the 
characterization of the assortment, especially of the old varieties, considered autochthonous. 
Currently, in germplasm collections established at INCDBH Stefanesti with grapevine plant material - 
Initial category, are kept 323 accessions of the genus Vitis in safe conditions and in compliance with 
the national and international legislative requirements. The main beneficiaries for the plant material 
maintained in our germplasm collections are both the research units holding grapevine collections, as 
well as the private and state producers (farmers) interested in a planting material guaranteed for 
authenticity and certified for its healthy condition. 
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BIOTEHNOLOGII DE REGENERARE A MATERIALULUI HORTICOL  
CU VALOARE BIOLOGICĂ RIDICATĂ 

 
Ana-Maria RADOMIR, Ramona STAN 

 
REZUMAT 

Domeniul biotehnologiilor vegetale, prioritar pentru INCDBH Ştefăneşti, a fost abordat încă din 
anul 1987, odată cu înfiinţarea Complexului de genetică, ameliorare şi înmulţire a viţei-de-vie. 

Începând cu anul 1998, în scopul valorificării bazei materiale existente, activitățile de cercetare 
din domeniul biotehnologiilor vegetale au fost extinse prin diversificarea sortimentului de specii 
horticole de importanță economică (plante ornamentale, plante medicinale şi aromatice, plante cu 
valoare nutraceutică). 

Lucrarea este o trecere în revistă a principalelor realizări ale INCDBH Ștefănești-Argeș în 
domeniul biotehnologiilor horticole, aplicate în scopul producerii de material săditor cu valoare 
biologică ridicată, care să corespundă cerințelor europene. 

Cercetările efectuate au adus un plus substanţial de informaţie ştiinţifică privind valorificarea 
pe căi neconvenţionale a potenţialului regenerativ al celulei vegetale, ca expresie a totipotenţei 
morfogenetice şi biochimice. Rezultatele obținute s-au concretizat în tehnologii reproductibile şi 
eficiente de multiplicare in vitro la diverse specii de plante horticole (Vitis sp., Rosa sp., Lavandula 
angustifolia, Magnolia x soulangiana, Gypsophila paniculata etc.) 

 
INTRODUCERE 

Cultivarea in vitro a celulelor și țesuturilor vegetale își are originea la începutul secolului XX, 
odată cu intuirea de către Haberlandt (1902) a capacității native a celulei vegetale somatice de a 
regenera organisme autonome, proprietate ce a căpătat ulterior numele de totipotență. 

După această dată cercetările realizate în domeniul culturilor in vitro a parcurs mai multe 
etape distincte: perioada experimentărilor, fără rezultate semnificative (1902-1920); primele succese 
în cultura de organe şi inducerea de calus (1920-1939); cunoaşterea factorilor ce intervin în reglarea 
creşterii şi diferenţierii (1939-1955); devirozarea plantelor prin culturi de meristeme, cultura in vitro a 
celulelor izolate, obținerea in vitro a formaţiunilor celulare capabile de organogeneză (1955-1965); 
stabilirea tehnicilor de obţinere, cultivare şi fuzionare a protoplaştilor, dezvoltarea ingineriei genetice 
(după 1965). În cadrul fiecărei etape s-au realizat numeroase cercetări care au contribuit la evoluția 
biotehnologiillor de micropropagare a speciilor vegetale. 

Realizările cele mai importante din domeniul culturilor in vitro au fost înregistrate însă, după 
anul 1960. În 1962, Murashige şi Skoog au publicat reţeta unui mediu nutritiv optimizat pentru cultura 
in vitro a ţesuturilor de Nicotiana tabacum (Murashige şi Skoog, 1962), care s-a dovedit a fi foarte 
potrivit pentru cultura şi multiplicarea in vitro la o mare varietate de specii. În prezent acest mediu 
nutritiv este utilizat în majoritatea laboratoarelor de micropropagare, fiind adecvat pentru foarte multe 
specii ierboase şi unele specii lemnoase. Elaborarea mediului nutritiv Murashige & Skoog (MS) a 
făcut posibilă micropropagarea la scară industrială a speciilor horticole. 

Multiplicarea in vitro a fost utilizată și în țara noastră ca metodă de înmulțire vegetativă 
eficientă de obținere de material săditor sănătos de către o serie de unități de cercetare și producție 
din rețeaua agriculturii și silviculturii. 

La INCDBH Ştefăneşti, domeniul biotehnologiilor vegetale, prioritar pentru institut, a fost 
abordat încă din anul 1987, odată cu înfiinţarea Complexului de genetică, ameliorare şi înmulţire a 
viţei-de-vie. În cadrul unui program naţional, au fost promovate tehnologiile de producere a 
materialului săditor viticol liber de virusuri, bazate pe devirozare prin termoterapie şi multiplicare in 
vitro. În prezent, colecţia naţională de germoplasmă viticolă este reprezentată de 322 genotipuri care 
sunt menţinute în condiţii conforme cu legislaţia naţională şi europeană. În paralel au fost iniţiate 
cercetări privind regenerarea de plante din ţesuturi somatice, ca o cerinţă esenţială pentru 
ameliorarea viţei-de-vie, prin utilizarea tehnicilor alternative de salvare a embrionilor imaturi sau prin 
generarea variabilităţii genetice şi selecţie somaclonală. 

Începând cu anul 1998, în scopul valorificării bazei materiale existente, activitățile de cercetare 
din domeniul biotehnologiilor vegetale au fost extinse prin diversificarea sortimentului de specii 
horticole de importanță economică (plante ornamentale, plante medicinale și aromatice, plante cu 
valoare nutraceutică etc.). 
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Au fost inițiate studii privind aplicarea metodelor de micropropagare la diverse specii horticole 
comparativ cu metodele de înmulțire convenționale. 

Înmulțirea generativă a fost folosită în special în cazul speciilor horticole cu durată de viață 
de 1 și 2 ani. Înmulțirea prin semințe a prezentat atât avantaje (de la o singură plantă au fost obținuți 
un număr foarte mare de descendenți; semințele au putut fi păstrate mai ușor și un timp mai 
îndelungat), cât și dezavantaje (în cazul speciilor alogame nu s-au transmis fidel caracterele la 
urmași, la plantele multianuale începutul fructificării a avut loc mai târziu).  

Înmulțirea vegetativă, comparativ cu înmulțirea generativă, a avut ca avantaj faptul că 
plantele obținute au moștenit de la planta mamă și au transmis fidel la urmași toate caracterele 
ereditare. Dintre metodele de înmulțire vegetativă existente au fost folosite în scopul multiplicării 
plantelor horticole următoarele: butășirea (la trandafir, lavandă, rozmarin), marcotajul (la magnolie), 
înmulțirea prin drajoni (la zmeur și mur), înmulțirea prin stoloni (la căpșun).  

O alternativă la metodele convenționale de înmulțire a reprezentat-o multiplicarea in vitro 
(microînmulțirea), o metodă eficientă și reproductibilă de producere a materialului săditor cu valoare 
biologică ridicată, care să corespundă standardelor europene. 

 
MICROÎNMULȚIREA PLANTELOR HORTICOLE 

În ultimii ani culturile in vitro s-au dezvoltat rapid datorită multiplelor domenii de aplicabilitate: 
înmulțirea industrială a plantelor, genetică, ameliorarea plantelor, inginerie genetică, conservarea 
resurselor genetice, producția industrială de substanțe utile. 

Stadiul atins în prezent deschide perspective ample în ceea ce privește manipularea 
materialului genetic și dirijarea proceselor de înmulțire, creștere și dezvoltare a plantelor în vederea 
obținerii unor noi forme productive. Pe lângă obiectivul creșterii productivității ecosistemelor agricole, 
se urmărește obținerea unor plante de cultură care să poată valorifica zonele neproductive, deșertice, 
sărăturate etc. În același timp se are în vedere extinderea și perfecționarea tehnologiilor de obținere a 
noi produse de biosinteză, cu aplicabilitate în industria alimentară, farmaceutică, industria coloranților, 
zootehnie (Stănică, 2004).  

Cultura in vitro a fost utilizată la INCDBH Ștefănești ca metodă de înmulțire a plantelor 
horticole datorită numeroaselor sale avantaje comparativ cu metodele clasice de înmulțire: 
• înmulțirea in vitro este mult mai rapidă decât in vivo, într-un an dintr-un explant fiind posibil să se 
obțină peste un million de exemplare; 
• multe specii care nu pot fi înmulțite in vivo sau care se înmulțesc greu, pot fi înmulțite in vitro în urma 
parcurgerii unui proces de juvenilizare; 
• creșterea plantelor înmulțite in vitro este mai puternică, fapt datorat juvenilizării și devirozării; 
• este posibilă obținerea și înmulțirea plantelor libere de virusuri; 
• plantele cultivate in vitro pot fi transportate în condiții de siguranță fitosanitară, putând fi importate 
sau exportate; 
• pentru iniţierea culturilor in vitro este necesară o cantitate redusă de material biologic; 
• se realizează importante economii de teren, spațiu, energie și combustibil; 
• asigură obţinerea unui material liber de agenţi patogeni prin dezinfecţia iniţială a materialului biologic 
şi cultivarea acestuia în condiţii aseptice;    
• se realizează pe întreaga perioadă a anului, independent de sezon și fenomenele de latență; 
• oferă posibilitatea programării producţiei atât cantitativ, cât și ca termen de obținere în funcţie de 
necesităţi.  

Utilizarea culturii in vitro ca metodă de înmulțire a plantelor horticole este însă limitată uneori 
de anumite dezavantaje: 
• în anumite situații, stabilitatea genetică a materialului înmulțit in vitro este redusă; 
• plantele înmulțite in vitro prezintă uneori defecte caracteristice și după ce sunt trecute in vivo: 
juvenilitate accentuată (manifestată prin frunze necaracteristice, prezența spinilor etc.), lăstărire 
adventivă, fructificare întârziată, vigoare exagerată, pierderea caracterului dominant; 
• înrădăcinarea plantelor înmulțite in vitro este, uneori, greoaie sau imposibilă; de regulă, rădăcinile 
formate in vitro au o funcționalitate redusă, ele fiind înlocuite de alte rădăcini în faza de aclimatizare; 
• aclimatizarea plantelor înmulțite in vitro este foarte dificilă datorită unor modificări morfo-anatomice 
și fiziologice care apar pe durata cultivării in vitro; 
• pentru realizarea aclimatizării trebuie construite structuri speciale, sere, solarii dotate cu dispozitive 
de control al factorilor de mediu; 
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• capacitatea regenerativă a explantelor poate să se reducă sau să se piardă prin culturi repetate, 
după un număr mare de subculturi; 
• în anumite situații, sterilizarea totală a materialului inițial este dificilă sau imposibilă;  
• microînmulțirea in vitro presupune existența unor laboratoare specializate și a unei forțe de muncă 
calificate. 

Cu toate acestea, avantajele microînmulțirii sunt net superioare dezavantajelor, ceea ce face 
din cultura de celule și țesuturi vegetale in vitro o metodă eficientă de multiplicare. 

În vederea perfecționării tehnologiilor de înmulțire in vitro a diferitelor specii horticole de 
importanță economică s-au inițiat studii privind adaptarea condițiilor specifice desfășurării fazelor de 
micropropagare.  

Astfel, în faza de inițiere a culturilor in vitro au fost eficientizați parametrii de sterilizare a 
materialului vegetal, au fost identificate categoriile de explante (meristeme, apexuri, fragmente 
uninodale, semințe, frunze etc.) necesare declanșării proceselor de organogeneză precum și 
condițiile de inoculare a acestora pe medii de cultură aseptice (Fig. 1).  

 

                   
 

Fig 1 Iniţierea culturii in vitro la salvie (Salvia officinalis) (a) și magnolie (Magnolia soulangiana) (b) 
 
Studiile au arătat că reactivitatea explantelor a fost diferită în funcție de genotip, componența 

mediului nutritiv, tipul și momentul de prelevare a explantelor. De exemplu, soiurile de trandafir s-au 
comportat bine în procesul de creștere a explantelor, diferențele apărute fiind rezultatul interacțiunii 
genotipului cu componența mediului nutritiv. Dintre soiurile de Thea hibrizi, o reactivitate mai scăzută 
a avut soiul Akito, care a înregistrat valori ale procentului de explante crescute cuprinse între 54% și 
86%. A urmat soiul Baccara la care au pornit în creștere 80-91% dintre explante. Valori superioare au 
fost înregistrate la soiul Crimson Glory (82-94%). Soiurile de trandafir urcător s-au caracterizat printr-o 
reactivitate mai bună, obținându-se un procent de 80% explante crescute. Dintre cele două soiuri 
luate în studiu, New Dawn a avut un comportament mai bun, procentul de explante crescute fiind mai 
mare (80-93%) comparativ cu cel înregistrat la soiul Ilse Krohn Superior (Tudor Radu și Radomir, 
2011). 

În cazul murului, soiul Black Satin s-a caracterizat printr-o reactivitate mai bună la cultura in 
vitro decât soiul Chester, înregistrând un maxim de 87% explante crescute (Tudor Radu și Radomir, 
2011). 

Capacitatea de germinare in vitro a semințelor de Physalis peruviana a fost bună, rata de 
germinare fiind de 90% (Radomir și colab., 2018). 

Genotipurile luate în studiu s-au comportat diferit în faza de creștere a explantelor în funcție 
de tipul și momentul de prelevare a explantelor. În cazul soiului de piersic pitic Valerica, procentul cel 
mai mare de explante crescute (83,5%) s-a obținut atunci când, pentru inițierea culturii, s-au utilizat 
explante prelevate de la lăstari aflați în faza de repaus vegetativ.  

La magnolie, explantele prelevate din muguri axilari s-au caracterizat printr-o reactivitate mai 
scăzută decât explantele prelevate din muguri apicali (Radomir și colab., 2008).  

În cazul speciilor Salvia officinalis și Origanum majorana, rezultatele obținute în ceea ce 
privește competența morfogenetică a unor explante de diferite origini (segmente uninodale și apexuri 
tulpinale) au evidențiat faptul că apexurile tulpinale au avut cel mai ridicat potențial morfogenetic 
(Radomir și Bădulescu, 2014; Radomir și Ciobotea, 2017). 

b a 
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Dintre factorii abiotici, componența mediului nutritiv a influențat diferit inducerea morfogenezei 
la diverse plante horticole. Pentru inițierea culturilor in vitro au fost folosite atât medii de cultură lipsite 
de hormoni de creștere cât și medii suplimentate cu diferite concentrații și combinații de fitohormoni în 
funcție de genotip. Utilizarea mediului bazal MS fără fitohormoni a favorizat pornirea în creștere a 
explantelor şi producerea de neoplantule la salvie (Salvia officinalis) și cireșe de pământ (Physalis 
peruviana) (Radomir și Ciobotea, 2017; Radomir și colab., 2018). În schimb, pentru inițierea culturii in 
vitro la viță-de-vie a fost necesar un complex hormonal constituit din 1 mg/L benzilaminopurină (BAP) 
și 0,5 mg/L acid indolilacetic (AIA) (Vișoiu și colab., 2003).  

În cazul trandafirului, cele mai mari procente de explante crescute s-au obținut pe mediul 
nutritiv MS, la un raport auxină/citochinină de 0,004 mg/L acid naftilacetic (ANA) / 2 mg/L BAP, 
reducerea concentrației citochininei ducând la scăderea numărului de explante crescute (Tudor Radu 
și Radomir, 2011).  

Mediul nutritiv suplimentat cu 0,1 mg/L acid giberelic (GA3) și 0,5 mg/L BAP a determinat 
pornirea în creștere a 87% explante la soiul de mur Black Satin și 84% la soiul Chester (Tudor Radu 
și Radomir, 2011).  

Cel mai eficient mediu de cultură pentru inducerea morfogenezei la măghiran s-a dovedit a fi 
mediul bazal MS suplimentat cu 1 mg/L BAP (Radomir și Bădulescu, 2014). 

La soiurile de piersic pitic luate în studiu, cele mai bune rezultate în ceea ce privește procentul 
de explante pornite în creștere (84-79%) au fost obținute în cazul suplimentării mediului de cultură cu 
0,1 mg/L GA3 și 1 mg/L BAP.  

În ceea ce privește specia Albizzia julibrissin, cel mai mare număr de explante crescute (57%) 
s-a obținut atunci când balanța hormonală a fost alcătuită din 0,1 mg/L GA3, 1 mg/L ANA și 0,5 mg/L 
BAP.  

În cazul tuturor mediilor de cultură utilizate, ca sursă de carbon s-a folosit dextroza sau 
glucoza (40 g/L), iar ca sursă de fier s-a utilizat NaFeEDTA (32 g/L). Pentru solidificarea mediilor de 
cultură s-a utilizat agar (7 g/L). 

Înainte de autoclavare, pH-ul mediilor a fost ajustat la 5,7 - 5,8. Sterilizarea vaselor cu mediile 
de cultură s-a făcut prin autoclavare la 120°C (1 atm), timp de 20 de minute. 

Culturile au fost crescute în camera de creştere în condiții controlate (temperatura 25±1°C, 
fotoperioada 16 ore lumină şi intensitatea luminii 3000 - 3500 lx) (Fig. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Aspect din camera de creştere 
 
Multiplicarea controlată a explantelor cultivate pe medii de cultură sterile s-a desfășurat pe 

parcursul mai multor subculturi cu durate cuprinse între 3 și 4 săptămâni, în care scopul principal a 
fost creșterea ratei de multiplicare în condițiile menținerii stabilității genetice, prin stimularea lăstăririi 
axilare, prin stimularea alungirii lăstarilor sau prin ambele metode simultan (Fig. 3).  

Acest deziderat s-a realizat, în general, prin creșterea cantității de citochinine din mediu sau 
prin realizarea unei balanțe hormonale înclinate în favoarea citochininelor. 

Numărul de subculturi a fost limitat, orice prelungire a acestei faze necesitând verificări 
suplimentare a stabilității genetice a materialului. 

Capacitatea de regenerare a lăstarilor a fost diferită în funcție de genotip. De exemplu, în 
cazul trandafirului s-au constatat diferențe chiar între grupele de soiuri Thea hibrizi și soiurile de 
trandafir urcător. Dintre acestea, un comportament mai bun au avut soiurile de trandafir urcător la 
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care s-au obținut rate de înmulțire de 17-32 microlăstari/explant la soiul New Dawn și 14-28 
microlăstari/explant la soiul Ilse Krohn Superior. Thea hibridul Crimson Glory a înregistrat o rată de 
multiplicare de 11-26 microlăstari/explant, fiind urmat de soiurile Akito (10-22 microlăstari/explant) și 
Baccara (8-21 microlăstari/explant).  

 

            
 

Fig. 3 Vitroplante regenerate in vitro de magnolie (Magnolia stellata) (a)  
și piersic pitic (Prunus persica dwarf) (b)  

 
În cazul murului fără spini, dintre cele două soiuri luate în studiu, un comportament mai bun a 

avut soiul Chester, la care rata de înmulțire a fost de 24-37 microlăstari/explant, soiul Black Satin 
înregistrând o rată de multiplicare de 21-32 microlăstari/explant. 

La specia Prunus persica cele mai mari valori ale ratei de multiplicare s-au obținut la soiul de 
nectarin pitic Valerica (14-14,2 microlăstari/explant). La soiul de piersic pitic Paul rata de multiplicare 
a fost 12,5 iar la soiul Puiu 6,4 microlăstari/explant.    

În ceea ce privește influența mediului nutritiv, ca factor abiotic, s-au efectuat cercetări 
aprofundate în scopul stabilirii celei mai echilibrate balanțe hormonale care să determine stimularea 
potențialului regenerativ al explantelor la o gamă largă de plante horticole: viță- de-vie (Vișoiu și 
colab., 2003), trandafir (Marinescu și colab., 2006), magnolie (Radomir, 2012), măghiran (Radomir și 
Bădulescu, 2014), salvie (Radomir și Ciobotea, 2017), cireșe de pământ (Radomir și colab., 2018).  

Rezultatele obținute au reflectat rolul important pe care balanţa hormonală îl deține în 
ansamblul factorilor care determină exprimarea potențialului regenerativ în cultură in vitro a 
explantelor, o dovadă concludentă în acest sens fiind efectul diferit al aceluiași mediu de bază 
suplimentat cu diverse combinații și concentrații de hormoni de creștere. De exemplu, la trandafir, 
același mediu de bază alcătuit din săruri minerale MS și vitamine Lee - Fossard (1977) a avut efect 
diferit asupra multiplicării lăstarilor în funcție de concentrația de BAP cu care mediul nutritiv a fost 
suplimentat și, implicit, de raportul dintre auxină și citochinină. La toate soiurile de trandafir luate în 
studiu, rata de înmulțire a crescut pe măsură ce s-a mărit concentrația BAP de la 0,5 la 1,5 mg/L. De 
asemenea, la murul fără spini, în condițiile utilizării aceluiași mediu de bază (săruri minerale MS și 
vitamine LS), rata de multiplicare a crescut odată cu creșterea concentrației BAP de la 0,1 la 1 mg/L.  

Dintre mediile nutritive testate pentru microînmulțirea magnoliei, o influență pozitivă asupra 
caulogenezei și creșterii microlăstarilor a avut-o 2 izopentil-adenina (2iP) în concentrație de 5 mg/L, 
când rata de înmulțire a atins valoarea de 5 microlăstari/explant (Radomir și colab., 2008).  

Cel mai eficient mediu de cultură la Physalis peruviana s-a dovedit a fi cel suplimentat cu 0,4 
mg/l ANA, caz în care valoarea ratei de multiplicare a fost de 5,25 microlăstari/explant, iar lungimea 
medie a lăstarilor a fost de 7,23 cm (Radomir și colab., 2018). 

La salvie (Salvia officinalis), dintre cele trei tipuri de citochinine testate, cea mai eficientă în 
generarea de lăstari s-a dovedit a fi BAP. Înlocuirea BAP cu chinetină (K) nu a stimulat regenerarea 
de lăstari (Radomir și Ciobotea, 2017).  

