
Ziua deschisă a strugurilor de masă la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare  

pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești, Argeș 

Vineri 04.09.2020, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii 

în Horticultură Ștefănești, Argeș - INCDBH ȘTEFĂNEȘTI a organizat o activitate de transfer 

tehnologic cu tema ,,Ziua deschisă a strugurilor de masă” menită să marcheze promovarea 

soiurilor românești de struguri de masă. La eveniment au participat alături de cercetători, 

fermieri din zona județului Argeș, precum şi profesori și studenți din cadrul facultății de 

Horticultură – Universitatea din Pitești. 

Evenimentul s-a desfășurat după cum urmează: 

S-a prezentat sortimentul de soiuri de struguri românești de masă cultivat în cadrul 

INCDBH Ştefăneşti şi s-a realizat un concurs de degustare în aer liber, cu participarea tuturor 

invitaților. Degustătorul a avut la dispoziţie câte o fişă individuală necesară la notarea 

caracterelor organoleptice: mărimea și aspectul ciorchinelui, mărimea și distribuirea 

boabelor, consistența (fermitate+grosimea pieliței), culoarea, gustul și aroma, apreciate cu 

note de la 1 la 5. 

Imagine cu soiurile de struguri de masă obţinute la INCDBH Ştefăneşti 

În cadrul acestei acţiuni au fost expuse şi degustate soiurile: Argessis, Stefănești, 

Memory, Norocel, Victoria și două elite hibride A5 şi A6. Primele patru soiuri și cele 2 elite 

hibride au fost obţinute în cadrul INCDBH Ştefăneşti, iar Victoria la S.C.D.V. Drăgășani. 

Pe baza rezultatului testului organoleptic cele mai mari note le-au obținut soiurile 

Argessis, Victoria și Memory care au prezentat struguri mari, o culoare uniformă, gust și 

aromă foarte bune, urmate de Norocel, Ștefănești și elitele  hibride A6 și A5. 



 

 

 

 

 

 

Soiurile ”Argessis” şi ”Victoria” au struguri mari, greutatea medie variind între      

370-458 g în cazul soiului Argessis, până la 480-500 g la soiul Victoria. Soiul Argessis are 

boabele mari, uniforme, cu pieliţa de culoare albăstrui-negru, iar pulpa este crocantă, 

necolorată şi cu gust specific, iar soiul Victoria are boabele cu pielița de culoare galbenă- 

chihlimbarie, cu pruină mijlocie. Pulpa este semi-crocantă cu gust franc, plăcut și echilibrat. 

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, în contextul schimbărilor climatice au fost abordate probleme legate 

de promovarea celor mai bune soiuri de struguri create în ţară, cu rezistenţă/toleranţă 

genetică la boli şi dăunători, precum şi valoare comercială, prin colaborări cu fermierii şi 

înfiinţare de loturi demonstrative. Totodată s-au discutat probleme legate de secvenţe 

tehnologice a cultivării strugurilor pentru masă (sisteme și forme de conducere, irigare, 

fertilizare, combatere) şi s-a pus accent pe găsirea unor soluţii privind combaterea manei 

(Plasmopara viticola), făinării (Uncinula necator)  şi putregaiului cenuşiu (Botrytis cinerea). 