La specia Origanum majorana valoarea ratei de regenerare in vitro a fost influenţată de 
balanța hormonală, cel mai mare număr de lăstari/explant fiind obținut pe varianta de mediu 
suplimentată cu 2,0 mg/l BAP și 0,5 mg/l ANA (Radomir și Bădulescu, 2014). 

În succesiunea etapelor micropropagării plantelor, faza de înrădăcinare sau de pregătire a 
materialului pentru trecerea in vivo este o fază importantă care a constat în reducerea lăstăririi 
axilare, stimularea alungirii lăstarilor, inducerea formării rădăcinilor sau chiar formarea rădăcinilor 
(Fig. 4). 

a b 
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Fig. 4 Microlăstari de albiția (Albizzia julibrissin) (a)  
și cireșe de pământ (Physalis peruviana) (b) înrădăcinați in vitro 

 
Studiile au relevat faptul că procesul de rizogeneză s-a desfășurat diferit în funcție de genotip 

și compoziția mediului de cultură. De exemplu, microlăstarii de mur s-au comportat bine în procesul 
de înrădăcinare in vitro, la soiul Chester obținându-se 81% lăstari înrădăcinați, iar la soiul Black Satin 
74%. La soiurile de trandafir luate în studiu s-au înregistrat procente de înrădăcinare cuprinse între 
72% la soiul Ilse Krohn Superior și 94% la soiul Crimson Glory. Între aceste limite s-au situat soiurile 
Akito (82%), Baccara (85%) și New Dawn (88%). 

În vederea înrădăcinării lăstarilor regenerați in vitro au fost utilizate, în general, medii nutritive 
având sărurile minerale reduse la jumătate, suplimentate cu diferite concentrații de auxine. Astfel, 
mediul de cultură conținând săruri minerale MS1/2, vitamine LS (Linsmaier și Skoog, 1965), 0,1 mg/L 
acid giberelic (GA3) și 0,2 mg/L acid indolilbutiric (IBA) s-a dovedit a fi eficient pentru inducerea 
rizogenezei la microlăstarii de Magnolia x soulangiana (Radomir și Tudor Radu, 2009).  

În cazul speciei Lavandula angustifolia, cea mai mare rată de înrădăcinare (82%) s-a obținut 
pe mediul nutritiv care conține săruri minerale MS, vitamine MS, 1 mg/L 2iP și 0,5 mg/L AIA. 

La specia Physalis peruviana, cel mai mare procent de lăstari înrădăcinați (92%) a fost obținut 
pe varianta în care mediul nutritiv a fost suplimentat cu 1 mg/L IBA (Radomir și colab., 2018).  

În cazul salviei (Salvia officinalis), cele mai bune rezultate (94,2% lăstari înrădăcinați) s-au 
înregistrat în cazul suplimentării mediului nutritiv cu ANA în concentrație de 0,6 mg/L (Radomir și 
Ciobotea, 2017).  

La măghiran (Origanum majorana), faza de înrădăcinare nu a fost necesară, microlăstarii 
dezvoltând rădăcini pe mediul de multiplicare (Radomir și Bădulescu, 2014). 

Regenerarea de plante prin tehnici de micropropagare necesită la final transferul  
vitroplantelor înrădăcinate în condiții aseptice pe substraturi de cultură specifice mediului lor natural 
(aclimatizarea). 

Deoarece cultura in vitro implică cheltuieli majore, au existat preocupări legate de diminuarea 
consumului de energie electrică (reducerea fotoperiodismului, realizarea înrădăcinării lăstarilor 
simultan cu aclimatizarea) și a cheltuielilor materiale (înlocuirea zaharozei pure cu zahărul comercial) 
(Vișoiu și colab., 2003; Teodorescu și colab., 2004). 

Perfecționarea tehnologiei de înmulțire in vitro prin realizarea înrădăcinării in vivo simultan cu 
aclimatizarea a contribuit atât la reducerea cheltuielilor, cât și la scurtarea timpului de producere a 
materialului săditor cu cel puțin patru săptămâni (Fig. 5). 

În procesul de înrădăcinare in vivo rezultatele obținute au fost diferite în funcție de specie, 
genotip și modul de stimulare a înrădăcinării. De exemplu, pretratamentul in vitro cu 0,2 mg/L IBA a 
influențat favorabil înrădăcinarea microlăstarilor de mur și trandafir, obținându-se o rată de 
înrădăcinare de 73% la soiul de trandafir Ilse Krohn Superior, 89% la soiul de trandafir Akito, 79% la 
soiul de mur Black Satin și 90% la soiul de mur Chester. Radistimul a influențat pozitiv înrădăcinarea 
in vivo a murului și trandafirului, însă valorile obținute în ceea ce privește rata de înrădăcinare au fost 
ușor mai mici față de cele realizate prin aplicarea pretratamentului cu acid indolilbutiric (IBA). 

Solicitările unităților private privind furnizarea de material de înmulțire și de tehnologii de 
producere a acestuia pentru plante de interes economic au condus la efectuarea de studii de 
fezabilitate în scopul evaluării comparative a eficienței celor două metode de înmulțire rapidă 
(standard și perfecționată). Un astfel de studiu a fost realizat la speciile Lavandula angustifolia și 
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Rosmarinus officinalis. Acesta a arătat faptul că, prin aplicarea tehnologiei perfecționate s-au obținut 
cu 13,75% mai multe plante de lavandă și cu 19,44% mai multe plante de rozmarin decât în cazul 
aplicării tehnologiei standard. De asemenea, cheltuielile de producție au scăzut cu 17%, în timp ce 
profitul a crescut de 4,91 ori. Ca urmare, rata medie a rentabilității este de 71,22% în cazul 
tehnologiei perfecționate, față de 61,22% în cazul tehnologiei standard.  

 
      

            
 

Fig. 5 Înrădăcinarea in vivo a microlăstarilor de măghiran (Origanum majorana) în perlit (a)  
și pastile de turbă tip Jiffy (b) 

 
Faza de aclimatizare este cea mai dificilă etapă în regenerarea materialului vegetal prin 

micropropagare. Indiferent de metoda de cultură in vitro adoptată, succesul în multiplicarea vegetativă 
depinde de capacitatea de a transfera plantele ex vitro, la un nivel economic acceptabil. Aceasta 
implică adaptarea plantelor la noile condiții de mediu precum: umiditate relativă mai mică, intensitate 
luminoasă mai mare, fluctuații de temperatură și stresul provocat de diferite boli.   

De aceea, o etapă de pre-aclimatizare in vitro, înainte de transplantare, a contribuit la 
adaptarea cu succes a plantelor la noile condiții de mediu. Perioada de pre-aclimatizare a durat 4-5 
zile și a constat în îndepărtarea capacelor vaselor de cultură. Această perioadă de timp a fost 
necesară vitroplantelor pentru adaptarea progresivă de la o atmosferă saturată în umiditate, la 
umiditatea atmosferică naturală. 

În scopul aclimatizării la condițiile ex vitro (Fig. 6), s-au efectuat studii privind adaptarea 
compoziției amestecurilor nutritive la necesitățile speciei, în vederea obținerii de plante fortificate la 
ghivece sau sol, care au păstrat caracteristicile morfologice ale plantelor donor (Fig. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Spațiu destinat aclimatizării la condiții in vivo a plantelor regenerate in vitro 
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Fig. 7 Plante de Magnolia x soulangiana fortificate la ghiveci (a) și la sol (b) 
 
În figura 8 sunt redate schematic etapele de bază ale protocolului de obținere a materialului 

biologic prin multiplicare in vitro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Schema tehnologică de obținere a materialului biologic prin multiplicare in vitro  
 
Utilizarea culturilor in vitro ca metodă de multiplicare a oferit posibilitatea evaluării potențialului 

organogen al explantelor diferitelor plante horticole. Rezultatele obținute au confirmat faptul că 
micropropagarea permite obținerea rapidă de material săditor cu valoare biologică ridicată și 
constituie o alternativă eficientă la metodele clasice de înmulțire. 

 
TEHNOLOGII ELABORATE / PERFECȚIONATE  

Cercetările efectuate în cadrul INCDBH Ștefănești au adus un plus substanţial de informaţie 
ştiinţifică privind valorificarea pe căi neconvenţionale a potenţialului regenerativ al celulei vegetale, ca 
expresie a totipotenţei morfogenetice şi biochimice. Rezultatele obținute s-au concretizat în tehnologii 
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reproductibile şi eficiente de multiplicare in vitro la diverse specii de plante horticole, dintre care 
menționăm: 
• viță-de-vie (Vitis vinifera); 
• plante ornamentale: trandafir (Rosa sp.), floarea miresei (Gypsophila paniculata), magnolie 
(Magnolia x soulangiana, Magnolia stellata), arbore de mătase (Albizzia julibrissin); 
• plante aromatice și medicinale: lavandă (Lavandula angustifolia), rozmarin (Rosmarinus officinalis), 
măghiran (Origanum majorana), salvie (Salvia officinalis), cireșe de pământ (Physalis peruviana); 
• arbori și arbuști fructiferi: piersic pitic (Prunus persica dwarf), mur (Rubus nigra). 

În perioada următoare vor fi luate în studiu noi specii de plante horticole care, conform 
cerinţelor pieţei, sunt solicitate pentru extinderea lor în cultură. Principalul obiectiv urmărit va fi 
perfecționarea tehnologiilor de înmulțire in vitro a acestor specii, în scopul producerii de material 
săditor cu valoare biologică ridicată, care să corespundă standardelor europene. 
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BIOTEHNOLOGIES FOR REGENERATION OF  HORTICULTURAL MATERIAL  
WITH HIGH BIOLOGICAL VALUE   

 
ABSTRACT 

The field of plant biotechnologies, a priority for NRDIBH Ștefănești, has been approached 
since 1987, starting with the establishment of the Complex of genetics, breeding and propagation of 
grapevine. 

Since 1998, in order to capitalize the existing material base, the research activities in the plant 
biotechnologies field have been expanded by diversifying the assortment of horticultural species of 
economic importance (ornamental plants, medicinal and aromatic plants, plants with nutritional value). 

The paper is a review of the main achievements of NRDIBH Stefanesti-Arges in the 
horticultural biotechnologies field, applied for the purpose of planting material producing with high 
biological value, which corresponds to European requirement. 

The research carried out a substantial addition of scientific information regarding the 
valorization by unconventional ways of the regenerative potential of the plant cell, as an expression of 
the morphogenetic and biochemical totipotency. The results are materialized in reproducible and 
efficient technologies of in vitro multiplication to various species of horticultural plants (Vitis sp., Rosa 
sp., Lavandula angustifolia, Magnolia x soulangiana, Gypsophila paniculata etc.). 
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REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL VIROLOGIEI VIȚEI-DE-VIE 
 

Elena-Cocuța BUCIUMEANU, Ionela-Cătălina GUȚĂ 
 

REZUMAT  
Genul Vitis, cu numeroasele sale specii, este considerat unul dintre cele mai afectate genuri, 

de către variate tipuri de virusuri. Până în prezent a fost alcătuită o listă cu  peste 80 de specii virale 
distincte,  grupate în 17 familii și 28 de genuri sau  încă neîncadrate taxonomic. Unele din aceste 
virusuri au spectru larg, afectând mai multe plante de cultură importante. Pentru vița-de-vie acestea 
reprezintă curiozități științifice atât pentu faptul că sunt rar întâlnite cât și pentru că pagubele induse 
sunt neglijabile. Alte virusuri, totuși, apaținând genurilor Nepovirus, Ampelovirus, Maculavirus și  
Vitivirus sunt patogeni veritabili și agenți ai maladiilor care au impact economic, constituindu-se ca 
factori limitativi ai producției de struguri și vin. Efectele provocate de viroze sunt cu atât mai grave cu 
cât viticultorii nu le pot combate în plantaţii. 

Propagarea vegetativă și circulația materialului de înmulțire între țările viticole  a contribuit la 
răspândirea acestor patogeni iar faptul că vița de-vie este o plantă perenă a accelerat și mai mult 
apariția infecțiilor cu mai multe virusuri ale aceleiași plante. Utilizarea materialului biologic de înmulțire 
liber de virusuri, din surse sigure (butași certificați din pepiniere), reprezintă primul pas spre 
prevenirea maladiilor cauzate de virusuri. Înființarea unei plantații sănătoase este baza prosperității 
economice a viticultorilor și a creșterii durabile a producției de vin.  

În această lucrare s-au trecut în revistă realizările Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-Argeș în domeniul virologiei viței-de-vie privind: 
progresele în diagnostic, metodele de eliminare a virusurilor, rezultatele studiilor comparative ale 
plantelor sănătoase și infectate cu virusuri, concluziile și recomandările care s-au desprins în urma 
monitorizărilor virusurilor/maladiilor virale. De asemenea, s-a arătat că virologia viței-de-vie reprezintă 
un domeniu cu perspective cuprinzătoare pentru cercetare, cu aplicabilitate practică, luând în 
considerare inclusiv schimbările climatice la nivel global și comportamentul plantelor sub influența 
factorilor de stres multipli.   

 
INTRODUCERE  

În ultimii ani s-au făcut progrese importante în domeniul virologiei viței-de-vie, privind  
detectarea, identificarea, caracterizarea și măsurile de control ale virusurilor și maladiilor produse de 
acești patogeni intracelulari. De la  virusul scurtnodării (GFLV), virusul mozaicului arabisului (ArMV), 
virusurile asociate răsucirii frunzei serotipurile 1 și 3 (GLRaV-1, GLRaV-3), virusul fleck (GFkV) și 
virusul A (GVA)  care sunt cele mai cunoscute, prin maladiile  păgubitoare pe care le produce 
prezența acestora, în infecții simple sau în combinații, s-a ajuns la o listă impresionantă de virusuri 
care infectează vița-de-vie. Astfel, până în prezent, la vița-de-vie au fost identificate peste 80 de 
specii virale distincte, care sunt grupate în 17 familii și 28 de genuri sau nu sunt încă încadrate 
taxonomic. În plus, sunt cunoscuți șapte viroizi la vița- de-vie, dintre care numai doi induc simptome 
vizibile. Diseminarea la distanţă a virusurilor se face prin materialul de înmulţire virozat iar 
răspândirea pe distanţe scurte are loc prin vectorii virusurilor din sol şi aerieni. Vectorii includ 
nematozi, păduchi, insecte cu înveliș chitinos moale, acarieni eriofizi, cicade.  

Virologia plantelor este legată nu numai de recunoaşterea maladiilor şi prevenirea pierderilor 
de producţie, ci şi de descoperirea legităţilor biologice şi a fenomenelor care guvernează stabilirea 
unor asemenea interacţii între celulele vegetale şi virusuri. În plus, virusurile plantelor reprezintă un 
sistem experimental accesibil pentru studiul virusurilor la nivel molecular, putând fi obținute în cantităţi 
mari, la un înalt grad de puritate, fără a pune în pericol sănătatea cercetătorilor implicaţi în aceste 
studii (Németh, 1986). 

Importanța domeniului virologiei viței-de-vie a făcut ca în anul 1962 să se organizeze Consiliul 
internațional de studiu al virusurilor, maladiilor virale și de tip  viral la vița-de-vie (ICVG), un organism 
care se ocupă strict de virusurile acestei plante de cultură. ICVG se întrunește o dată la trei ani și a 
ajuns la cea de a nouăsprezecea manifestare. INCDBH Ștefănești-Argeș a prezentat rezultatele 
cercetărilor în patru sesiuni ale ICVG, cu participarea efectivă a cercetătorilor la două dintre acestea. 

Activitatea de selecție sanitară și de eliminare a virusurilor la vița-de-vie a început la INCDBH 
Ștefănești în anul 1988, după înființarea complexului de ameliorare și înmulțire a viței-de-vie, în 
conformitate cu planul național de producere a materialului de înmulțire viticol, întocmit în baza 
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legislației în vigoare și a schemei de certificare utilizată în țările europene cu viticultură dezvoltată  
(Oşlobeanu și colab., 1988). Au fost abordate metote de diagnostic pentru virusurile viței-de-vie 
menționate în legislația în vigoare, precum și pentru virusurile asociate răsucirii frunzei serotipurile 2, 
5 și 7 - GLRaV-2, GLRaV-5; GLRaV-7;  virusul pătării inelare negre a tomatelor - TBRV;   virusul 
pătării inelare latente a căpșunului - SLRV; virusul pătării inelare a zmeurului - RpRSV; virusul  Pinot 
Gris -  GPGV. Identificarea virusurilor a fost completată de studii privind variația concentației virale în 
extracte și menținerea antigenicității in vitro a virusurilor.  

 De asemenea, un alt obiectiv de studiu a fost eficientizarea metodelor de eliminare virală la 
vița-de-vie prin abordarea unor metode ca chimioterapia in vitro, electroterapia, precum și combinații 
ale acestora.  

Monitorizarea incidenței maladiilor virale în plantațiile viticole și studiul influenței infecțiilor 
provocate de virusuri asupra calității și cantității producției a constituit o activitate permanentă care a 
contribuit la aprofundarea cunoștiințelor în domeniul virologiei viței-de-vie. 

 Activitatea de cercetare în domeniul virologiei a fost întregită de serviciile efectuate unităţilor 
de cercetare - dezvoltare pentru viticultură și viticultorilor privaţi. Activitatea de service presupune 
verificarea stării fitosanitare a viţei-de-vie la: materialul săditor destinat propriilor câmpuri şi pentru 
comercializare; creaţiile noi ale amelioratorilor (clone sau soiuri);  materialul viticol din categoria 
biologică iniţial.  

O primă recunoaștere a competențelor laboratorului de virologie (Fig. 1) s-a înregistrat prin 
Ordinul MAA nr.31/1994, privind autorizarea unor unități 
cercetare pentru efectuarea de analize privind prezența sau 
absența virozelor, la unele culturi și produse de origine 
vegetală. În continuare, laboratorul de virologie al INCDBH 
Ștefănești este  recunoscut oficial să efectueze testarea 
virusurilor la vița-de-vie prin indexare și/sau metode 
serologice (Ordinul MAPDR nr.1267/2005 pentru aprobarea   
Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea 
comercializării, controlul, certificarea calitătii și 
comercializarea materialului de înmultire vegetativă a viței-
de-vie). Acreditarea analizelor/încercărilor virologice 
efectuate în laboratorul de virologie conform standardului SR 
EN ISO/CEI 17025:2005, obținută și menținută în perioada 
2007-2012 a sporit încrederea beneficiarilor analizelor 
virologice în serviciile oferite. 

Participarea periodică a laboratorului de virologie în 
scheme de intercomparare cu laboratoare similare din 

Europa demonstrează vizibilitatea și capabilitatea acestuia de a desfășura activități de diagnostic 
virologic la vița-de-vie. 

 
REZULTATE OBȚINUTE ÎN DOMENIUL VIROLOGIEI VIȚEI-DE-VIE  
Menținerea statului fitosanitar “liber de virus” a plantelor din Colecția de germoplasmă viticolă 

Programul de producere a materialului de înmulțire viticol liber de virusuri a demarat cu 
înființarea colecției naționale de germolplasmă cu rol în stocarea și menținerea în condiții controlate a 
materialului biologic viticol valoros. Astfel, în perioada 1988-2000 un număr de 229 de genotipuri de 
viță-de-vie  au fost supuse termoterapiei in vivo și culturii in vitro indiferent de statutul fitosanitar. Din 
anul 1993 a început activitatea de detectare a principalelor virusuri ale viței-de-vie (GFLV, ArMV, 
GLRaV-1, GLRaV-3, GFkV, GVA), prin metoda imunoenzimatică, utilizând  reactivi comerciali (kit-uri 
ELISA) (Buciumeanu şi colab., 1993). Aceasta a permis testarea inițială a materialului amelioratorului 
și aplicarea metodelor de regenerare de plante libere de virusuri, numai la plantele infectate cu 
virusuri. Eficientizarea parametrilor de eliminare a virusurilor a condus la dezvoltarea de noi metode 
ca chimioterapia in vitro, electroterapia, precum și combinații ale acestora, metode aplicate pentru 
obținerea plantelor de viță-de-vie cu valoare biologică ridicată. La momentul actual, colecția de 
germoplasmă viticolă din categoria biologică material inițial de înmulțire G0 (cu acces controlat, aflată 
în spații închise, prevăzute cu plasă anti-insecte și uși duble) include 322 de soiuri și clone pe 
rădăcini proprii, patru plante/genotip, în vase de vegetație individuale. De asemenea, colecția cu 
plante altoite, înființată ex situ, cuprinde 171 de soiuri vechi, scoase din sortimentul cultivat, soiuri 

Fig. 1 Aspect din laboratorul  
de virologie 
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tradiţionale, cu arie restrânsă de cultură, specii sălbatice înrudite cu cele cultivate, soiuri cultivate şi 
noi creaţii obţinute prin metode convenţionale de ameliorare, stocate ex situ.  

Un studiu privind necesitatea retestării periodice a materialului biologic regenerat prin diverse 
metode de eliminare virală a pus în evidență reapariția infecției virale după 5 (GLRaV-1+3 și GFKV), 
respectiv 6 ani (GFLV, GVA, complexe virale) la plantele regenerate prin termoterapie in vivo. Prin 
termoterapia in vitro s-au regenerat plante libere de GLRaV-1+3 care și-au menținut statutul 
fitosanitar dobândit timp de 4 ani. Dintre metodele de electroterapie, la stimularea cu curenți electrici 
de înaltă frecvență infecția virală a reapărut după 3 ani. Chimioterapia in vitro a oferit până în prezent 
o siguranță sporită, numai infecția cu GFLV reapărând după 7 ani (Guță și Buciumeanu, 2018). 
Aceste rezultate au  scos în evidență importanța necesitatății testărilor virologice periodice, pentru 
păstrarea a statutului fitosanitar al materialului inițial de înmulțire stocat în colecția de germoplasmă. 

 
Diagnosticul virologic la vița-de-vie 

De-a lungul anilor s-a constatat răspândirea virusurilor plantelor, din cauza directă sau 
indirectă a activității oamenilor. În primul rând, la răspândirea virusurilor pe scară largă au contribuit 
ușurința cu care se transportă materialul vegetal și vectorii virusurilor. Cel mai important pas în 
gestionarea unei maladii virale este identificarea corectă a virusului. Tehnicile de diagnostic sunt 
împărțite în patru grupuri, în funcţie de proprietăţile virusului de care depind: activitatea biologică, 
proprietăţile fizice ale particulei virale, proprietăţile proteinei virale, proprietăţile acidului nucleic viral. 
 

Tabelul 1   
Detectarea virusurilor/maladiilor virale/maladiilor de tip viral ale viței-de-vie    

la INCDBH Ştefăneşti – Argeş 

Metoda de diagnostic/ 
studiu 

Virusul/maladia virală/  
maladia de tip viral 

Bibliografie 

Altoirea in uscat  scurtnodare Buciumeanu și colab., 1994 
Tița și Buciumeanu, 2004 

Altoirea în verde  GFkV Buciumeanu și colab., 1996 

Microaltoirea in vitro spongiozitatea scoarței; răsucirea 
frunzei;  fleck, necroza nervurilor 

Buciumeanu și colab, 1997; 
Vișoiu și colab., 2001;  
Vișoiu și Buciumeanu, 2002 

Inocularea mecanică  
a plantelor test erbacee  

scurtnodare Buciumeanu și colab., 1994 

ELISA 
(DAS-, DAS-Biotin-, TAS-) 

GFLV +ArMV; GLRaV-1; GLRaV-2; 
GLRaV-3 ; GLRaV-1+3; GLRaV-5 ; 

GLRaV-7; GFkV; GVA; TBRV*; 
SLRV*; RpRSV* 

Grecu și colab., 1993 
Buciumeanu și colab, 2010 

Microscopie electronica GFLV; GLRaV-3; GFkV Grecu și colab., 1991, 1993; 
Buciumeanu și Popescu 
1996; Brezeanu și 
Buciumeanu, 1998; 
Buciumeanu și Brezeanu 
1998 

Imunoelectronomicroscopie GFLV Buciumeanu și colab., 1993, 
1994 

PCR GLRaV-1; GLRaV-3; GFkV Buciumeanu și Ispas, 2006;  
Guță și colab., 2014 

*TBRV (virusul pătării inelare negre a tomatelor), SLRV (virusul pătării inelare latente a 
căpșunului), RpRSV (virusul pătării inlare a zmeurului) sunt virusuri commune mai multor plante de 
cultură, analizate în mod current de către laboratoarele de carantină. 

 
Cea mai cunoscută metodă de diagnostic virologic la vița-de-vie, utilizată în scop de cercetare 

și pentru diagnosticul de rutină, este reprezentată de metoda serologică ELISA - Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay (Clark și Adams, 1977), în varianta cu dublu strat de anticorpi DAS- ELISA. De 
asemenea, au fost utilizate variantele cu biotină (DAS-Biotin-ELISA) și cu triplu stat de anticorpi (TAS-
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ELISA). Începând din anul 1993, laboratorul de virologie al INCDBH Ștefănești a utilizat reactivi 
ELISA comerciali produși de Bio-Rad Franța și Bioreba Elveția (Buciumeanu și colab., 2010). Alături 
de metoda serologică s-au utilizat încă de la început metodele biologice (altoirea în uscat, altoirea în 
verde, microaltoirea, inocularea mecanică a plantelor test erbacee) și microscopia electronică 
(inclusiv în varianta IEM – imunoelectronomiscroscopie) și mai târziu metoda moleculară RT-PCR 
(reverse transcription polymerase chain reaction), ca metodă de confirmare a rezultatelor obținute 
prin ELISA (Tabelul 1). 
 
Metode de eliminare virală la vița-de-vie 

În unele cazuri, selecţia varietăţilor locale sănătoase din punct de vedere virologic poate fi 
dificilă sau imposibilă, din acest motiv fiind necesară aplicarea metodelor de regenerare de plante 
libere de virusuri care să constituie o sursă de germoplasmă conformă înmulțirii și creării de noi 
genotipuri de viță-de-vie. 

Primele metode de devirozare au fost cultura de meristem și/sau termoterapia in vivo. Aplicate 
la Ștefănești începând cu anul 1988, aceste metode au condus la obținerea unor rate de devirozare 
de 72% în cazul genotipurilor infectate cu GFLV şi respectiv de 91% pentru GFkV, cu condiţia ca 
explantele prelevate să nu depăşească 0,2 - 0,3 mm.  

Dependența ratei de eliminare virală de tipul virusului, de genotipul de viță-de-vie, de mărimea 
explantelor, timpul îndelungat de regenerare de noi plante și consumurile ridicate de energie au 
determinat dezvoltarea de metode noi care să rezolve aceste neajunsuri.  

Începînd cu anul 2006, la INCDBH Ștefănești Argeș  s-au efectuat studii privind eliminarea 
virusurilor la vița-de-vie prin chimioterapie in vitro și electroterapie, precum și combinații ale acestora. 
Metodele au fost aplicate pentru virusurile: GFLV, GFkV, GVA, GLRaV-1, GLRaV-3, atât în infecții 
simple cât și în complexe virale.  

Primele rezultate privind posibilitatea eliminării infecţiilor virale la viţa-de-vie prin chimioterapie 
in vitro au fost raportate în 2007 când a fost utilizată ribavirina  în concentrație de 20 mg/L, în vederea 
elimănării GFLV la genotipul Italia şi au fost identificate plante regenerate libere de virus după 90 de 
zile de cultură pe mediu cu viricid (Guţă şi colab., 2007). Acelaşi viricid, în aceleaşi condiţii a condus 
la eliminarea GLRaV-1+3 în proporţie de 78,6%, eliminarea totală a GFkV şi a fost fără acţiune 
împotriva GVA în cadrul infecţiei complexe la genotipul Cabernet Sauvignon (Guţă şi colab., 2008a). 
Cercetările ulterioare s-au îndreptat spre identificarea viricidului şi a parametrilor de tratament care să 
conducă la o eliminare virală cât mai eficientă atât din punct de vedere al procentului de devirozare 
cât şi din punct de vedere economic. Pentru atingerea acestui obiectiv au început studii de testare a 
viricidelor ribavirină și oseltamivir în diverse concentraţii şi perioade de tratament pentru identificarea 
unui eventual efect fitotoxic asupra plantulelor cultivate in vitro pe medii suplimentate cu substanţele 
respective, care ar putea împiedica regenerarea de noi plante de viţă-de-vie. Creşterea concentraţiei 
de ribavirină în mediul de cultură a determinat un efect de piticire a plantulelor și scăderea ratei de 
multiplicare comparativ cu oseltamivirul (Guţă şi colab., 2009a,b). Concentraţia de 30 mg/L ribavirină 
nu a condus la regenerarea niciunei plante libere de GLRaV-1+3 la genotipul Ranâi Magaraci, în timp 
ce aceeaşi concentraţie de oseltamivir a determinat o rată de eliminare virală de 71,42% după 30 de 
zile de tratament (Guţă şi colab., 2010a). Chimioterapia in vitro cu  20 mg/L ribavirină asupra infecţiei 
complexe GLRaV-1 + GVA la genotipul Servant a determinat regenerarea de plante libere de cele 
două virusuri în proporţie de 11% deşi, GVA a fost eliminat în totalitate la toate plantele regenerate 
(Guţă şi Buciumeanu, 2010b; 2011a).Testarea diverselor concentraţii de ribavirină și oseltamivir a pus 
în evidenţă corelaţii între concentraţia viricidului, timpul de tratament şi rata de eliminare virală (Guţă 
şi Buciumeanu, 2011a). Necesitatea eficientizării metodelor de eliminare virală a condus la utilizarea 
concomitentă a viricidelor ribavirină și oseltmivir. GFkV a fost eliminat în totalitate atât din infecții 
simple cât și din complexe virale, diagnosticul fiind confirmat atât prin ELISA cât și prin RT-PCR (Guță 
și colab., 2014; 2016; 2017a). Nu aceleași rezultate s-au obținut în cazul eliminării GLRaV-1 și GFLV, 
ratele fiind destul de mici, 13,3 și respectiv 6,8% (Guță și colab., 2015; 2017b). Creșterea 
concentrației viricidelor la 60 mg/L ribavirină și 120 mg/L oseltamivir, utilizate atât individual cât și în 
combinație a demonstrat încă o dată comportamentul diferit al infecțiilor virale la vița-de-vie față de 
aplicarea metodelor de devirozare. Astfel, GFKV a fost eliminat în totalitate numai cu amestecul de 
viricide, în timp ce la GLRaV-1 rata de eliminare cea mai bună s-a înregistrat cu oseltamivir (Guță și 
colab. 2016; 2017a).  
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De asemenea, experimentele de aplicare a chimioterapicelor în eliminarea virusurilor la vița-
de-vie au continuat cu utilizarea altor două substanțe din lista antiviralelor folosite în medicina umană, 
darunavir și isoprinosină, fără rezultate în intervalul de concentrație 20 - 100 mg/L (date nepublicate). 

 În cadrul chimioterapiei in vitro, ca metodă de eliminare virală la vița-de-vie s-a studiat 
menținerea identității varietale (analiza RAPD - amplificarea randomizată a fragmentelor ADN de 
restricție) la plantele regenerate libere de virus (Guță și colab., 2010a).  

O metodă de eliminare a virusurilor viței-de-vie prin chimioterapie in vitro,  inovată la INCDBH 
Ștefănești, în scopul îmbunătățirii condițiilor de regenerare de plante sănătoase, a fost brevetată în 
anul 2010. Aceasta constă în utilizarea chimioterapicelor ribavirină și oseltamivir, pentru regenerarea 
de plante libere de GFLV, GLRaV-1+3 și GFkV  (Brevetul nr. 123133/2010 - “Procedeu de obținere 
de plante de viță-de-vie libere de virusuri). 

Electroterapia, ca metodă de devirozare utilizează curentul electric în scopul degradării 
proteinei virale, ca urmare a creşterii temperaturii la nivel celular. La INCDBH s-au dezvoltat diferite 
metode de aplicare a curentului electric în vederea eliminării virale: câmp electric uniform, stimulare 
directă cu curenți electrici de înaltă frecvență, descărcare corona, stimulare în cuva de electroforeză 
orizontală.  

Câmpul electric uniform aplicat plantelor de viță-de-vie infectate cu GLRaV-3 a condus la 
obținerea unor rate mari de devirozare (57,1 - 100%), fără corelații directe între perioada de expunere 
și eficiența tratamentului (Guță și colab, 2008b,c).  

Utilizarea curentului electric alternativ, urmată de cultura in vitro a fost investigată ca tehnică 
alternativă pentru eliminarea virusurilor la vița-de-vie  cu infecții simple sau mixte. Curent electric de 
1000 și 10 000 kHz a fost aplicat la capetele butașilor erbacei de viță-de-vie; mugurii axilari tratați au 
parcurs etapele micropropagării. Analiza ELISA a plantelor regenerate și aclimatizate a prezentat 
rezultate încurajatoare privind eliminarea GLRaV-1 și GLRaV -3 (12,5 % eliminare la 100 kHz și 
respectiv 4,5% la 10 000 kHz, după 10 min de tratament). Rezultatele nu  au fost reproductibile în 
cazul GLRaV-1 pentru eliminarea  din plante cu infecțiile mixte. Nu s-au obținut rezultate 
satisfăcătoare privind eliminarea GFLV și GFkV (Guță și colab., 2011b; Guță și Buciumeanu, 2012).  

Electroterapia în cuva de electroforeză orizontală a condus la rezultate satisfăcătoare la toate 
virusurile studiate, GFKV fiind eliminat în totalitate în infecția simplă și 50% în combinație cu GVA, iar 
pentru GFLV și GLRaV-1 s-au înregistrat rate de eliminare de 50 și respectiv 30% (Guță și colab., 
2019). 

Metodele de devirozare (Fig. 2) a viței-de-vie dezvoltate în cadrul laboratorului de virologie al 
INCDBH Ștefănești au avut ca obiectiv scăderea timpului de tratament și de regenerare de noi plante 
libere de virusuri, ceea ce a condus la  reducerea consumurilor de energie  precum și  la eliminarea 
totală a unor virusuri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Metode de eliminare virală dezvoltate la INCDBH Ștefănești-Argeș 
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Studii comparative ale plantelor de viță-de-vie  sănătoase și infectate cu virusuri 
Comportamentul viței-de-vie sub influența infecției cu virusuri individuale și/sau complexe 

virale, în comparație cu plante sănătoase s-a realizat atât în condiții in vivo, cât și in vitro. 
Studiile in vivo au avut în vedere: creșterea și dezvoltarea plantelor (analize fiziologice și 

modificări biometrice), compoziția biochimică a plantelor, calitatea și cantitatea producției. Plantele de 
viță-de-vie infectate din câmp au prezentat modificări morfo-anatomice conform simptomatologiei 
entităților virale implicate iar prezența virusurilor a fost confirmată prin analize ELISA. Analizele 
biochimice au condus la completarea gamei de investigații utile unei infecții virale Acestea au constat 
în determinarea conținutului de polifenoli, glucide solubile, pigmenți clorofilieni în material foliar; 
aciditatea mustului și acumularea de zahăr în struguri; polifenoli totali, flavonoide și antociani în 
pieliță. Caracteristicile strugurilor au fost modificate în prezența infecției cu virus/complexe virale 
alcătuite din cele mai răspândite virusuri ale viței-de-vie. Deoarece astfel de modificări reprezintă un 
răspuns general al plantelor la un virus și un alt agent patogen sau factor de stres, detecția virusului 
bazată pe compoziția biochimică a plantei nu poate fi folosită ca metodă de diagnostic (Buciumeanu 
și colab., 1995; Buciumeanu și Vișoiu, 2002; Guță și colab., 2004, 2005; Guță și Buciumeanu, 2016).  

Condițiilor agrotehnice eterogene din plantațiile viticole infectate și sănătoase au condus la 
diferențe privind aspectul plantelor, creșterea și dezvoltarea lor, conținutul de pigmenți asimilatori, dar 
nu au fost posibile corelații semnificative între modificările morfologice și biochimice și prezența  
infecției virale cu GFkV (Guță și colab., 2010). 

Efectul infecției cu GFLV asupra proceselor fiziologice la portaltoiul St. George studiat în 
condiții de seră a relevat faptul că distribuția virusului de-a lungul lăstarilor în perioada de creștere 
activă a fost direct corelată cu simptomele bolii, conținutul de pigmenți asimilatori (clorofile, 
carotenoizi) și glucide solubile în frunze. De asemenea, caracteristicile stomatelor (lungime, lățime, 
densitate) au fost influențate de prezența virusului (Guță și Buciumeanu, 2011). 

Modificările celulare induse în prezența infecției cu GFLV, GLRaV-3 sau GFkV au fost studiate 
prin microscopia electronică a țesuturilor infectate. Analiza ultrastructurală a evidențiat acumularea 
citoplasmatică neobișnuită a corpurilor de incluziune cu origini diferite (mitocondrii, cloroplaste, reticul 
endoplasmatic, membrana celulară) și a agregatelor de particule de virus, în funcție de tipul de 
infecție. Aceste studii au evidențiat utilitatea aspectelor ultrastructurale atât pentru înțelegerea 
răspunsului biologic al plantelor în aceste condiții de stres, cât și ca un sprijin valoros în diagnostic 
viral (Buciumeanu și Popescu, 1996; Brezeanu și Buciumeanu, 1998; Buciumeanu și Brezeanu, 
1999). 

Cultura in vitro reprezintă un instrument relativ ușor de utilizat pentru investigarea 
comportamentul plantelor sub influența infecției virale în condiții uniforme. Studiile in vitro privind 
plantele infectate comparativ cu cele sănătoase au avut în vedere aspecte cantitative și calitative ale 
culturii: rata de multiplicare și înrădăcinare, elongarea lăstarilor, apariția lăstarilor anormali (aplatizați, 
concrescuți) și a fenomenelor de vitrificare. A fost înregistrată neuniformitatea potențialului de 
regenerare la diferite genotipuri de viță-de vie infectate, în special în prezența infecției cu virusuri 
asociate răsucirii frunzei. Cantitatea de material infectat cu GFLV obținut prin multiplicare in vitro a 
fost aparent superioară celei sănătoase din cauza numărului mare de muguri adventivi și primordii de 
lăstari formate în detrimentul elongării lăstarilor. Calitatea materialului infectat cu GFLV a fost redusă 
din cauza proceselor de vitrificare, a minilăstarilor anormali și a necrozelor observate pe parcursul 
culturii (Vișoiu și colab., 2000; Vișoiu și Buciumeanu, 1999, 2003; Buciumeanu și Vișoiu, 2001; Guță 
și colab., 2008). În alte studii, comportamentul plantulelor de viță-de-vie, soiul Fetească neagră, nu a 
prezentat diferențe semnificative în funcție de tipul virusului infectant, subliniind faptul că acest 
genotip a avut un răspuns tolerant la diferite infecții virale în condițiile culturii in vitro (Guță și 
Buciumeanu, 2009). 

Efectul negativ al prezenţei  virusurilor a fost confirmat și asupra propagării viţei-de-vie. Butașii 
infectați au avut o capacitate de înrădăcinare redusă, număr mic de rădăcini şi lăstari scurţi 
comparativ cu materialul sănătos. Modificările produse  de infecţia virală au fost diferite în funcţie 
virus și de genotipul viţei-de-vie (Tița și colab., 2002; Tița și Buciumeanu 2003; Guță și  colab., 2007). 

 
Monitorizarea virusurilor/maladiilor virale la vița-de-vie 

Cele mai dăunătoare și mai  răspândite virusuri ale viței-de-vie se regăsesc  grupate în patru 
complexe virale cunoscute sub denumirea de: complexul răsucirii frunzei (GLRaV- 1, -2, -3, -4, -7 și -
13); complexul rugozei lemnului (GVA, virusul  B - GVB, virusul asociat strierii lemnului de Rupestris -  
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GRSPaV); degenerarea infecțioasă și declinul viței-de-vie (GFLV, ArMV, virusul pătării inlare a 
tomatelor - ToRSV); complexul fleck (GFkV, virusul asociat mozaicului stelat -  GAMaV, virusul   
caracteristic  nervurilor de Rupestris - GRVFV, virusul Red Globe - GRGV) (Martelli si Budon Padieu, 
2006; Martelli, 2017). 

Ordinul nr. 1267/2005  pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în 
vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea materialului de înmulțire 
vegetativă a viței-de-vie menționează în Anexa 5 lista organismelor dăunătoare specifice care 
afectează calitatea materialului de înmulțire viticol. 

Principala activitate de prevenire a răspândirii maladiilor virale ale viței-de-vie este selecția 
sanitară riguroasă. Observațiile privind modificările fenotipice induse în prezența infecției virale la 
plante în câmp, urmate de testele de diagnosticare a virusului în laborator au condus la identificarea 
materialului infectat și au împiedicat răspândirea bolilor.  

Publicaţii internaţionale  de specialitate au raportat prezenţa infecţiilor virale la soiuri de  viţă-
de-vie provenită din România (Boscia și Demarinis, 1998; Milkus și colab., 2000). Monitorizările 
conduse în țară au indicat, de asemenea,  prezenţa infecţiilor virale  la soiuri din sortimentul național 
(Buciumeanu și colab., 2009) și  mondial  (Pop și colab., 1993). 

Evaluarea incidenţei infecţiilor virale la viţa-de-vie efectuată în perioada 2000-2006 la probe 
provenite de la unităţi viticole private şi de stat a arătat că  GFkV și GLRaV-1+3 au avut cea mai largă 
răspândire (7,84% şi respectiv 6,46%), urmate de GVA (1,72%), GLRaV-2 (1,60%), GLRaV-5 
(0,72%)  şi GFLV+ArMV (1,32%). Nu au fost identificate probe infectate cu virusuri de carantină  
(TBRV, RpRSV, SLRV) (Buciumeanu și Guță, 2007). 

Un studiu în câmp pentru monitorizarea principalelor virusuri ale viței -de -vie (GFLV + ArMV, 
GLRaV-1 +3, GLRaV-2, GFKV, GVA) la soiurile de viță-de-vie românești (Fetească neagră, Fetească 

regală, Tămâioasă românească, Victoria, Augusta) din 
plantațiile proprii ale institutului au arătat că fiecare 
genotip  a fost infectat  cu cel puțin  unul dintre 
virusurile testate, cu un nivel variabil de infecție  între 
12,5  și 100 % (Buciumeanu și colab., 2009). 

Evaluarea stării fitosanitare în  plantații viticole 
de producție cu soiuri de viță-de-vie românești în cinci 
podgorii din Regiunea Viticolă Dealurile Munteniei și 
Olteniei a dovedit prezenţa infecţiilor virale simple şi 
mixte în diferite proporţii, fără o corelație pozitivă cu  
prezența simptomelor (Fig. 3).  

S-a remarcat faptul că nivelul infecției  a fost 
mai ridicat în plantațiile nou înființate. Această situație 

poate fi consecința intensificării circulației materialului 
de înmulțire viticol, verificării sanitare și trasabilității 
defectuoase a acestui material (Buciumeanu și colab., 
2015) (Tabelul 2).  

 
În perioada 2007 - 2016, laboratorul de virologie al INCDBH Ştefăneşti -Argeş  a recepţionat 

845 de probe de viţă-de-vie  (soiuri roditoare, portaltoi, clone nou create), de la unităţi viticole de stat 
(607) şi producători privaţi (238) din diferite zone viticole ale ţării. Analizele serologice  au pus în 
evidență existența infecțiilor virale simple şi mixte la soiurile roditoare şi clonele de viţă-de-vie. 
Clonele au prezentat un nivel al infecţiei mai ridicat decât soiurile altoi. Nicio probă de portaltoi nu a 
fost infectată cu virusuri. Nepovirusurile (GFLV+ArMV) au fost identificate în infecţii simple  într-o 
proporţire mică la soiurile roditoare (0,74%), comparativ cu clonele nou create (15,38%); în infecţii 
mixte cu GFkV au fost detectate numai la soiurile roditoare. GLRaV-1+3 a prezentat o incidenţă 
crescută în infecţii simple şi complexe la soiurile roditoare iar la clone a fost identificat numai în 
complexe virale cu GFkV şi/sau GVA. Dintre toate virusurile analizate, GFkV a fost prezent în cele 
mai mari proporţii. Nu s-au identificat probe infectate cu GLRaV-2. GVA  a fost identificat  numai în 
infecţii mixte (Buciumeanu și Guță, 2017).  

 
 
 

Fig.3 Plantație tânără de viță-de-vie cu 

simptome de răsucirea frunzei 
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Tabelul 2 
Incidența  infecțiilor virale în plantații cu soiuri românești  de viță-de-vie  

în Regiunea viticolă Dealurile Munteniei și Olteniei (după Buciumeanu și colab., 2015) 
 

Soiul de viță-de-
vie/ Anul plantării 

Probe 
virozate/ 
analizate 

(Nr.) 

Infectare cu virusuri 
 (%) 

Total Specificare 

Fetească 
neagră/1986 

9/39 23,08 12,82 - GLRaV-1+3;   
10,26  - GFkV 

Fetească 
neagră/1978 

6/18 33,33 22,23  - GLRaV-1+3;    
5,55 - GFkV; 
5,55 - GFkV+ GLRaV-1+3 

Fetească 
neagră/2010 

24/43 55,80 18,60  - GFLV+ArMV;  
16,28 - GLRaV-1+3; 
9,30  - GFkV;  
2,32  - (GFLV+ArMV) + (GLRaV-1+3);  
6,98  - (GFLV+ArMV) + GFkV;  
2,32 - (GFLV+ArMV) + (GLRaV-1+3) + GFkV 

Fetească 
neagră/2011 

21/50 42,00 26,00 -  GFLV+ArMV;  
2,00  - GLRaV-1+3 
10,00 – GFkV;  
2,00 - (GFLV+ArMV) + GFkV;  
2,00 - (GLRaV-1+3) + GFkV 

Augusta /1993 5/41 12,20 4,88  - GLRaV-1+3;  
7,32 -  GFkV 

Fetească regală/ 
1989 

11/42 26,19  4,76  - GLRaV-1+3;  16,67  - GFkV; 
 4,76 - GLRaV-1+3 + GFkV 

Novac/1994 5/42 11,90 4,76 - GLRaV-1+3;  7,14 -  GFkV 

     TOTAL 81/275 29,45 7,64 – GFLV+ArMV;   
8,37 – GLRaV-1+3; 
9,82 – GFkV;  1,45 - GLRaV-1+3 + GFkV;  
0,36 – GFLV+ArMV + GLRaV-1+3; 
1,45 – GFLV+ArMV + GFkV;   
0,36 – GFLV+ArMV + GLRaV-1+3 + GFkV 

 
Colecția de viță-de-vie virozată 
Colecțiile de viță-de-vie virozată reprezintă surse de material de referință pentru multitudinea 

studiilor și activităților care se pot realiza în domeniul virologiei, privind diagnosticul, relația plantă-
patogen, eliminarea virusurilor, validarea de metode și reactivi etc. 

 Deoarece se cunosc foarte puține lucruri despre colecțiile de virusuri din lume, în urma unei 
solicitări, poate fi obținut de la un coleg   material biologic în scop de cercetare.  Orice fel de acord 
sau contract international comun ar putea sprijini și consolida eforturile locale de finanțare ale unei 
colecții de acest fel. În acest scop, este utilă o minima 
standardizare și siguranță că materialul valoros nu se piarde, în 
special cel utilizat în lucrări publicate (Golino, 1992; Gugerli și 
colab., 2009). 

Laboratorul de virologie gestionează o colecție de viță-de-
vie virozată care cuprinde plante infectate cu virusurile specifice 
viței-de-vie atât în infecții simple cât și în complexe virale (Fig. 4). 
Plantele din colecție au reprezentat  sursa de material de referință 
pentru multitudinea  activităților realizate în domeniul virologiei: 
diagnostic (probele prelevate s-au constituit ca martor pozitiv în 
analizele virologice),  studiul relației plantă-patogen (exprimarea 
simptomelor pe diferite genotipuri de viță-de-vie;  comportamentul 

Fig. 4 Aspect din colecția de 

viță-de-vie infectată cu virusuri 
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in vitro și in vivo al materialului infectat comparativ cu cel sănătos, liber de virus; distribuția virusurilor 
în organele și țesuturile plantei), purificarea virusurilor (prin precipitare cu polietilenglicol 6000 și 
cicluri de centrigugare diferențiată), eliminarea virusurilor prin diferite metode (chimioterapie in vitro, 
electroterapie), validarea de metode și reactivi. 

 
CERCETĂRI DE PERSPECTIVĂ 
Diagnosticul viral 

Metoda ELISA se caracterizează prin rapiditate (două zile) și prezintă sensibilitate a detecţiei 
de 1-10 ng virus/ml (Clark și Adams, 1977). Totuși, reactivii ELISA sunt dificil de produs pentru unele 
virusuri importante ale viței-de-vie, cum este GVB (Monis, 2012). Diagnosticul prin ELISA al virusurilor 
viței-de-vie poate fi influențat de o serie de factori precum: sensibilitatea (concentrațiile extrem de 
scăzute de virus nu vor fi detectate), specificitatea (prezența unor virusuri care nu sunt recunoscute 
de anticorpii disponibili) și calitatea anticorpilor. Mai mult, infecțiile virale ale viței-de-vie pot fi cu un 
singur virus sau mixte (combinatii de diferite virusuri), astfel că un diagnostic corect necesită multiple 
reacții, ceea ce conduce la creșterea costurilor. ELISA rămâne cea mai utilizată metodă de 
diagnostic, pentru rapiditatea răspunsului, reproductibilitatea rezultatelor, posibilitatea detecției mai 
multor virusuri într-o probă și automatizării unor etape de lucru.  

 Reacții de tip multiplex PCR, ce permit detecția într-o sigură reacție a mai multor virusuri, ar 

permite un diagnostic rapid cu costuri reduse. Mai mult, RT-PCR prezintă o sensibilitatea mai mare 

decât ELISA reducând astfel riscul de înregistrare a răspunsurilor fals negative. Astfel, metoda PCR 

reprezintă un procedeu important pentru completarea/confirmarea datelor obţinute în testele 

virologice ELISA, în special când rezultatele acestora sunt fals negative şi ar putea avea consecinţe 

în carantină, certificarea materialului vegetal sau activitatea din pepiniere.  

Ne propunem ca în viitor să aplicăm în cadrul laboratorului metode de diagnostic bazate pe 

analize moleculare, care să eficientizeze procesul de identificare a materialuluii viticol liber de virusuri 

și să contribuie la caracterizarea filogenetică a virusurilor circulante în România, în vederea 

supravegherii epidemiologice și monitorizarii temporo-spatiale.  

 

Devirozare 

Până în prezent, în chimioterapia in vitro, pentru devirozarea materialului vegetal s-a încercat 

în principal utilizarea de inhibitori direcți de ARN polimerază ARN dependentă sau indirecți prin 

modularea metabolismului nucleotidic prin inhibitori de inosin monofosfat dehidrogenază. S-au mai 

utilizat inhibitori de neuraminidază (de exemplu, oseltamivir), de ADN polimerază ADN dependentă 

(de exemplu, acyclovir). Virusurile întâlnite la plantele horticole sunt de obicei virusuri cu genom ARN, 

care au ca funcții enzimatice esențiale în polimerizarea ARN pentru replicarea virală  și diverse 

proteaze necesare procesării polipeptidului viral. Diversele procente de devirozare se pot explica prin 

eficiența diferită a inhibitorilor asupra funcției polimerazice și neinhibarea funcției proteazice. Succesul 

unor compuși care nu țintesc activități enzimatice prezente în virusurile vizate nu poate fi explicat 

decât printr-o acțiune asupra gazdei. Pentru un tratament de devirozare reușit ar trebui vizate ambele 

funcții enzimatice virale cu inhibitori suficient de generali pentru a trata o paletă cât mai mare de 

virusuri din aceeași familie. Prin utilizarea tehnicilor avansate de bioinformatică pot fi identificați 

compuși funcționali cu activitate anti-proteazică, țințiți asupra virusurilor specifice viței-de-vie.  

Crioterapia, ca aplicație a crioprezervării țesuturilor vegetale, constituie o metodă de eliminare 

a unor patogeni ca virusuri, fitoplasme, bacterii, care se intenționează a fi aplicată la INCDBH 

Ștefănești-Argeș, pentru virusurile specifice viței-de-vie. 

Uniformizarea și standardizarea condițiilor de eliminare virală la vița-de-vie precum și 

evaluarea eficienței economice coroborată cu rata de regenerare de plante libere de virus constituie 

unul din obiectivele laboratorului de virologie. 
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Monitorizarea virusurilor 

Alături de cele peste 80 de entități virale cunoscute, dezvoltarea celor mai noi metode de 
diagnostic, next generation sequencing - NGS, permite în același timp și descoperirea de noi virusuri 
și verificarea statutului sanitar la materialul de înmulțire certificat. Având în vedere circulația 
materialului de înmulțire între țările viticole ale lumii, se impune așadar, verificarea permanentă a 
incidenței maladiilor virale pe teritoriul țării noastre precum și apariția infecțiilor cu patogeni nou 
identificați și caracterizați. 

 
Interacția plantă – virus în contextul schimbarilor climatice 

Maladiile care afectează plantele de cultură sunt răspunzătoare în principal de pierderile 

economice care ajung până la 40% din producție, asociate cu pierderile indirecte ce privesc calitatea 

și vandabilitatea produselor. Pentru cercetători, o schimbare globală înseamnă viteza cu care sunt 

înțelese bazele moleculare, epidemiologice și ecologice ale maladiilor plantelor și dezvoltarea de 

soluții reale, eficiente, pe termen lung, pentru prevenirea, reducerea și managementul celor mai 

devastatoare boli ale plantelor de cultură în vederea promovării unei agriculturi moderne în prezent și 

în viitor. Unele boli au efecte negative mult mai pronunțate față de altele, în principal în funcție de 

planta gazdă. Patogenii și plantele nu interacționează izolat, ci sunt în strânsă legatură cu mediul 

înconjurător, atât patogenii cât și plantele având nevoie de anumite condiții de creștere și dezvoltare 

(Velásquez și colab., 2018). 

Și virusurile, ca patogeni, afectează plantele de cultură supunându-se aceluiași concept din 
patologia plantelor,  „triunghiul bolii”, care exprimă interacțiunea atât a patogenului cât și a plantei cu 
mediul înconjurător. Astfel, o mai bună înțelegere a efectelor combinării stresului abiotic cu stresul 
biotic are o mare importanță și ar permite orientarea strategiilor de admistrare în agricultură pentru a 
asigura dezvoltarea durabilă a producției. 

Activitatea de cercetare în domeniul virologiei viței-de-vie la INCDBH Ștefănești-Argeș s-a 
materializat de-a lungul timpului în publicarea a peste 100 lucrări științifice în reviste recunoscute pe 
plan național și internațional, participarea în cadrul a 10 de proiecte de cercetare științifică, elaborarea 
a  4 tehnologii de eliminare virală la vița-de-vie, obținerea unui brevet de invenție privind producerea 
materialului de înmultire viticol liber de virusuri, participarea la conferințe naționale și internaționale. 
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ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES IN GRAPEVINE VIROLOGY 
 

The Vitis genus, with its numerous species, is considered one of the most affected genera, by 
various types of viruses. To date, a list of over 80 distinct viral species has been compiled, grouped 
into 17 families and 28 genera or not yet taxonomically classified. Some of these viruses have a 
broad spectrum, affecting several important plant crops. For the grapevines, they represent scientific 
curiosities, both because they are rarely encountered and the minor damages caused. Other viruses, 
however, belonging to the Nepovirus, Ampelovirus, Maculavirus and Vitivirus genera are veritable 
pathogens and agents of diseases that have an economic impact, constituting as limiting factors of 
grapes and wine production. The effects caused by viruses are more serious as the growers can not 
combat them in the vineyard. 

The vegetative propagation and the movement of the biological material between the 
viticultural countries have contributed to the spreading of these pathogens and, also, the perennial life 
of grapevine accelerated the subsequent infections occurrence, with several viruses of the same 
plant. Virus-free grapevine propagation material using, from safe sources (certified cuttings from 
nurseries), represents the first step to prevent the diseases caused by viruses. The establishment of a 
healthy plantation is the base of growers prosperity and of a sustainable incresing of wine production.   

In this paper have been reviewed the achievements of the Research and Development 
Institute for Biotechnology in Horticulture Stefanesti-Argeș in the grapevine virology field, regarding:  
advances in diagnosis, methods of virus elimination, results of comparative studies of healthy and 
virus-infected plants, conclusions and recommendations emerged from the viruses/virus diseases 
monitoring actions. It is also shown that grapevine virology could represent a domain with 
comprehensive perspectives for research, with practical applicability, taking into account even the 
global climate changes and the plant behavior under the influence of several stress factors in the 
same time.  

 
 
 
 
 

http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/issue/view/234
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CERCETAREA LEGUMICOLĂ LA ȘTEFĂNEȘTI - ARGEȘ  
 

Adriana BĂDULESCU  
 
 

REZUMAT 
În perioada anilor 1970 -1990 în cadrul laboratorului de legumicultură s-au desfășurat 

cercetări susținute având ca obiectiv principal obținerea de soiuri și hibrizi, îndeosebi de tomate. S-a 
început cu studierea și îmbogățirea fondului de germoplasmă, paralel cu testarea capacității 
combinative prin încrucișări la un număr mare de soiuri și linii autohtone și străine. S-au efectuat și 
încrucișări între tomatele cultivate și unele specii sălbatice în vederea obținerii de hibrizi F1 cu 
rezistență naturală la boli.  

Pâna în prezent, în România nu au fost luate măsuri viabile privind conservarea patrimoniului 
genetic legumicol. Din acest motiv, foarte multe creații romanești s-au pierdut sau s-au depreciat din 
cauza faptului ca nu s-a realizat selecția conservativă. Se impune finanțarea și implementarea în 
regim de urgență a unui program național de selecție conservativă pentru salvarea patrimoniului 
genetic autohton. Activitatea de cercetare în legumicultură la INCDBH s-a reluat începând cu anul 
2009. Pe parcursul desfășurării activităților din proiectul „Tehnologie inovativă pentru eficientizarea 
obținerii şi certificării produselor legumicole «bio» la speciile Lycopersicum esculentum şi Capsicum 
anuum”, începând cu anul 2012 au fost certificate 8 soiuri de tomate, dintre care 5 au fost brevetate 
de către ISTIS. Soiurile descrise în prezenta lucrare sunt împărțite pe tipuri de creștere: determinată: 
Argeș 11, Argeș 16, Argeș 20, Argeș 123; nedeterminată: Ștefănești 22, Ștefănești 24, Costate 21, 
Costate 23. 

Legumicultura românească s-a aflat şi încă se află într-o situație mai puțin plăcută, ca urmare 
a liberalizării pieței europene unite, dar și a globalizării comerțului cu asemenea produse. Lipsa unor 
organizații profesionale ale micilor agricultori, dar și a unei legislații care să îi protejeze în etapele de 
început ale dezvoltării unor ferme legumicole, au făcut ca în multe cazuri producătorii români să nu 
poată face față concurenței externe. România este una dintre țările europene cu cele mai favorabile 
condiții pedo-climatice pentru obținerea de producții agricole de calitate și în cantități semnificative, 
care poate să acopere un segment important al cererii interne de produse agro-alimentare. 
 
SCURT ISTORIC AL LEGUMICULTURII LA ȘTEFĂNEȘTI- ARGEȘ 

Dacă în urmă cu 30 de ani se vorbea adesea despre tomatele obținute la S.C.D.V.V. 
Ștefănești, despre cercetarea întreprinsă de înaintașii noștri, de-a lungul anilor începând cu anul 
1990, prin retrocedările excesive de terenuri, prin desființarea efectivă a laboratorului de cercetare în 
legumicultură, această activitate a dispărut.  

În perioada anilor 1970-1990 în cadrul laboratorului de legumicultură s-au desfășurat cercetări 
susținute având ca obiectiv principal obținerea de soiuri și hibrizi, îndeosebi de tomate. S-a început cu 
studierea și îmbogățirea fondului de germoplasmă, paralel cu testarea capacității combinative prin 
încrucișări la un număr mare de soiuri și linii autohtone și străine. S-au efectuat și încrucișări între 
tomatele cultivate și unele specii sălbatice în vederea obținerii de hibrizi F1 cu rezistență naturală la 
boli. 

Exigențele producției agricole față de soiurile și hibrizii cultivați au crescut de la an la an, 
cercetarea din domeniul agriculturii fiind pusă în fața unor cerințe tot mai mari. 

Printre pionierii legumiculturii de la Ștefănești s-au numărat E. Tălpălaru și Glicheria Tălpălaru 
care au omologat o serie de hibrizi de tomate: Argeș 1, Argeș 450, Argeș 400; soiuri de tomate: Argeș 
428, Argeșean, Argeș 411, Argeș 410, Timpurie de Argeș. Alături de cercetările la tomate, au fost 
întreprinse cercetări și la alte specii legumicole: varză (Roșie de Argeș); salată (Argeș 431, Argeș 
438). În cadrul laboratorului de legumicultură și-au desfășurat activitatea: ing. E. Tălpălaru, ing. 
Glicheria Tălpălaru, ing. Tătaru Ion, ing. Cernătescu Florin, (Giosanu și colab., 1989).  

Legumicultura este o ramură de bază a agriculturii care furnizează populației produse 
esențiale pentru o alimentație rațională. Legumele fiind bogate în glucide, protide, lipide, săruri 
minerale şi apă, se consumă pe tot parcursul anului,  în stare proaspătă sau conservată și totodată 
reprezintă materia primă pentru unele ramuri industriale. Legumele au arome diferite, plăcute, colorit 
deosebit de diversificat, ceea ce a condus la situația în care acestea să nu poată lipsi de la nicio 
masă. Tomatele, pline de vitamine naturale, anti-inflamatoare și alți compuși benefici, erau asociate 
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de mai multă vreme cu combaterea bolilor cardiovasculare, accidentului vascular cerebral și 
cancerului de prostată. 

Producerea răsadurilor este o activitate importantă în cadrul legumiculturii deoarece prezintă 
multe avantaje și numeroase specii se cultivă prin răsad (tomate, ardei, vinete, varza, conopida, gulie, 
castraveți, dovlecei, pepeni, salata etc.). Până în prezent, în Romania nu au fost luate măsuri viabile 
privind conservarea patrimoniului genetic legumicol. Din acest motiv, foarte multe creații romanești s-
au pierdut sau s-au depreciat din cauza faptului ca nu s-a realizat selecția conservativă. Se impune 
finanțarea și implementarea în regim de urgență a unui program național de selecție conservativă 
pentru salvarea patrimoniului genetic autohton.  

 
 REALIZĂRI ALE ULTIMILOR ANI LA ȘTEFĂNEȘTI 

Activitatea de cercetare în legumicultură la INCDBH s-a reluat începând  cu anul 2009. 
Soiurile de tomate omologate și brevetate la INCDBH Ștefănești au fost obținute prin 

Proiectul: Tehnologie inovativă pentru eficientizarea obţinerii şi certificării produselor legumicole „bio” 
la speciile Lycopersicum esculentum şi Capsicum anuum.  

Pentru realizarea modelului experimental la plantele legumicole studiate s-au utilizat seminţe 
de legume certificate Bio din speciile Lycoperssicum esculentum (tomate) cu creştere nedeterminată 
din soiul Pablo şi cu creştere determinată soiul Notorius iar la specia Capssicum anuum (ardei gras) 
soiul Ceres. Provenienţa seminţelor a fost asigurată din producţia proprie şi de la SCDV Bacău, 
unitate autorizată pentru România pentru producerea de seminţe bio (Fig. 1) 
 

                            
Fig. 1  Răsaduri de tomate și ardei înainte și după repicare 

 
Alegerea amestecurilor nutritive pentru semănat şi pentru repicat. 

În alegerea amestecului nutritiv care să elimine pe cât posibil stresul plantării şi replantării 
răsadurilor s-a avut în vedere:  
-  un conţinut echilibrat între macro şi microelemente pentru a nu induce carenţele de nutriţie 
minerală; 
- un conţinut în substanţă organică cuprins între 3 și 3,5 0/00; 
- o capacitate de reţinere a apei suficient de mare astfel încât să poată fi eliminat stresul hidric 
provocat fie de excesul de umiditate fie de lipsa acesteia; 
- o structură a agregatelor structurale suficient de stabilă astfel încât raportul aer-apă să fie favorabil 
refacerii şi creşterii accelerate a rădăcinilor plantelor transplantate ; 
- componentele amestecurilor să nu provină din zone poluate chimic sau din zone unde se practică 
agricultura convenţională.  

Îndeplinirea acestor minime condiţii ale substratului de înrădăcinare s-a realizat în urma unor 
determinări fizico-chimice ale amestecurilor nutritive utilizate la  speciile horticole luate în studiu (Tab. 
1) (Uleanu  și colab., 2016).            

 
Tabelul 1 

Determinări fizico-chimice ale amestecurillor nutritive (după Uleanu și colab., 2016) 

pH 
Materie organică 

(
0
/00) 

Fosfor 
(ppm) 

Potasiu 
(ppm) 

Azot total 
(%) 

7,28 6,49 216,36 116,0 0,136 

7,11 11,37 527,00 188,00 0,373 

7,17 9,90 349,46 186,00 0,286 
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Întocmirea documentaţiei pentru certificarea produselor biologice în anul I de conversie a fost 
un proces complex care a parcurs următoarele etape: 
- înscrierea terenului şi a culturii în Registrul producătorilor în agricultura ecologică finalizată prin Fişa 
de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică pentru anul I de conversie, care trebuie 
aprobată atât la nivel judeţean de către DADR - Argeş, cât şi de Direcţia Generală de Implementare 
Politici Agricole din MADR cu anexa Registrul parcelar; 
- alegerea unei firme agreate de MADR pentru certificarea bio. Pentru zona de influenţă a judeţului 
Argeş  s-a colaborat cu bune rezultate cu S.C. Bio-Cert România, organism de inspecţie şi certificare 
a produselor ecologice certificată RENAR; 
- procurarea mapei cu documente şi instruirea personalului implicat în cerinţele standardelor de 
calitate necesare obţinerii certificării precum şi a legislaţiei interne şi internaţionale care 
reglementează domeniul de activitate specific; 
- întocmirea dosarului de certificare care cuprinde următoarele documente: cererea de certificare; fişa 
de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică; planul de cultură; planul de conversie; schiţa 
de amplasament; planul de inspecţie; rapoartele de inspecţie ale firmei acreditate; contractul de 
certificare; copii ale documentelor de identificare instituţională şi a parcelei, ale rapoartelor de 
încercare privind determinările efectuate la sol, la plantele cultivate şi la apa utilizată la irigatul 
culturilor din parcela destinată certificării (Bădulescu și colab., 2016) 

Întreţinerea terenului din sera ecologică până la înfiinţarea culturii principale. Prevenirea 
infestării cu patogeni şi dăunători specifici culturilor de tomate şi ardei, precum şi cu buruienile 
problemă a fost rezolvată prin cultivarea terenului cu alte specii de legume rezistente la frig (având în 
vedere că sera ecologică este neîncălzită) şi care nu au patogeni şi dăunători comuni. Astfel, în luna 
februarie s-a cultivat salată şi ceapă verde în două sisteme de cultură (intercalată şi simplă) (Fig. 2 a). 

Prin intercalarea în cultura principală a unor specii odorante ca ceapa, usturoiul, busuioc etc., 
prin efectul repelent, unele insecte dăunătoare  sunt derutate sau chiar alungate, contribuind prin 
această metodă simplă la reducerea intensităţii atacului acestora.  

                                 
a)                                                                b) 

Fig. 2  Menţinerea terenului cultivat înainte de înfiinţarea culturii principale/ cultură 
de tomate  (a – cultură de salată şi ceapă verde; b – cultură de tomate) 

 
Au fost plantate răsadurile obţinute din producţie proprie în faza I, s-a înfiinţat cultura de 

tomate pe variante experimentale: plante din F1, plante din F2, plante din F3, pentru identificarea 
segregării caracterelor şi intercomparării caracterele agronomice ale biotipurilor rezultate cu acelea  
ale martorului din F1. (Fig. 2 b). 

Au fost recoltate plantele din flora spontană locală: frunze de oţetar  (Rhus typhyna) pentru 
extractul alcoolic cu efecte insecticid şi repelent, coada calului (Eqvisetum arvense) utilizat ca 
macerat şi infuzie împotriva afidelor şi acarienilor, urzică (Urtica dioica) utilizată ca macerat fermentat 
pentru efectul repelent împotriva insectelor şi de fortificare a plantelor. Acestea au fost utilizate la 
combaterea musculiței albe de seră și păduchelui  verde al tomatelor (Bădulescu și  Tița, 2015a). 

Efectuarea unor hibridări între biotipurile selecţionate cu scopul diversificării sortimentului 
autohton de tomate. Pentru asigurarea diversificării sortimentului varietal de tomate au fost efectuate 
hibridări între soiul Rila, foarte productiv, tolerant la patogeni dar tardiv, cu unul dintre biotipurile care 
a prezentat timpurietate şi creştere determinată (Fig. 3).  
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Fig. 3   Plante mamă din soiul de tomate Rila la care s-au efectuat hibridări  

 

                                                 
Fig. 4 Sera ecologică înainte și după de reabilitare 

 
Pe parcursul derulării proiectului a fost modernizată o seră:  acoperită cu policarbonat în 

suprafață de 250 m2, cu  sistem de irigare prin picătură, aerisire laterală și la coamă (Fig. 4). 
Prin proiectul amintit au fost omologate cele două soiuri noi care au fost înscrise, începând din 

anul 2012, în Catalogul oficial sub denumirea Argeş 11 şi Argeş 20 . În plus, au fost trimise la testarea 
finală alte 3 biotipuri noi cu creştere nedeterminată, care au fost omologate în anul 2013 (Fig. 5).   

  

                   
Fig. 5 Noile biotipuri omologate în 2013 

Reuşita în cultura ecologică a legumelor în spaţii protejate trebuie să includă respectarea 
strictă a cel puţin 3 principii pentru prevenirea infestării cu organisme dăunătoare:  
1. „Totul plin, totul gol”. Implementarea acestui principiu în tehnologia cadru impune ca, în fiecare 
ciclu de cultură, să fie cultivate specii cu aceeaşi perioadă de vegetaţie astfel încât, defrişarea 
culturilor să se efectueze în acelaşi timp. Se va avea în vedere şi eliminarea tuturor plantelor de pe 
sol având în vedere că unele sunt gazde intermediare mai ales pentru dăunătorii polifagi. Terenul va fi 
menţinut gol pentru refacere (odihnă) între două cicluri de producţie consecutive. Durata perioadei de 
odihnă va fi determinată de perioada de vegetaţie a speciilor cultivate.   
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2. „Rotaţia corectă a culturilor” va fi stabilită pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, indiferent de gradul 
de utilizare anual al spaţiilor protejate (cu un singur ciclu prelungit de producţie sau două mai scurte). 
Se va avea în vedere introducerea în rotaţie a unor specii care au rolul în refacerea structurii şi 
fertilităţii solului (Facelia, Tagetes, leguminoase anuale sau perene, după caz), care vor fi tocate 
înainte de înflorit şi încorporate în sol ca îngrăşământ verde. Se va evita cultivarea în cicluri 
consecutive a speciilor din aceeaşi familie botanică avându-se în vedere dăunătorii comuni. 
3. „Gestionarea inteligentă a deşeurilor” va avea în vedere reducerea poluării mediului înconjurător, 
iar composturile rezultate din resturile vegetale ale unei culturi nu vor fi folosite la fertilizarea altor 
culturi din aceleaşi specii sau din specii înrudite taxonomic. 
Tratamentele fitoterapeutice vor avea o eficacitate crescută doar în condiţiile utilizării unor extracte 
cât mai diversificate pentru a nu crea suşe de patogeni rezistenţi la anumite substanţe active, iar 
momentul aplicării trebuie corect ales în funcţie de perioada în care patogenul manifestă cea mai 
mare sensibilitate. Aceasta impune o corelare ştiinţifică între biologia dăunătorului şi fenofaza 
dezvoltării plantelor de cultură (Bădulescu  și Tița,  2014a). 
O importanţă deosebită o are reducerea utilizării excesive a produselor cuprice, luând în considerare 
că acumularea cuprului în sol are efecte directe în reducerea fertilităţii substratului de cultură. 
Pentru certificarea culturilor semincere a fost nevoie de o documentaţie specifică reglementată de 
legislaţia în vigoare. Primul pas l-a constituit depunerea la Inspecţia Teritorială pentru Calitatea 
Seminţelor şi a Materialului Săditor a Declaraţiei de multiplicare. Acest document dovedeşte intenţia 
unui operator economic autorizat de a produce material de înmulţire din speciile pentru care este 
calificat. Declaraţia de multiplicare este însoţită de documente doveditoare: 
- o declaraţie proprie din care să reiasă că multiplicatorul îşi multiplică singur sămânţa pe teren 
propriu, închiriat, arendat sau prin contract de asociere în participaţiune sau alt contract legal de 
folosire al terenului destinat multiplicării sau, un contract de multiplicare între multiplicator şi 
ameliorator sau menţinător. În cel de-al doilea caz trebuie adăugat şi un contract de redevenţă din 
care să reiasă că menţinătorul îşi dă acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt 
multiplicator; 
- copie după documentele de calitate în care se stabileşte provenienţa sau originea şi categoria 
biologică; 
- etichetele oficiale ale loturilor de seminţe; 
- schiţa topografică de amplasare a culturilor şi planul de rotaţie al culturii; 
- descrierea morfologică a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul naţional. 

    
Tabelul 2 

Soiurile de tomate  omologate și brevetate 

Nr. 
crt. 

Denumire soi 
Tipul de 
creștere 

Nr. 
certificatului de 

omologare/ brevet 
Autori 

1. Argeş 11 determinată Nr. 1119/07.02.2012 
Nr. 00286 / 22.01.2013 

Tița Ion 

2. Argeş 20 determinată Nr. 1120/07.02.2012 
Nr. 00287 / 22.01.2013 

Tița Ion 

3. Argeș 123 determinată Nr. 1399/28.02.2013 
Nr. 00345 / 30.08.2013 

Tița Ion 

4. Argeș 16 determinată Nr. 1402/28.02.2013 Tița Ion 

5. Ștefănești 22 nedeterminată Nr. 1401/28.02.2013 
Nr. 00346 / 30.08.2013 

Tița Ion 

6. Costate 21 nedeterminată Nr. 1400/28.02.2013 
Nr. 00344 / 30.08.2013 

Tița Ion 

7. Costate 23 nedeterminată Nr. 1403/28.02.2013 Tița Ion 

8. Ștefănești 24 nedeterminată Nr. 1786/07.03.2014 Tița Ion, Costescu Adriana 
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Separat, la Unitatea fitosanitară regionala din cadrul Direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală s-au depus Fişa de producţie  şi Fişa de activitate. Aceste documente conduc, după inspecţia 
fitosanitară la obţinerea paşaportului fitosanitar prin documentul Fişa de inspecţie paşaport, care se 
depune la ITCSMS pentru inspecţia oficială în vederea obţinerii Documentului de inspecţie în câmp. 

Verificarea parcurgerii verigilor tehnologiei specifice de către ITCSMS – Argeş s-a finalizat cu 
eliberarea a două documente oficiale: Documentul de inspecţie în câmp şi Documentul oficial de 
certificare a loturilor de sămânţă. Abia după obţinerea celor două documente loturile de seminţe au 
putut fi valorificate, fie prin transfer tehnologic (pentru nevoile proprii institutului), fie pentru 
comercializare prin reţeaua de magazine cu specific în domeniu. 
Pe parcursul desfășurării activităților din proiect, începând cu anul 2012 au fost certificate 8 soiuri de 
tomate, dintre care 5 au fost brevetate de către ISTIS (Tabelul 2). 
 
Descrierea soiurilor omologate și brevetate în ultimii ani la Ștefănești 
În imaginile de mai jos sunt prezentate 6 soiuri de tomate din culturile semincere, obținute la INCDBH 
(Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plantă din soiul Argeş 11                   Plantă din soiul Argeş 123                  Plantă din soiul Argeş 16                                      
 

 

 

 

                                                   
                                      
 
  
 
 
 
 
 
 

     Plantă din soiul Argeş 20                 Plantă din soiul Costate 21                  Plantă din soiul 
Ştefăneşti 22               
                                        

Fig. 6  Soiuri de tomate obținute la INCDBH Ștefănești 

Soiuri cu creștere determinată: 
Soiul Argeş 11 - obţinut prin hibridarea soiurilor Notorius x Heinz 2274 (Fig.7). 
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Formează 5-6 inflorescenţe pe plantă (dacă se reduce numărul de copilii) cu 6-7 flori pe inflorescenţă; 
fructe mari (greutatea medie 180 g), alungite, de culoare roşu-viu (44A), cu puţine seminţe, pulpă 
fermă, rezistente la păstrare; gust plăcut (aciditate medie de 3,5% g/l acid malic şi 4,1 % substanţă 
uscată solubilă); conţinut bogat în antioxidanţi şi substanţe organo-minerale; epoca de coacere-
mijlocie; prezintă toleranţă faţă de organismele dăunătoare specifice tomatelor; se pretează pentru 
consum în stare proaspătă şi industrializare; se recomandă pentru cultura clasică sau ecologică, în 
spaţii protejate şi în câmp cu sistem de susţinere (Bădulescu și colab., 2014b, 2015b,c). 
 

   
 

Fig. 7  Soiul de tomate Argeș 11 
 

Soiul Argeş 20 - obţinut prin selecţie genetică în populaţia soiului Argeş 11 (Fig. 8). 
Formează 6-7 inflorescenţe pe plantă (dacă se reduce numărul de copilii) cu 5-7 flori pe inflorescenţă; 
fructe foarte mari (greutatea medie 220g), puţin alungite (spre piriform), de culoare roşu-viu (44A), cu 
puţine seminţe, pulpă fermă, rezistente la păstrare; gust plăcut (aciditate medie de 3,1 % g/l acid 
malic şi 3,8 % substanţă uscată solubilă); conţinut bogat în antioxidanţi şi substanţe organo-minerale; 
epoca de coacere-tardivă; prezintă toleranţă faţă de organismele dăunătoare specifice tomatelor; se 
pretează pentru consum în stare proaspătă şi industrializare; se recomandă pentru cultura clasică sau 
ecologică, în spaţii protejate şi în câmp cu sistem de susţinere (Bădulescu și colab., 2014b, 2015b). 
 

   
 

Fig. 8  Soiul de tomate Argeș 20 
 

Soiul Argeș 16 - obţinut prin hibridare între soiurile Notorius x Heinz 2274 şi a fost omologat în anul 
2012 (Fig. 9). 
Tipul de creştere: determinat; formează 5-6 inflorescenţe pe plantă (dacă se reduce numărul de 
copili) cu 6-7 flori pe inflorescenţă; fructe mari (greutatea medie 180 g), alungite, de culoare roşu  (44 
A), cu puţine seminţe, pulpa fermă, rezistente la păstrare; gust plăcut, (aciditate medie de 3,5% g/l 
acid malic şi 4,1% substanţă uscată solubilă); conţinut bogat în antioxidanţi şi nutrienţi organo-
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minerali; epoca de coacere - mijlocie; prezintă toleranţă faţă de organismele dăunătoare specifice 
tomatelor; se pretează pentru consum în stare proaspătă şi industrializare; se recomandă pentru 
cultura clasică sau ecologică, în spaţii protejate şi în câmp cu sistem de susţinere (Bădulescu și Tița, 
2017). 

    
 

Fig. 9  Soiul de tomate Argeș 16 
 
Soiul Argeş 123 - obținut prin selecție genetică în populația soiului Notorius (Fig. 10) 
Tipul de creştere: determinat; formează 5-6 inflorescenţe pe plantă (dacă se reduce numărul de 
copili) cu 5-6 flori pe inflorescenţă; fructe mari (greutatea medie 270 g), plate, de culoare roşu  (44 A), 
cu puţine seminţe, pulpa fermă, rezistente la păstrare gust plăcut, (aciditate medie de 3,5% g/l acid 
malic şi 4,1% substanţă uscată solubilă), fermitate mare; conţinut bogat în antioxidanţi;  epoca de 
coacere - târzie; prezintă toleranţă faţă de organismele dăunătoare specifice tomatelor, rezistent la 
Meloydogine incognito; se pretează pentru consum în stare proaspătă şi industrializare; se 
recomandă pentru cultura clasică sau ecologică, în spaţii protejate şi în câmp (Bădulescu și Tița, 
2015b,d); 

     
 

Fig. 10  Soiul de tomate Argeș 123 
 
Soiuri cu creștere nedeterminată: 
Soiul Ştefăneşti 24 - obținut prin selecție genetică în populația soiului Rila (Fig. 11) 
Tipul de creştere: nedeterminat; formează 8-12 inflorescenţe pe tulpină,  cu 3-5 fructe la fiecare etaj; 
fructul foarte mare (greutatea medie 300 g), aplatizat în secţiune longitudinală, cu pulpa fermă, 
rezistent la păstrare; la maturitate fructul nu are calota verde; culoarea epidermei este roşu viu (44 A); 
gust plăcut şi echilibrat (aciditate medie de 3,1% g/l acid malic şi 3,8% substanţă uscată solubilă); 
conţinut bogat în antioxidanţi şi substanţe organo-minerale; productivitate ridicată pe plantă (peste 5 
kg); prezintă toleranţă faţă de organismele dăunătoare specifice tomatelor; se pretează pentru 
consum în stare proaspătă şi industrializare; se recomandă pentru cultura clasică sau ecologică, în 
spaţii protejate şi în câmp cu sistem de susţinere; fiind un soi de mare producţie necesită o tehnologie 
adecvată şi cantităţi mari de apă la irigat (Bădulescu și Tița, 2015e). 
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Fig. 11 Soiul de tomate Ștefănești 24 

 
Soiul Ştefăneşti 22  - obținut prin selecție genetică în populația soiului Rila (Fig. 12) 
Tipul de creştere: nedeterminat; formează 8-12 inflorescenţe pe tulpină,  cu 5-7 fructe la fiecare etaj; 
fructul foarte mare (greutatea medie 220 g), aplatizat în secţiune longitudinală, calota verde  la 
maturitate absentă, de culoare roşu viu (44 A), cu pulpa fermă, rezistent la păstrare; gust plăcut şi 
echilibrat (aciditate medie de 3,1% g/l acid malic şi 3,8% substanţă uscată solubilă); conţinut bogat în 
antioxidanţi şi substanţe organo-minerale; productivitate ridicată pe plantă (peste 3kg); prezintă 
toleranţă faţă de organismele dăunătoare specifice tomatelor; se pretează pentru consum în stare 
proaspătă şi industrializare; se recomandă pentru cultura clasică sau ecologică, în spaţii protejate şi 
în câmp cu sistem de susţinere; 

      
Fig.12 Soiul de tomate Ștefănești 22 

 
Soiul Costate 21 - obținut prin selecție genetică în populația soiului Pablo 
Tipul de creștere: nedeterminată; inflorescenţă medie, cu 5-6 fructe cu epiderma de culoare roşu 
intens; fructe foarte mari, aplatizate şi costate; greutatea medie a fructelor este de 294,3 grame; 
diametrul mediu, măsurat în zona mediană a fructelor, 112,4 mm; înălţimea (lungimea) medie a 
fructelor de 72,6 mm (Bădulescu și Tița, 2017). 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13  Soiul de tomate Costate 21 
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Soiul Costate 23  - obținut prin selecție genetică în populația soiului Pablo 
Tipul de creştere: nedeterminată;  formează 10-12 inflorescenţe pe tulpină,  cu 5-6 fructe la fiecare 
etaj; fructul foarte mare (greutatea medie 380 g), prezintă costare la zona pedunculară medie spre 
puternică, calota verde la maturitate absentă, de culoare roşu  (53 C), cu pulpa fermă, rezistent la 
păstrare; perioada de maturare: foarte târzie; gust plăcut şi echilibrat (aciditate medie de 3,8% g/l acid 
malic şi 4,5% substanţă uscată solubilă); conţinut bogat în antioxidanţi şi substanţe organo-minerale; 
productivitate ridicată pe plantă (peste 4 kg); prezintă toleranţă faţă de organismele dăunătoare 
specifice tomatelor, rezistent la Verticilium sp.; se pretează pentru consum în stare proaspătă şi 
industrializare; se recomandă pentru cultura clasică sau ecologică, în spaţii protejate şi cu sistem de 
susţinere (Bădulescu și Tița, 2015f;  Bădulescu și Tița, 2017); 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 14  Soiul de tomate Costate 23 

 
Transferul tehnologic/diseminarea rezultatelor cercetărilor obţinute şi valorificarea 
microproducţiei de laborator 

Cunoştinţele acumulate au fost făcute cunoscute prin publicarea a două teze de doctorat, 
realizate la institut de studenți din cadrul școlii doctorale a UȘAMV București și din Craiova;  20 de 
lucrări ştiinţifice publicate în reviste cu cotație BDI,  prezentarea  noilor soiuri în mai multe workshop-
uri organizate cu legumicultorii din zonă, dar şi în două emisiuni cu specific agricol la un post de 
televiziune locală (Muscelul TV) și  în Oferta cercetării (publicație ASAS). 

S-au valorificat, prin magazinul unei firme specializate, peste 5000 de plicuri cu seminţe (Fig. 
15) şi prin magazinul propriu s-au valorificat mii de răsaduri de tomate şi ardei obţinute ca 
microproducţie de laborator, cultivatorilor de legume din Argeș și Dâmbovița. Valorificarea seminţelor 
şi a unei părţi din răsadurile obţinute s-a efectuat în baza unui contract de livrare cu o firmă 
specializată în vânzarea cu amănuntul a seminţelor şi a materialului de plantare legumicol. Cea mai 
mare parte a tomatelor pentru consum şi a sucului de roşii rezultat în procesul de separare a 
seminţelor s-a efectuat prin magazinul propriu al institutului.  

Creşterea vizibilităţii activităţilor de C-D-I  s-a realizat prin participarea la Salonul internaţional 
PRO INVENT, desfăşurat în perioada 19-21 martie 2014, la Cluj-Napoca. La acest salon s-au expus 
două brevete pentru soiuri noi obţinute. A fost prima participare la acest salon internaţional. 

În anul 2014, GEVES (Goupe d‘Etude et de Controle des Varietes et des Semences) din 
Franţa a solicitat trimiterea unor eşantioane de seminţe (câte 4 g/soi) pentru testarea şi conservarea 
noilor soiuri în colecţia de referiţă europeană. Dintre soiurile de tomate obţinute şi înregistrate în 
Catalogul oficial din România, 7 au fost trimise la GEVES (Argeş 11, Argeş 123, Argeş 16, Argeş 20, 
Costate 21, Costate 23 şi Ştefăneşti 22). 

Creşterea vizibilităţii activităţilor de C-D-I s-a realizat prin participarea, în fiecare an, începând 
cu anul 2013 la expoziţia Seminarului ştiinţific de inventică şi inovare, Noaptea cercetătorilor, 
organizat de Universitatea din Piteşti. La expoziţie au fost prezentate certificatele de înregistrarea 
soiurilor de tomate, brevetele obţinute, plicuri cu seminţe şi fructe proaspete din soiurile 
reprezentative. 
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Fig. 15 Plicuri cu semințe de tomate obținute din loturile semincere 
 
Alte rezultate ale proiectului sunt evidențiate în Tabelul 3, unde sunt enumerate tehnologiile 

îmbunătățite obținute la culturile de tomate, în sistem ecologic/clasic. 
 

Tabelul 3 
Tehnologii originale rezultate din proiecte de C-D-I aparţinând I.N.C.D.H. Ştefăneşti-Argeş  

 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
tehnologiei 

Data  Autorii / 
Proiectul 

 

Avizată de.. 
Instituţie/ 

Reprezentant 
legal 

Aprobată de 
Instituţie/ 

Reprezentant 
legal 

1 Tehnologie cadru pentru 
obţinerea produselor 
legumicole ecologice la 
tomate şi ardei 

02.09. 
2008 

Tiţa Ion 
 
CEEX 
118/2006 

D.A.D.R. 
Argeş / 

Popescu Ştefan 

Biocert 
România / 
Dragomir  
Damian 

2 Tehnologie cadru pentru 
producerea materialului de 
plantare ecologic horticol 
care se multiplică prin 
seminţe (legume şi plante 
ornamentale) 

02.09. 
2008 

Tiţa Ion  
 
CEEX 
118/2006 

D.A.D.R. 
Argeş  

 
Popescu Ştefan 

Biocert 
România / 
 
Dragomir  
Damian 

3 Tehnologie cadru privind 
menţinerea populaţiilor 
organismelor dăunătoare 
sub pragul economic de 
dăunare la culturile 
ecologice de legume 

22.09. 
2011 

Tiţa Ion 
 
PN 09.31. 
- 02.03 
 

D.A.J. Argeş  
 

Duică Radu 

Austria Bio 
Garantie 
Sucursala  
Voluntari/ 
Dragomir  
Damian 

4 Tehnologie cadru privind 
protecţia fitosanitară a 
culturilor ecologice de 
legume împotriva 
patogenilor specifici 

22.09. 
2011 

Tiţa Ion 
Costescu 
Adriana 
PN 09.31. 
- 02.03 

D.A.J. Argeş  
 
Duică Radu 

Austria Bio 
Garantie 
Sucursala  
Voluntari/ 
Dragomir D 

5 Tehnologie cadru pentru 
îmbunătăţirea fertilităţii 
solului în perioada de 
conversie a terenului la 
agricultura ecologică 

22.09. 
2011 

Tiţa Ion 
 
PN 09.31. 
- 02.03 
 

D.A.J. Argeş  
 
Duică Radu 

Austria Bio 
Garantie 
Sucursala  
Voluntari/ 
Dragomir D 
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LEGUMICULTURA - PAȘI  SPRE VIITOR  
           În prezent, în Romania, în spațiile protejate se folosesc pe scară largă creațiile hibride din 
import, în procent de peste 95%. Prețul de cost al semințelor hibride este foarte mare, ex.: gramul de 
sămânța hibrida de calitate medie la tomate echivalează cu gramul de aur. Totodată, majoritatea 
acestor creații de import nu corespund cerințelor consumatorilor romani, sunt deficitare in ce privește 
aportul nutritiv, medicinal, gust, aroma, calitatea la procesare și nu întotdeauna corespund condițiilor 
pedoclimatice ale țărilor noastre. 

În țara noastră, cultura legumelor în sistem ecologic ocupa o suprafața mica față de potențialul 
de care dispun. O frâna principala în dezvoltarea acestui segment o constituie absența creațiilor 
romanești coroborate cu lipsa de informații științifice in ceea ce privește tehnologia de cultura. Se 
impune in regim de urgenta evaluarea patrimoniului genetic romanesc si identificarea genotipurilor 
valoroase pretabile pentru acest sistem de cultura.   

Legumicultura românească s-a aflat şi încă se află într-o situaţie mai puţin plăcută, ca urmare 
a liberalizării pieţei europene unite, dar şi a globalizării comerţului cu asemenea produse. Lipsa unor 
organizaţii profesionale ale micilor agricultori, dar şi  a unei legislaţii care să îi protejeze în etapele de 
început ale dezvoltării unor ferme legumicole, au făcut ca în multe cazuri producătorii români să nu 
poată face faţă concurenţei externe. România este una dintre ţările europene cu cele mai favorabile 
condiţii pedo-climatice pentru obţinerea de producţii agricole de calitate şi în cantităţi semnificative, 
care poate să acopere un segment important al cererii interne de produse agro-alimentare. 

Viitorul legumiculturii romanești va fi in spatii protejate. Însă, din păcate Romania deține la 
nivel național o suprafața mica de sere si solarii, estimată la circa 7.000 de ha, iar peste 90% din 
aceasta suprafața sunt spații protejate neconforme construite in sistem gospodăresc (gotic), cu 
materiale de proasta calitate, nepermițând aplicarea tehnologiilor moderne de cultura. Un studiu 
recent de piața demonstrează ca Romania are nevoie pentru a asigura necesarul de fructe romanești 
de o suprafața de peste 20.000 ha, cu condiția ca acestea sa fie tipuri constructive moderne, si 
conforme cu cerințele pedoclimatice ale tarii noastre. Prin cultivarea legumelor in spatii protejate  se 
obțin producții semnificativ mai mari pe uniația de suprafața. Ex.: 25-35 t/ha tomate in câmp, 180-
1000 t/ha în spatii protejate. Totodată, legumele în aceste spații sunt protejate de accidentele 
climatice (grindina, vanturi, arșița, îngheț, etc.) pot asigura piața cu legume proaspete o perioada 
lunga de timp, putându-se automatiza si mecaniza un volum mare de lucrări din fluxul tehnologic. 
Producția autohtona de legume, in prezent este valorificata in condiții deficitare, in detrimentul 
cultivatorului și al consumatorului.  
           Aşezarea geografică, clima şi multiplele forme de relief specifice României au condus la 
dezvoltarea în timp a unor adevărate bazine legumicole, reprezentative fiind cele din jurul marilor 
oraşe (Târgovişte, Bucureşti, Braşov, Galaţi, Buzău etc.), dar şi gospodăriile ţărăneşti de pe întreg 
teritoriul ţării. Suprafeţele cultivate cu legume asigură nu numai necesarul propriu de produse, dar şi 
un supliment important destinat pieţei. Faţă de speciile tradiţionale de legume, în ultima perioadă au 
început să se aclimatizeze noi specii şi soiuri, care diversifică oferta pentru piaţă şi aduc pe masa 
populaţiei produse variate şi interesante. 
           Dintre toate ramurile agricole romanești, legumicultura implica cea mai mare forța fizica de 
muncă. Se știe că prin aplicările legilor fondului funciar, în Romania, terenurile au fost divizate în 
parcele mici. Ca urmare a acestui fenomen multe suprafețe nu corespund altor tipuri de cultură. 
Legumicultura poate fi implementata pe suprafețe începând de la sistemul gospodăresc, până la 
nivelul intensiv în ferme specializate. Prin urmare, unități de suprafața mici pot fi valorificate la 
potențial maxim. Prin extinderea legumiculturii moderne, începând de la sistemul gospodăresc până 
la cel intensiv se poate crea un număr mare de locuri de muncă. Totodată, asigurarea cu legume 
romanești, sănătoase și accesibile pe o perioada lunga de timp. 

În contextul schimbărilor climatice, apare nevoia unei noi activităţi de cercetare în domeniul 
agricol care să permită utilizarea eficientă a resurselor naturale şi umane, a modelelor de bune 
practici precum şi creşterea productivităţii agricole, transferul de cunoştinţe şi promovarea cooperării 
şi a inovării. Aceasta trebuie să răspundă cerinţei generale privind asigurarea securităţii alimentare şi 
energetice precum şi  unor cerinţe actuale privind  reducerea impactului schimbărilor climatice pe 
filiera produsului, reducerea emisiilor de gaze de seră, reducerea contradicţiilor dintre producerea de 
alimente, prezervarea biodiversităţii şi funcţionarea ecosistemelor, conservarea şi protejarea 
resurselor naturale regenerabile. 
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 La INCDBH Ștefănești se continuă activitatea de cercetare în legumicultură prin cultivarea în 
spații protejate și în câmp a soiurilor de tomate obținute și nu numai.  

Începând cu anul 2019, institutul este partener la 3 proiecte cu activitate de cercetare în 
legumicultură: 

- proiectul ADER 7.3.15 Stabilirea măsurilor și mijloacelor de prevenire și combatere integrată 
a dăunătorului Tuta absoluta, molia minieră la culturile de tomate în spații protejate ; 

- proiectul ADER 7.2.1 Îmbogățirea genofondului legumicol prin obținerea de creații biologice 
destinate obținerii de soiuri și hibrizi din familia Solanaceae, tomate, ardei, pătlăgele vinete ; 

- proiectul ADER 7.2.6 Cercetări privind variația genetică, analizată prin tehnologia de 
secvențiere de ultimă generație - NGS, la specii legumicole și pomicole de interes economic, în 
vederea genotipării acestora și obținerea unei baze de date a variațiilor genetice specifice speciilor 
autohtone . 
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VEGETABLE RESEARCH AT STEFANESTI – ARGEȘ 

ABSTRACT 

During the 1970-1990, within the vegetable cultivation laboratory, sustained research was carried out 
with the main objective of obtaining varieties and hybrids, especially tomatoes. It began with the study 
and enrichment of the germplasm background, in parallel with the testing of the combinatorial 
capacity by crossing at a large number of varieties and domestic and foreign lines. There were also 
crosses between cultivated tomatoes and some wild species in order to obtain F1 hybrids with natural 
resistance to diseases.  

Untill now, no viable measures have been taken in Romania regarding the conservation of the 
vegetable genetic heritage. For this reason, many Romanian creations have been lost or depreciated 
due to the fact that the conservative selection was not made. Emergency financing and 
implementation of a national conservative selection program for the rescue of the native genetic 
heritage is required. The research activity in vegetable culture at the INCDBH has been resumed 
since 2009. During the activities of the project "Innovative technology for the efficiency of 
obtaining and certification of "bio" vegetable products for the species Lycopersicum 
esculentum and Capsicum anuum", since 2012 they have been certified 8 varieties of tomatoes, of 
which 5 have been patented by ISTIS. The varieties described in the present paper are divided by 
types of growth: determined growth: Argeș 11, Argeș 16, Argeș 20, Argeș 123; indefinite growth: 
Stefanesti 22, Stefanesti 24, Costate 21, Costate 23. 
The Romanian vegetable culture has been and still is in a less pleasant situation, as a result of the 
liberalization of the united European market, but also of the globalization of the trade with such 
products. The lack of professional organizations of small farmers, but also of legislation to protect 
them in the beginning stages of the development of vegetable farms, made in many cases the 
Romanian producers unable to the external competition. Romania is one of the European countries 
with the most favorable pedo-climatic conditions for obtaining high quality agricultural products and in 
significant quantities, which can cover an important segment of the domestic demand for agri-food 
products. 
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TEHNOLOGII HORTICOLE ȘI PROTECȚIA PLANTELOR  
 

Diana Elena VIZITIU 
 

REZUMAT 
Viţa-de-vie, plantă lemnoasă, perenă cu cea mai mare răspândire pe glob, cu o mare 

plasticitate ecologică, găseşte condiţii favorabile de creştere şi fructificare pe suprafeţe mari cuprinse, 
în general, între 20 şi 50° latitudine nordică şi 20 şi 40° latitudine sudică. 

În România viticultura prezintă importanță economică și este dezvoltată armonios  datorită 
condiţiilor naturale deosebit de favorabile pe care viţa-de-vie le găseşte pe tot cuprinsul ţării, mai ales 
în zona colinară. 

În această lucrare s-au trecut în revistă o parte din realizările Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești-Argeș în domeniul tehnologiilor 
horticole și protecției plantelor privind: sistemele de întreținere a solului, substraturile de înrădăcinare 
necesare producerii materialului săditor viticol, lucrările de refacere a stării fizice și de nutriție a 
terenurilor viticole, secvențe tehnologice de întreținere a plantațiilor viticole, soluții de prevenire a 
efectelor dăunătoare a factorilor climatici asupra plantaţiilor viticole.  

Având în vedere cerințele actuale ale culturii viței-de-vie ne propunem ca în viitor să realizăm 
cercetări în vederea elaborării secvențelor tehnologice îmbunătățite de nutriţie; a tehnologiilor de 
creștere a gradului de adaptabilitate a plantelor horticole la factorii biotici și abiotici; a prevenirii şi 
combaterii agenților patogeni şi dăunătorilor speciilor horticole utilizând produse ecologice și 
agricultura de precizie; monitorizării impactului schimbărilor climatice asupra evoluției biodiversității și 
plantelor horticole.  

 
TEHNOLOGII HORTICOLE 

Cercetările în domeniul tehnologiilor au început odată cu înființarea instituției, de-a lungul 
anilor fiind abordate principalele probleme de ecologie și fitotehnică viticolă, agrotehnică, agrochimie 
și fertilizarea solului și a plantațiilor, pedologie, de mecanizare a lucrărilor de înființare și exploatare a 
plantațiilor viticole. 

Cercetările privind ecologia viticolă au ajutat la stabilirea topoclimatului și influenței acestuia 
asupra producției și eficienței economice a culturii viței-de-vie în podgoria Ștefănești-Argeș și au 
condus la elaborarea indicelui bioedafoclimatic (Guțescu și colab., 2013). Cercetările de fitotehnică 
viticolă s-au referit la sistemele de tăiere aplicate diferențiat în funcție de genotip, vârsta plantației, 
fertilitatea solului și nivelul agrotehnicii aplicate. Echipa de cercetători a adus contribuții importante la 
studiul sistemelor de cultură înaltă a viței-de-vie, la stabilirea celor mai adecvate sisteme de susținere  
și la fundamentarea distanțelor de plantare (care trebuie adoptate în plantațiile industriale specializate 
pe diferite direcții de producție soi), la stabilirea tehnologiilor de sporire a capacității de producție a 
plantațiilor viticole. 

În ceea ce privește domeniul agrotehnicii viticole, cercetările au fost axate pe practicarea 
viticulturii pe solurile grele, argiloase, puternic podzolite, situate pe pante și platouri, pe stabilirea 
sistemului de fertilizare a terenurilor destinate culturii viței-de-vie, pe combaterea buruienilor prin 
metode chimice, precum și pe comportarea plantațiilor cu diferite soiuri de viță-de-vie pe terenurile 
amenajate prin tehnologii diferențiate. 

Cercetările agrochimice și pedologice au urmărit: identificarea și caracterizarea tipurilor și 
subtipurilor de sol întâlnite în podgorie; circuitul elementelor nutritive în condițiile aplicării de 
amendamente, îngrășăminte organice și minerale pe sol; evoluția conținutului în substanță organică 
în urma aplicării îngrășămintelor organice; evoluția principalelor însușiri ale solurilor în condițiile 
aplicării diferitelor lucrări de întreținere, de fertilizare, de amendare. 

De-a lungul timpului s-au adus contribuții  însemnate la îmbunătățirea, omologarea și  
introducerea în sistema de mașini a următoarelor utilaje: freza pentru vie, mașina de săpat gropi, 
grapele stelate și cu colți pentru vie, plugul pentru desfundat, plugul cultivator pentru vie, tocătoarea 
pentru corzi, grebla pentru scos corzi, subsolierul modernizat, echipamentul de fertilizare a 
plantațiilor, echipamentul de erbicidare, remorca pentru transport, tractoarele pe șenile, încărcătorul 
frontal pentru tractorul de 45 CP, mașina de stropit și prăfuit în vii, echipamentul pentru trasat rigole în 
școala de vițe, plugul pentru făcut și despicat biloane, plugul de scos vițe (Giosanu și Isac, 1989). 
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În general o plantație viticolă este exploatată intens în vederea obținerii unor cantități mari de 
struguri fără a se lua în considerare impactul negativ asupra biodiversității. Pentru a se reduce 
efectele negative se pot cultiva diferite specii de plante pe intervalele dintre rânduri pentru a favoriza 
controlul biologic al dăunătorilor. Sistemul de întreținere a solului are efect direct asupra diversității 
faunei utile și dăunătoare care este într-o continuă schimbare datorită activității antropice și a 
schimbărilor climatice. În consecință, un studiu realizat pe doi ani de zile (2016 și 2017) a arătat că 
abundența cea mai mare a speciilor de insecte din fauna utilă a fost în cazul variantelor 
experimentale cu înierbarea artificială în benzi (pe intervalele dintre rânduri) cu speciile Trifolium 
repens (var. silvestris) și Lotus corniculatus (soiul Bull) comparativ cu înierbarea permanentă, 
înierbarea naturală temporară și varianta cu ogor negru (Vizitiu și colab., 2018). 

Datorită capacității ei genetice, viţa-de-vie poate fi înmulţită vegetativ prin mai multe metode: 
butaşire, marcotaj, altoire si microînmulţire in vitro. Cea mai răspândită metodă de multiplicare a viței-
de-vie este cea vegetativă prin butași, mai exact obţinerea unei plante pornind de la unul sau mai 
mulţi muguri și o porțiune de coardă. Având în vedere că substratul de înrădăcinare are un rol 
deosebit de important în procesul de formare a rădăcinilor adventive, Rădulescu și colab. (2013) au 
stabilit reţetele optime de amestecuri pentru substraturi, corespunzătoare înrădăcinării butaşilor de un 
ochi din material biologic de calitate superioară (G0, G1 si G2). În acest scop au realizat 5 variante de 
substrat pe care s-au plantat butași din 5 clone de viță-de-vie (Muscat d'Adda 22 Șt., Fetească regală 
72 Șt., Fetească albă 97 Șt., Muscat Ottonel 16 Șt., Feteasca neagră 6 Șt.). Rezultatele au arătat că 
soiurile pentru vinuri albe și de masă au avut randamente de înrădăcinare mai bune pe substraturi 
preponderent organice în timp ce soiurile pentru vinuri albe de calitate și cele pentru vinuri roșii au 
preferat substraturile de înrădăcinare preponderent minerale. 

Pe plan internațional există cercetări pentru obținerea de produși organici de sinteză care să 
fie utilizați în sectorul culturii plantelor cu scopul de a îmbunătăți regimul aero-hidric și de nutriție a 
substraturilor nutritive dar și pentru evitarea stresului hidric al plantelor. De regulă, proprietățile fizice 
și mecanice ale substratului de înrădăcinare sunt oferite de proporția dintre componentele din care 
sunt formate amestecurile (pământ de țelină, nisip, mraniță, turbă). Cu scopul de a îmbunătăți 
proprietățile fizico-chimice din substratul de înrădăcinare, de a stimula procesele de rizogeneză a 
butașilor altoiți și a vițelor din câmp precum și pentru o bună valorificare a resurselor de apă, s-au 
realizat studii care au constat în înlocuirea turbei cu produsul Fitpol-C (realizat de S.C. S.C.I.P.P.A. 
S.A.).  Acesta este un produs sintetic care are o capacitate foarte mare de înmagazinare a apei pe 
care o poate ceda la nivelul rădăcinilor tinere. Rezultatele au arătat că Fitpol-C a îmbunătățit însușirile 
fizico-chimice și hidro-fizice ale amestecurilor nutritive și ale substraturilor de înrădăcinare, a menținut 
o umiditate optimă a acestora în seră, a stimulat creșterea și dezvoltarea sistemului radicular al 
plantelor și a influențat favorabil procesul de fotosinteză (Dumitriu  și colab., 2004). 

Din cauza monoculturii îndelungate, ecosistemul viticol generează foarte multe inconveniente, 
cum ar fi: eroziunea accentuată a solurilor pe terenurile în pantă, cu pierderea orizontului fertil de la 
suprafaţa acestora; scăderea conţinutului solului în materie organică; dereglări ale însuşirilor fizice, 
chimice şi biologice ale solului; spălarea nitraţilor în profunzimea solului, acumularea de reziduuri de 
pesticide în sol şi plante; compactarea antropică a solului (prin utilizarea agregatelor mecanice în 
perioadele umede); dezechilibre de nutriţie minerală, care generează o sensibilitate mare la agenţii 
patogeni dăunători, factori climatici. Prin urmare, în cadrul institutului s-au realizat lucrări de refacere 
a stării fizice și de nutriție a terenurilor viticole care au inclus măsuri de ameliorare a solurilor, 
optimizarea lucrărilor de pregătire a solului în vederea plantării, eradicarea buruienilor problemă (de 
exemplu, Agropyron repens, Cynodon dactylon, Calamagrostis epigeyos) în vederea creșterii 
cantitative și calitative a producției de struguri (Rădulescu și colab., 2011). 

Pe solurile brune luvice întâlnite în podgoria Ștefănești în momentul în care se aplică 
îngrășăminte chimice cu macroelemente NPK în doze de 40, 80 și respectiv 120 kg/ha în diferite 
rapoarte și combinații, se produc  următoarele modificări cantitative și calitative în sistemul sol-plantă: 
sporesc creșterile vegetative ale butucilor printr-o lungime totală mai mare a lăstarilor și o cantitate 
mai redusă de lemn anual și multianual eliminat la tăierea în uscat; se realizează sporuri de producție 
cuprinse între 0,7 t/ha în cazul aplicării unilaterale a azotului și 3,7 t/ha în cazul combinației 80:40:120 
kg/ha; se îmbunătățește calitatea strugurilor prin creșterea concentrației în zaharuri, cu excepția 
aplicării unilaterale a potasiului, a combinației PK și a nivelelor minime de NPK în raport de 1:1:1 
(Rădulescu,  1998). 
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Potențialul productiv al viței-de-vie, atât sub aspect calitativ cât și cantitativ este influențat de 
valoarea biologică a genotipurilor, de calitățile solului pe care se cultivă, precum și de lucrările 
tehnologice aferente. Într-un studiu complex realizat de Dumitriu și colab. (2003) s-au evidențiat 
efectele benefice ale fertilizării eco-biologice a plantațiilor viticole cu subproduse rezultate din 
procesul de vinificație și cele din industria lemnului. Aplicarea tescovinei la sol și vinasei pe aparatul 
foliar, pe de o parte, dar și a compostului industrial rezultat din prelucrarea lemnului, pe de altă parte, 
au contribuit în aceeași măsură la creșterea productivității parcelelor viticole, prin diminuarea 
costurilor cauzate de aplicarea îngrășămintelor. 

Stabilirea soluţiilor de mecanizare a lucrărilor agrofitotehnice este condiţionată de analiza 
prealabilă a structurii şi caracteristicilor tehnologice care definesc diferitele sectoare de producţie 
existente în viticultură, de tendinţele de dezvoltare şi modernizare a acestora.  

Tehnologiile de cultură a viței-de-vie trebuie să contribuie la conservarea însușirilor solului, 
evitarea poluării, să stopeze și chiar să reducă acele cauze care au condus la încălzirea globală şi la 
apariţia efectului de seră. Totodată, producerea fructelor este necesară în vederea asigurării nevoilor 
populației. În agricultura ecologică producția poate fi mai scăzută, însă utilizând echipamente 
moderne se pot compensa parțial randamentele mai mici prin reducerea duratei de aplicare a 
îngrășămintelor organice.  

În prezent, au fost produse  echipamente care asigură o bună distribuire a îngrășămintelor 
solide în plantațiile viticole și pomicole pe rândurile de plante, realizându-se astfel o utilizare mai 
eficientă a nutrienților comparativ cu echipamentele care răspândeau îngrășămintele pe intervalele 
dintre rândurile de plante favorizând creșterea și dezvoltarea buruienilor. Un  echipament performant 
care distribuie gunoiul de grajd pe rândurile de plante este și mașina MGL-3. Aceasta are o 
transmisie hidraulică pentru discuri și o transmisie mecanică pentru rotori în spirală și este echipată 
cu un dispozitiv dublu de împrăștiat (Popa și colab., 2019). 

Rezultatele cercetărilor din domeniul tehnologiilor horticole s-au concretizat prin obținerea de 
tehnologii (Tabelul 1). 

           
    Tabelul 1 

Tehnologii horticole obținute la INCDBH Ștefănești –Argeș 
 

Tehnologia Autorii Anul 

Tehnologie de producere a viţei-de-vie din categoria 
biologică „Material iniţial de înmulţire viticol G1” în cultură 
superintensivă în vase de vegetaţie/sol.  

Costescu Adriana 2011 
  

Tehnologie cadru de cultură a viţei-de-vie în sistem 
ecologic 

Costescu Adriana, Tița 
Ion, Tănăsescu Constantin 

2011 

Tehnologie cadru pentru refacerea eco-biologică a stării 
fizice şi de nutriţie a terenurilor ocupate de monocultura 
viţei-de-vie în vederea replantării 

Rădulescu Ion 2008 

Tehnologie cadru pentru refacerea ecologică a stării fizice 
şi de nutriţie a terenurilor viticole după defrişarea culturii în 
vederea replantării cu viţă-de-vie  

Tița Ion, Costescu Adriana 2008 

Tehnologie cadru pentru controlul vigorii plantelor de viţă-
de-vie cultivate în sistem superintensiv în vase individuale 
în Nucleul de premultiplicare 

Streinu Adriana 2008 

Tehnologie cadru pentru controlul vigorii plantelor de viţă-
de-vie cultivate în sistem superintensiv pe sol în Nucleul 
de premultiplicare 

Tița Ion 2008 

Schemă biotehnologică pentru obținerea miceliului de 
ciuperci comestibil din genul Pleurotus, în sistem de 
producţie de tip ecologic 

Bejan Carmen 2008 

Tehnologie cadru pentru conversia ecologică a unei 
plantaţii de viţă-de-vie aflată în plină producţie 

Tița Ion  2008 
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PROTECȚIA PLANTELOR 
Activitatea în domeniul protecției plantelor a început odată cu înființarea instituției, de-a lungul 

anilor având loc cercetări privind bioecologia principalilor boli și dăunători ai viței-de-vie, 
îmbunătățirea tehnologiilor de protecție a viței-de-vie, combaterea biologică a insectelor folosind 
viespea parazită Trichogramma sp. și preparatele pe bază de Bacillus thuringiensis, combaterea 
biologică a acarienilor. 

În cadrul instituției s-au realizat primele cercetări de combatere biologică a bolilor viței-de-vie, 
respectiv a făinării prin utilizarea biopreparatului Thurintox și a putregaiului cenușiu cu un biopreparat 
pe bază de Trichoderma viridis. Totodată, s-au îmbunătățit tehnologiile de protecție a viței-de-vie în 
cadrul sistemului de prevenire și combatere integrată privind determinarea prezenței, răspândirii și 
gradului de atac, a oportunității și eficacității tratamentului, în funcție de pragul economic de dăunare, 
în scopul reducerii numărului de tratamente și protejării faunei utile (Giosanu și Isac, 1989). 

Plantele de viţă-de-vie sunt supuse anual unor factori de stres, suferind un proces de 
debilitare, devenind susceptibile atacului agenților patogeni și al dăunătorilor (Fig. 1,2,3), care pot 
conduce la uscarea prematură a viţei-de-vie. Butucii atacaţi vegetează mai slab, dezmuguritul este 
întârziat iar uneori în plină vegetaţie butucii aparent sănătoşi se ofilesc. Deoarece plantele de viță-de-
vie ocupă solul pentru o lungă perioadă de timp, viticultorii sunt obligați să recurgă la utilizarea 
intensă a pesticidelor în vederea combaterii agenților patogeni și a dăunătorilor. Principalii agenți 
patogeni și dăunători care afectează plantele de viță-de-vie din podgoria Ștefănești sunt: Plasmopara 
viticola, Uncinula necator, Botrytis cinerea, Thrips sp. Eriophyes vitis, Tetranychus urticae, 
Panonychus ulmi, Brevipalpus lewisi. 

Dacă lucrările agrofitotehnice nu sunt aplicate corespunzător, agenții patogeni și dăunătorii se 
pot răspândi cu ușurință în plantațiile viticole. Reducerea presiunii de infecție poate fi făcută prin 
schimbarea sistemului de lucrări ale solului și prin protejarea acestuia în diverse moduri. De exemplu, 
toamna odată cu căderea frunzelor, formele de rezistență ale ciupercilor parazite dăunătoare viței-de-
vie cad și prin arătură sunt încorporate în sol și într-un fel protejate de acțiunea factorilor climatici 
distructivi. Primăvara prin arătură, acestea sunt scoase la suprafața solului și puse în condiții prielnice 
de germinare. Odată cu apa evaporată la suprafața solului germenii acestor ciuperci sunt transportați 
pe frunze și celelalte organe verzi de viță-de-vie, unde produc infecții primare deosebit de 
păgubitoare. Totodată, prin lucrările solului se scot la suprafață rezervele de semințe de buruieni din 
straturile mai adânci ale solului și se pun în condiții de germinare. 

 

 
 

Fig. 1 Atac de Plasmopara viticola (mana viței-de-vie, 2018 - original) 
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Fig. 2 Atac de Uncinula necator (făinarea viței-de-vie, 2019 - original) 
 

 
 

Fig. 3 Byctiscus betulae (țigărarul viței-de-vie, 2018-  original) 
 
O boală cunoscută încă din antichitate care provoacă pagube însemnate în plantațiile viticole 

este și cancerul bacterian. Bacteria este polifagă, fiind frecventă și pe pomii fructiferi şi chiar pe sfeclă 
şi unele plante ierboase şi ornamentale. Cancerul bacterian la viţa-de-vie este o boală periculoasă, 
întâlnită în multe regiuni ale lumii. Boala se manifestă cu preponderenţă în climate reci, dar şi în ţările 
mediteraneene. 

Cancerul viţei-de-vie, produs de Agrobacterium tumefaciens sau A. vitis, este boala bacteriană 
cea mai importantă a viţei-de-vie în întreaga lume. Cu toate acestea, A. tumefaciens (agentul 
principal care produce cancerul bacterian şi la alte culturi), a fost izolat din gale provenite de la viţa-
de-vie şi este asociat cu boala la o frecvenţă mult mai mică decât A. vitis. 

Pornind de la preocupările existente pe plan mondial privind prevenirea răspândirii cancerului 
bacterian în plantaţiile viticole, în cadrul institutului s-au realizat studii privind: izolarea şi identificarea 
de specii virulente de Agrobacterium din zona viticolă Ştefăneşti; evaluarea  calităţii  coardelor  altoi  
provenite  de  la  plante  mamă  afectate  de  cancer bacterian; toleranţa unor soiuri de viţă-de-vie la 
atacul de cancer bacterian; testarea unor substanţe chimice pe plante de viță-de-vie și realizarea unei 
scheme de tratament în vederea prevenirii răspândirii cancerului bacterian (Fig. 4). Cercetările au 
avut ca rezultat elaborarea de metode de izolare a bacteriilor patogene A. tumefaciens și A. vitis din 
sol și plante și stabilirea a două rețete de tratament care au fost aplicate pe tumori și pe sol infectat cu 
aceste bacterii patogene. Pe durata aplicării tratamentului ambele rețete au avut efecte benefice 
asupra plantelor afectate de cancer bacterian, mai exact conţinutul în substanţă uscată şi de 
polifenoli din material foliar (care a înregistrat valori mici înainte de aplicarea tratamentului) a crescut, 
apropiindu-se de valorile înregistrate la plantele sănătoase iar conţinutul în glucide a scăzut, 
ajungând la valorile martorului sănătos. Aceste rezultate au dovedit eficienţa celor două tipuri de 
soluţii aplicate şi, în acelaşi timp, revenirea potenţialului metabolismului celular al plantelor afectate 
de cancer la valori normale, specifice plantelor sănătoase (Bălășoiu, 2012; Vizitiu, 2013, 2016). 
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Fig. 4 Plante de viță-de-vie pe rădăcini proprii infectate cu A. tumefaciens  (original) 

(stânga – înainte de tratament; dreapta – după tratament)            

 
Deși utilizați rațional, fertilizanții chimici, pot influența negativ mediul înconjurător și sănătatea 

oamenilor. Pentru a se reduce consumul acestora, la INCDBH s-au realizat studii privind aplicarea și 
efectul produselor ecologice asupra plantelor de viță-de-vie. Astfel, în urma aplicării produsului Kelpak 
(Kelp Products, Africa de Sud), stimulator de creștere și dezvoltare a plantelor obținut din alge 
marine, pe plantele a 5 soiuri de viță-de-vie s-a observat o creștere vegetativă mai mare pentru toate 
plantele studiate comparativ cu martorul și o producție mai mare la soiurile Perlette, Chardonnay și 
Merlot iar strugurii de Augusta și Victoria au înregistrat o acumulare mai ridicată a zaharurilor (Vizitiu 
și colab., 2010). 

În prezent, se testeaza pe plante de viță-de-vie două extracte  obținute din specia Dryopteris, 
unul hidroalcoolic iar celălalt cu adaos de argint pentru combaterea patogenului U. necator.  În urma 
aplicării acestora pe plante de viță-de-vie în spațiu protejat s-a stopat în totalitate făinarea după al 
doilea tratament. Cercetările sunt în desfășurare pentru P. viticola. Rezultatele studiilor din acest 
domeniu au fost premiate cu medalii de aur și bronz, precum și cu diplome de excelență (Ex.: medalie 
de aur și diplomă de excelență la Salonul INVENTICA-2018; medalie de bronz și diplomă de 
excelență la EUROINVENT 2018; medalie de aur la EUROINVENT, 2019). 

 
SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Cunoaşterea biosistemelor viticole şi determinarea exactă a relaţiilor ecologice dintre soiurile de 
viţă-de-vie şi mediu prezintă o importanţă deosebită în vederea organizării ştiinţifice a producţiei viti-
vinicole de calitate, a alegerii biotopurilor de maximă favorabilitate pentru o viticultură durabilă, de 
calitate. 

Desigur, nu putem înlătura total efectul factorilor climatici asupra plantaţiilor viticole, dar, în 
scopul prevenției și adaptării viticulturii la schimbările climatice se impune implementarea unor soluții 
coroborate care prin interacțiunea sinergică a acestora, pot preveni într-o bună măsură efectele 
dăunătoare ale acestora (Vizitiu și colab., 2019): 

- Ameliorarea capacităţii de prognozare a vremii; 
- Reorientarea în ceea ce privește zonarea arealelor de cultură a viței-de-vie în sensul 

favorabilității resurselor ecoclimatice; 
- Plantarea perdelelor de protecție în zonele și regiunile expuse vânturilor cu intensitate 

ridicată; 
- Reconsiderarea structurii varietale viticole, în sensul introducerii în plantații a genotipurilor cu 

rezistență sporită la ger; 
- Selecţia varietăţilor de viță-de-vie cultivate prin corelarea condiţiilor locale de mediu cu gradul 

de rezistenţă al genotipurilor faţă de condiţiile limitative de vegetație (secetă, stres hidric); 
- Protejarea fertilităţii solurilor, extinderea sistemelor de irigaţii, valorificarea eficientă a 

precipitaţiilor prin aplicarea de măsuri agrotehnice care să permită conservarea apei în sol în 
perioada de secetă; 

- Elaborarea de planuri de acţiuni durabile pentru viticultură în ceea ce privește valorificarea 
solurilor în conformitate cu potenţialul condiţiilor pedoclimatice caracteristice zonei; 
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- Aplicarea de programe moderne de combatere integrată în vederea protejării populaţiilor 
naturale de prădători, prin limitarea utilizării tratamentelor chimice; 

- Alcătuirea de simulatoare fenologice la toate soiurile cu ajutorul cărora se poate stabili cu 
precizie probabilitatea apariţiei pagubelor. 

Pentru majoritatea regiunilor viticole au fost observate tendințe semnificative în ceea ce privește 
schimbarea climatului regional. În același timp, au apărut schimbări importante în fenologia viței-de-
vie și în compoziția strugurilor, aceasta din urmă conducând la niveluri alcoolice și profiluri senzoriale 
modificate ale vinului. Deși schimbările în comportamentul viței-de-vie sunt parțial atribuite practicilor 
agricole în evoluție, modificările climatice recente, în special creșterea temperaturii, au constituit 
factori cauzali majori. În consecință, este posibil ca schimbările climatice viitoare să aibă efecte 
esențiale asupra calității  vinului, ceea ce poate provoca, pe termen lung, schimbări în ceea ce 
privește zonarea soiurilor de viță-de-vie. Prin urmare, un climat în schimbare reprezintă una dintre 
marile probleme de mediu și socio-economice cu care se confruntă dezvoltarea și producția viticolă 
durabilă în următorul secol. 

Vița-de-vie este cultivată într-o gamă largă de condiții climatice, unde strugurii sunt utilizați în 
principal pentru vinificație. Prin urmare, viticultura este unul dintre sectoarele cele mai sensibile la  
variațiile climatice pe termen scurt și lung. În primul rând, o structură climatică pe termen lung a unei 
regiuni  viticole determină, în mare măsură, potențialul de cultivare a viței-de-vie și de vinificație. În al 
doilea rând, variațiile climatice pe termen scurt sunt factori cheie care influențează evoluția 
populațiilor de dăunători, precum și calitatea și cantitatea producției de struguri și vin.  

În urma monitorizării pe o perioadă de 6 ani (2012-2017) a principalilor factori climatici și a 
speciilor de insecte din plantațiile viticole ale podgoriei Ștefănești s-a constatat o neuniformitate a 
evoluției temperaturii medii și a nivelului precipitațiilor de la un an la altul. Totuși s-au înregistrat 8 luni/ 
an, cu temperatura cuprinsă între 5-45°C care a fost favorabilă dezvoltării activității biologice a 
insectelor. Evoluția și dezvoltarea insectelor a fost influențată și de nivelul precipitațiilor. Lipsa 
precipitațiilor din lunile de iarnă a fost improprie pentru desfășurarea etapelor biologice ale insectei 
care iernează la suprafața solului sau la o adâncime mică a solului, ca și abundența precipitațiilor din 
perioada de vară a anilor 2012 și 2013 care levigat ouăle și larvele depuse pe organele vegetative 
(Vizitiu și colab. 2019). 

În funcție de intensitatea lor, de perioada și fenofaza din viața plantelor de viță-de-vie, 
accidentele climatice (brume târzii de primăvară – Fig. 5, grindina – Fig. 6, secetă, geruri aspre de 
iarnă) și atacurile puternice ale agenților patogeni și ale dăunătorilor pot distruge părțile aeriene ale 
acestora.  

 

 
 

Fig. 5 Lăstari afectați de brumele târzii de primăvară – anul 2018 (original) 
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Fig. 6 Plante de viță-de-vie afectate de grindină – anul 2018 (original) 
 
Factorii climatici ecologici şi tehnologici au o importanţă hotărâtoare asupra evoluției culturii 

viţei-de-vie. Se cunoaşte că principalii factori restrictivi în ceea ce priveşte această cultură sunt factorii 
climatici. Schimbările climatice pot conduce la variații ale conținutului în zaharuri și aciditate.  De 
exemplu, rezultatele unui studiu desfășurat în perioada 2011-2014 au arătat că în 4 ani de studiu, 
conținutul cel mai ridicat în zaharuri al strugurilor s-a înregistrat în anul 2013 la soiurile Fetească 
neagră, Chardonnay și Feteasca regală iar conținutul cel mai mare în aciditate s-a înregistrat în anul 
2014 la toate soiurile menționate mai sus, la care se adugă și soiul Sauvignon. Acest lucru se 
datorează diferențelor mari de temperaturi și precipitații înregistrate de la un an la altul (Vizitiu și 
Onache, 2014). 
 
PERSPECTIVE 

- Creșterea calității materialului de înmulțire horticol prin aplicarea de secvențe tehnologice 
îmbunătățite de nutriţie;  

- Prevenirea şi combaterea ecologică a agenților patogeni şi dăunătorilor la speciile horticole; 
- Tehnologii modernizate pentru creșterea gradului de adaptabilitate a plantelor horticole la 

factorii biotici și abiotici; 
- Studiul bioecologic, simptomatologic şi măsurile de prevenire și combatere al atacului 

agenților patogeni şi dăunătorilor din plantațiile horticole; 
- Managementul agenților patogeni și dăunătorilor utilizând agricultura de precizie; 
- Impactul schimbărilor climatice asupra evoluției biodiversității din plantațiile horticole; 
- Utilizarea principiilor de agricultură inteligentă pentru optimizarea tehnologiilor horticole. 
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HORTICULTURE TECHNOLOGIES AND PLANT PROTECTION 
 

ABSTRACT 
The grapevine is a perennial woody plant widely spread in the world, with a large ecological 

plasticity, that finds favorable conditions for growth and fruiting on large surfaces, generally between 
20 and 50° North latitude, and 20 and 40° South latitude. 

In Romania the grapevine culture has economic importance and it is developed harmoniously 
due to the particularly favorable natural conditions which the vineyard finds throughout the country, 
especially in the hilly area.  

In this paper were presented a part of the achievements of the National Research and 
Development Institute for Biotechnology in Horticulture Ștefănești - Argeș in the field of horticultural 
technologies and plant protection regarding: the rooting substrates for the viticulture planting material 
production, the works to remaking the physical state and nutrition of the vineyards, technological 
sequences to maintain grapevine plantations, solutions to prevent the damaging effects of climatic 
factors on vineyards.  

Given the current requirements of the grapevine culture, we intend to carry out research in the 
future in order to develop the technological sequences of nutrition; the technologies in order to 
increase the adaptability of horticultural plants to biotic and abiotic factors; prevention and control of 
pathogens and pests of horticultural species using organic products and precision agriculture; as well 
as monitoring the impact of climate change on the evolution of biodiversity and horticultural plants. 
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CERCETĂRI ÎN DOMENIUL CHIMIEI VINULUI 
 

Petronela-Anca ONACHE, Constantin TĂNĂSESCU, Andrei TĂNASE 
 
REZUMAT 

În domeniul oenologiei, cercetările au avut în vedere: valorificarea superioară a strugurilor 
materia primă; optimizarea tehnologiilor de vinificație a strugurilor în funcție de proveniența lor 
geografică și ampelografică, cu luarea în considerare a tipului de vin ce urmează a fi realizat; 
îmbunătățirea tehnologiilor de limpezire, maturare, învechire, stabilizare și îmbutelierea vinurilor; 
stabilirea tehnologiilor de producere a distilatelor și învechirea acestora; valorificarea superioară a 
produselor secundare rezultate din vinificarea strugurilor.  
 
ISTORIC ȘI REALIZĂRI 

La început, cercetările în vinificaţie au fost axate pe studiul materiei prime privind 
caracteristicile ei de compoziţie şi calitate, precum şi evoluţia principalilor parametri utilizaţi în 
stabilirea momentului optim de recoltare. Prin aceste cercetări s-au acumulat date însemnate privind 
gradul de exprimare a potenţialului calitativ al diferitelor soiuri de viță-de-vie în condiţiile podgoriei 
Stefăneşti - Argeş şi a altor areale viticole din zona de activitate şi s-a stabilit momentul maturităţii 
tehnologice al principalelor soiuri în vederea realizării diferitelor tipuri de vin (Giosanu și colab., 
1989b). 

Complexul de vinificaţie din podgoria Stefăneşti-Argeş, cu laboratoarele dotate cu aparatură 
de înaltă performanţă (lichid cromatograf, gaz cromatograf, analizor pentru aminoacizi, 
spectrofotometru cu absorbţie atomică, spectrofotometru UV-VIS), și-a adus aportul la aprofundarea 
şi extinderea cercetărilor în domeniul vinificaţiei. Astfel, au fost inițiate cercetări asupra parametrilor 
calitativi ai soiurilor de viță-de-vie pentru determinarea direcţiilor de producţie şi specializarea 
arealelor de cultură delimitate. De asemenea, au fost abordate teme noi privind tehnologia diferitelor 
tipuri de vin, diversificarea producţiei pe bază de struguri, must şi vin, valorificarea cât mai completă, 
superioară a materiei prime, inclusiv a produselor secundare de la vinificaţie, studiul evoluţiei 
compoziţiei materiei prime, cu privire specială la compuşii cu rol esenţial în conducerea proceselor ce 
au loc pe parcursul diferitelor faze tehnologice de elaborare, conservare şi învechire a produselor. 

Titus Popescu (şef complex vinificaţie), Todiriţă Giosanu  (director), Eugenia Vartolaş (chimist, 
CS I), Elena Heroiu (chimist CS I), Irina Dinu (chimist, CS) şi nu în ultimul rând, biolog CS III 
Georgeta Savulescu și-au adus aportul la cercetările privind tehnologia de vinificaţie a vinurilor albe 
seci, în perioada 1977-1978. Cercetările lor au scos în evidenţă importanţa unor factori care intervin 
în tehnologia de producere a vinurilor albe seci: calitatea materiei prime, modul de prelucrare a 
mustului proaspăt, doza de anhidridă sulfuroasă, temperatura de fermentare, tratamentele de 
stabilitate, durata maturării şi conţinutul de extract. Cercetările au condus la optimizarea tehnologiei 
de obţinere a vinurilor albe, prin efientizarea acesteia, prin dirijarea fermentaţiei alcoolice la 
temperaturi scăzute (15-20C), separarea de depozit a vinului în timpul fermentaţiei alcoolice, 
condiţionarea timpurie, scurtarea duratei de păstrare a vinurilor albe seci în butoaie din lemn 
(Popescu și colab.,1989b). 

 Titus Popescu, Todiriţă Giosanu, Eugenia Vartolaş, Elena Heroiu şi inginerul mecanic Mircea 
Neamţu au îmbunătăţit tehnologia de vinificare a vinurilor aromate (1976-1985), realizând cisternele 
rotative metalice şi utilizându-le la fermentarea vinurilor aromate, în anumite condiţii tehnologice. 
Experimentele efectuate au vizat aspecte tehnologice referitoare la durata procesului de macerare în 
cisterne rotative metalice, regimul de sulfitare a mustuielii proaspete şi momentul îmbutelierii vinurilor 
condiţionate la puţin timp de la obținere. În cadrul acestor experimente, dr. chim. Elena Heroiu şi 
colaboratorii (Titus Popescu, Todiriţă Giosanu, Eugenia Vartolaş), au făcut determinări şi asupra 
conţinutului de arome din vin, ajungând la concluzii clare: concentraţia terpenelor volatile libere creşte 
odată cu concentraţia zaharurilor, după care rămâne aproape constantă; macerarea aduce creşteri 
importante în concentraţia terpenelor volatile libere şi legate atât în precursori cât şi în concentraţia 
terpenolilor individuali; fermentarea produce o scăderea a conţinutului de terpene libere şi legate ca 
urmare a absorbţiei de către celulele de drojdii sau antrenării lor de CO2 rezultat la fermentare 
(Giosanu și colab., 1989d). 

În perioada 1980-1985 s-au folosit cisternele metalice rotative şi la tehnologia de vinificare în 
roşu, ajungându-se la următoarele concluzii: folosirea cisternelor rotative termostatate (încălzire la 45-
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55⁰C) pentru macerare pe boştină la vinificarea în roşu conduce la scurtarea acestui proces cu până 
la 1/3 din durata macerării în sistem clasic; regimul de rotire a cisternelor reprezintă un factor 
important al intensificării procesului de macerare (12-24 ore); anhidrida sulfuroasă, folosită în cantităţi 
moderate poate constitui un factor activ al macerării (100 mg/kg); durata optimă de macerare şi timpul 
de însămânţare a mustuielii cu maia activă sunt doi factori importanţi în defăşurarea acestui proces şi 
realizarea parametrilor optimi de culoare şi compoziţie pentru vinurile roşii (Popescu și colab., 1989a). 
Aceste cercetări au fost continuate din 1987 până în 1992, împreună cu alte unități de cercetare din 
ţară (I.C.V.V. Valea Călugărească, S.C.V.V. Miniş, S.D.E. Banu Mărăcine)(Heroiu și colab., 1989). 

În perioada 1987-1992 biol. Săvulescu Georgeta a realizat diverse experimente pe suşe de 
drojdii izolate din microflora podgoriei Stefăneşti - Argeş, fiind testate şi verificate un număr de 21 de 
suşe din specia Saccharomyces ellipsoideus, o suşă de Saccharomyces bayanus, 2 suşe de 
Saccharomyces rosei, o suşă de Saccharomyces steineri şi 5 suşe de Saccharomyces oviformis. 
(Săvulescu, 1994). 

Cercetările asupra valorii tehnologice a strugurilor de diferite soiuri au adus o contribuţie 
însemnată privind cunoaşterea alcătuirii mecanice a strugurilor şi a potenţialului calitativ al soiurilor 
din sortiment, pe areale de cultură şi direcţii de producţie. Pe baza rezultatelor obţinute au fost 
elaborate lucrări privind: delimitarea arealelor de cultură a viţei-de vie, tipizarea vinurilor şi lista 
soiurilor de viţă roditoare recomandate şi autorizate pentru cultură în arealele viticole delimitate în 
zona de activitate. Cercetările asupra strugurilor au permis, de asemenea, cunoașterea mai 
amănunţită a proceselor de maturare a strugurilor, cu privire specială la evoluţia conţinutului de 
compuşi volatili constituenţi ai aromei, de antociani şi polifenoli, de aminoacizi şi substanţe minerale, 
în interesul controlului şi conducerii pe baze ştiinţifice a operaţiilor de recoltare şi prelucrare a 
strugurilor, diferenţiat pe tipuri de vin obţinut (Popescu și colab.,1994).  

În perioada 1982-1985, Eugenia Vartolaş, Todiriţă Giosanu, Titus Popescu, Elena Heroiu au 
întreprins studii asupra compuşilor cu azot din mustul folosit la obţinerea vinurilor albe, ajungând la 
concluzia că substanţele azotate din must sunt profund implicate în procesele complexe care se 
petrec în timpul prelucrării lui, în vederea fermentării. Limpezirea prin bentonizare şi prin răcire sunt 
procedeele cu cele mai evidente efecte modificatoare asupra nivelului conţinutului, cât şi asupra 
echilibrului diferiţilor compuşi azotaţi, asigurând obţinerea unor vinuri fine şi plăcute dar şi cu o 
compoziţie azotată echilibrată şi uşor de stabilizat (Vartolaş și colab, 1989).     

La Complexul de vinificație,  între  anii 1975 și 1981, existând un  laborator dotat cu aparatură 
de înaltă performanţă, colectivul de cercetători (Todiriţă Giosanu, Elena Heroiu, Titus Popescu, 
Eugenia Vartolaş, Dorin Heroiu) a făcut determinări asupra conţinutului de minerale (Cu, Zn, Mn, Fe, 
Pb,Al, Ni, Na, K, Ca, Mg), pe mai multe soiuri de struguri de vin (Fetească Regală, Aligoté, Risling 
Italian, Fetească Albă, Pinot Gris, Sauvignon, Muscat Ottonel, Tămâioasă Românească, Cabernet 
Sauvignon, Fetească Neagră). În ansamblu, vinurile produse în această podgorie au prezentat un 
conţinutul total moderat în elementele minerale studiate. În primul rând, acestea au avut un nivel 
scăzut în K, element principal, precum şi Ca şi Mg, ambele elemente cu pondere relativ însemnată în 
compoziţia minerală a vinurilor. Faţă de valorile indicate de Würdig, la vinurile din Stefăneşti - Argeş 
se evidenţiază valoarea ridicată a limitei minime a conţinutului privind Na, K, Mn, Cu, și în mod 
deosebit Pb, Ni. Sunt semnificative valorile mari ale  conţinutului în Mn, Al, chiar Mn, dacă este 
raportat la conţinutul de Ca, precum şi conţinuturile foarte ridicate de Pb şi Ni, de asemnea, valori 
scăzute la valorile maxime de Ca, Fe, Zn, Cu.  

S-a remarcat că principalele elemente minerale de natură cationică sunt prezente în vinurile 
din podgoria Stefăneşti - Argeş în cantităţi care se încadrează între limitele normale. S-au înregistrat 
abateri la conţinutul de Ca, care prezintă niveluri reduse; în acelaşi sens se situează şi concentraţiile 
de Mg, Zn, Cu. În raport cu aceleaşi limite de referinţă, vinurile de Stefăneşti – Argeş, conţin mai mult 
Ni şi Pb (Giosanu și colab., 1989a). 

Todiriţă Giosanu, Titus Popescu, Elena Heroiu şi Eugenia Vartolaş au pus la punct tehnologia 
de producere şi învechire a distilatelor din vin (1980-1989). Cercetările realizate de aceştia, dar şi în 
ţări consacrate în producerea coniacului, au arătat că învechirea distilatelor constă, în principal, în 
următoarele procese fizico-chimice: extracţia unor compuşi din lemnul de stejar; oxidarea compuşilor 
volatili din distilat şi a celor extraşi din lemn; reacţii între cele două categorii de compuşi cu formare de 
noi componente specifice distilatelor învechite. Podgoria Stefăneşti oferă condiţii naturale favorabile 
pentru obţinerea de vinuri materia primă pentru distilate de calitate (vinuri cu potenţial alcoolic 
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moderat, cu aciditate fixă ridicată, slab extractive şi sărace în azot care se pot obţine prin cultivarea 
unor soiuri adecvate în arealul situat pe platouri). 

Au fost nominalizate ca soiuri de mari producţii şi utilizate în această direcţie Fetească 
Regală, Aubun, Băbească Gri, Clairette şi Saint Emilion. S-a folosit tehologia cuplului de utilaje 
scurgător vertical tip „Sernagiotto” şi presă continuă pentru prelucrarea rapidă a strugurilor şi a 
mustuielii, în scopul evitării dozelor ridicate de SO2, ceea ce  reprezintă o condiţie de bază pentru 
producerea vinurilor - materia primă de bună calitate. O altă condiţie pentru obţinerea unor distilate 
armonios constituite este distilarea vinurilor - materia primă la 30-60 de zile de la terminarea 
fermentaţiei alcoolice. Învechirea distilatelor este lentă. Acest proces se realizează mult mai repede în 
butoaie folosite în prealabil la păstrarea vinului. Activarea lemnului de stejar, prin diferite procedee 
fizico-chimice, poate asigura îmbogăţirea rapidă a distilatului în compuşi valorici, specifici produselor 
învechite natural (Giosanu și colab., 1989c). Grupului  de cercetare i s-au adăugat noi colegi, Carmen 
Bejan și Doina Delcea, contribuind la cercetările de obţinere a vinarsului şi de utilizare a stafidelor 
indigene, în locul celor din import. S-au făcut cercetări pentru obţinerea de stafide din soiuri de 
struguri consideraţi pretabili pentru această direcţie de producţie dar au fost realizate şi macerate 
alcoolice din stafide de provenienţă diferită (import şi indigene), comparând astfel folosirea acestora 
ca bonificatori ai distilatelor învechite (Giosanu și colab., 1988). 

După anul 1989, cercetările s-au realizat în cadrul proiectelor de cercetare conducând la 
studierea în cadrul laboratorului a diverselor tehnologii: de producere a vinurilor aromate cu studiul 
compuşilor terpenoidici (compuşi de aromă) pe soiuri diferite de vin de către dr. chim. Elena Heroiu 
(Proiect Relansin 872/2001); tehnologii moderne pentru obţinerea şi stabilizarea vinurilor albe 
superioare (flotaţia cu aer steril sau cu amestec azot/CO2-metoda reductivă, osmoza inversă, 
microfiltrarea tangenţială şi cea frontal), experimentate şi folosite de către biol. Georgeta Săvulescu 
(Proiect Relansin 1172/2001). 

Între anii 2003 și 2005, în cadrul proiectului Agral/5 INDAL/2003-2005 - Procedee privind 
sporirea rezistenţei naturale a viţei de vie, la agenţi patogeni, prin stimularea sintezei unor molecule 
biocide (resveratrol) şi transferul acestora în vin, în scopul asigurării securităţii mediului înconjurător şi 
a consumatorului, echipa de lucru o fost condusă de CSI dr. chim. Elena Heroiu şi compusă din CS III 
biol. Georgeta Săvulescu, CSI dr. ing. Emilia Vişoiu, CSIII Dr. ing. chim. Carmen Bejan, ing. tehnolog 
Muşat Dumitru, ing. chim. Irina Dinu şi ing. chim. Carmen Constantinescu. Cercetările efectuate au 
avut ca obiectiv elaborarea unei metode de analiză a resveratrolului, care să fie utilizată pentru 
identificarea şi cuantificarea lui în struguri, vin și alte componente ale viței-de-vie, cunoscut fiind faptul 
că resveratrolul a fost citat pentru prima dată în pielița strugurilor, ca un compus în prevenirea bolilor 
și apoi în vin, ca aport benefic pentru sănătate.  

Tot în această perioadă au avut loc cercetări în cadrul Laboratorul de Chimia Vinului, în 
domeniul biotehnologii, în cadrul unui proiect AGRAL 2.1- Biotehnologii /2003-2005 - Valorificarea 
superioară a resurselor biologice din subprodusele viti-vinicole, având ca obiective dezvoltarea 
cunoaşterii ştiinţifice din domeniul ştiinţei vieţii pentru stimularea şi sprijinirea inovării în direcţia 
dezvoltării de noi biotehnologii şi realizarea de bioproduse;  identificarea şi valorificarea resurselor 
biologice regenerabile şi a deşeurilor prin biotehnologii specifice, conducând la obţinerea şi utilizarea 
unor arome şi pigmenţi naturali. Echipa de lucru a fost compusă din director de proiect dr. chim. Elena 
Heroiu, biol. Georgeta Săvulescu, ing. Dumitru Muşat, ing. chim. Irina Dinu, ing. chim. Carmen 
Constantinescu.  

În cadrul unui proiect AGRAL 2.5 - Biotehnologii /2003-2005 – S-a realizat un parteneriat între 
Laboratorul Chimia Vinului (condus de dr. chim. Heroiu Elena) şi  Comitetul 101, inclusiv ICVV Valea 
Călugărească - Elaborarea de metode de analiză şi control al calităţii vinului şi produselor pe bază de 
struguri în scopul alinieriila metodele comunitare, cu obiectivul principal de elaborare de metode şi 
tehnici destinate controlului şi asigurării calităţii produselor, substanţelor şi proceselor biotehnologice.  

În anul 2004, prin proiectul Relansin 2019 condus de dr. chim. Heroiu Elena au fost puse la 
punct o instalaţie şi o tehnologie folosind ultrasunete, utilizate în industria alimentară. Instalația pilot 
obţinută în parteneriat cu ICA Bucureşti şi Universitatea Politehnică, poate fi utilizată la curăţarea 
cisternelor de inox folosite la fermentarea mustului sau cisternelor de stocare a vinului, care în timp 
conduce la apariţia depunerilor de tartraţi sau tirighie şi necesită o curăţare mai amplă. Cu ajutorul 
ultrasunetelor poate fi curăţată cisterna mult mai repede şi fără folosirea de substanţe chimice.  

În cadrul proiectului de cercetare INFRAS 174/2003, condus de dr. chim. Elena Heroiu şi  
încheiat în 2007 de către Ing. chim. Petronela Anca Onache, s-a realizat acreditarea RENAR a 
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Laboratorului Chimia Vinului, în normele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005, Nr. LI 614/2008-
2016 (Fig.1a,b).   

Laboratorul Chimia Vinului a funcţionat cu autorizaţie de la Ministerul Agriculturii (Ordinul nr. 
21/1992 completată şi modificată prin Legea nr. 37/2000, după Ordinul nr. 229/2000 - Lista 
laboratoarelor autorizate în vederea executării de analize pentru vinuri destinate exportului, Ordinul 
nr. 277/2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea 
executării de analize pentru vinuri şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi 
expediate în scopul comercializării pe piaţa internă) şi după Legea viei şi vinului  nr. 244/2002 şi HG 
nr. 1134/2002 cu modificările şi completările ulterioare,  Legea nr. 164/2015 și normele metodologice 
de aplicare a legii apărute în 2017 (Fig. 2). 

Centrul Naţional de Teste Comparative a acordat un Atestat de Membru al Reţelei Naţionale 
de Laboratoare Agreate în vederea studiilor şi cercetărilor în domeniul consumului (Fig. 3).     
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          acreditare LI 614                         de acreditare 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Atestat de membru al C.N.T.C. 

 
În cadrul laboratorului se desfăşoară următoarele tipuri de activităţi: 

- Analize de determinare a parametrilor fizico-chimici la struguri, must, vin şi băuturi alcoolice 
∙ Distilare: concentraţie alcoolică, acizi volatili; 
∙ Enzimatice: amino-azot primar, G/F, antociani, polifenoli, Ca, cu, Fe, K, acid tartric, acid 

lactic, acid malic, acid citric, acid acetic, So2 liber și total,  azot amoniacal, acetaldehidă. 
∙ Titrimetrice: acizi volatili, aciditate totală, dioxid de sulf, zahăr, metale; 
∙Spectrofotometrice: intensitatea colorantă, polifenoli, antociani, acizi organici (acidul tartric, 

acidul citric, acidul sorbic, acidul malic), aldehide, alcool metilic, furfural, alcooli superiori, taninuri, 
proteine, fier, malvină etc.  



134 

 

∙ Potenţiometrice: pH-ul.   
- Analize privind stabilitatea vinurilor (proteică, tartrică, oxidativ). 
- Servicii şi cercetări:  

∙ Verificarea gradului de maturare a strugurilor destinaţi obţinerii vinurilor; 
∙Determinarea parametrilor fizico-chimici la struguri, must, vin, băuturi alcoolice şi 

subproduselor vitivinicole (tescovină şi drojdie); 
∙ Testarea stabilităţii vinurilor (tartric, proteic, oxidativ). 
În cadrul proiectelor de cercetare, Laboratorul Chimia Vinului, a colaborat în strânsă legătură 

cu laboratorul de ameliorare, în vederea omologării clonelor de struguri de vin (Pint Gris 14 Șt - Fig. 4, 
Merlot 202 Șt - Fig. 5, Burgund 86 Șt.  - Fig. 6, Şarba 2 Șt,  Fetească albă 97 Șt, Fetească regală 72 
Șt, Fetească Neagră 6 Șt, Pinot Noir 3 Șt, Muscat Ottonel 16 Șt ).  

  

     - 

        Fig. 4 Pinot Gris 14 Şt                     Fig. 5 Merlot 202 Şt          Fig. 6 Burgund Mare 86 Şt 

Activitatea de cercetare în domeniul omologării clonelor de struguri de vin a constat în analize 

privind compoziţia chimică şi maturarea deplină a strugurilor (Pinot Gris14 Şt - Fig. 7, Fetească Albă 

97Şt - Fig. 8,  Burgund Mare 86Şt - Fig. 9, Merlot 202 Şt - Fig. 10), microvinificări,  comparativ cu 

determinările organoleptice şi fizico-chimice ale vinului obţinut atât din clonă, cât şi din soi. 

 

 

 

             Fig. 7 Pinot Gris 14 Şt    Fig. 8 Fetească Albă 97 Şt   

 



135 

 

    

           Fig. 9 Burgund Mare 86 Şt       Fig. 10 Merlot 202 Şt  

Din 2008 până în prezent, laboratorul Chimia Vinului a cunoscut o serie de îmbunătăţiri în 
infrastructură cu finanţare din proiecte obţinute de la MCI (PN 09.03.02.04/2009-2015),  
modernizându-se prin achiziționarea de aparatură nouă: analizor chimic BS 200- Fig.11, nişă chimică 
- Fig.12, balanţă hidrostatică ALCOMAT 2 – Fig.13, distilator digital Super DEE- Fig. 14) dar şi  
proiecte de investiţii cu finanţare MCI/2017.  

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 
Fig.11 Analizor automat MINDRAY BS 200                  Fig. 12 Nişă chimică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 13 Balanţă hidrostatică ALCOMAT2    Fig.14 Distilator digital SuperDE 
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CERCETĂRI DE PERSPECTIVĂ 

Cunoscându-se efectele benefice ale compușilor polifenolici pentru sănătate și nevalorificarea 

în totalitate a materiei prime (semințe și pielițe de struguri) cercetările în domeniul vinificației vor avea 

ca obiectiv identificarea și precizarea grupelor de polifenoli capabili de a fi folosiți pentru rolul lor 

antineoplazic și antibacterian precum și proprietățile antioxidante ale produselor obținute din acestea. 

Cercetări privind evaluarea potențialului oenologic al soiurilor românești de viță-de-vie în vederea 

creșterii competitivității lor pe plan internațional este un alt obiectiv urmărit de laboratorul de chimia 

vinului. Pe lângă acestea, grija față de consumatori va fi susținută în permanență prin urmărirea 

calității și identificarea prin metode specifice a tuturor încercărilor de fraudare a calității vinurilor. 
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RESEARCH  IN THE  WINE CHEMISTRY FIELD 

ABSTRACT 

In the oenology field, the research has taken into account: the superior use of the grapes raw 

material; the optimization of the technologies of wine making of the grapes according to their 

geographical and ampelographic origin, taking into consideration the type of wine to be made; the 

improvement of the technologies of clarification, maturation, aging, stabilization and bottling of wines; 

establishment of technologies for the production of distillates and their aging; superior use of by-

products resulting from the wine making  of grapes. 
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