
Faza: nr.2: Realizarea, experimentarea modelelor propuse şi evaluarea 
impactului aplicării variantelor experimentale privind secvențele tehnologice de 
supraaltoire în primul an de experimentare, in diferite areale viticole 
 
Obiectivul fazei 2/2020: Stabilirea unor tehnici de altoire și procedee de 
supraaltoire în plantațiile viticole din diferite zone viticole 
 
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:  
Realizarea modelului experimental conform schemei elaborate  
Experimentarea modelului propus privind secvenţele tehnologice de supraaltoire, 
efectuand masurători biometrice si corelandu-le cu datele climatice. 
 
Metode de altoire: 

- T-Bud  
- Chip-Bud 

Altoirea în verde în condiții de seră și/sau in vitro 
 

 
REZULTATE 

 
Altoirea în verde 
Metoda de altoire în copulaţie practicată este simplă aexact aşa cum se face şi în 
cazul altoirii pomilor fructiferi. Aşadar se alege un lăstar altoi de grosime potrivită 
cu portaltoiul sau coarda pe care urmează să fie altoit. Pe portaltoi la înălţimea 
potrivită la doi , trei centrimetrii sub un ochi şi de aceeaşi parte cu el se face pornind 
de jos în sus o tăietură oblică, astfel încât să rezulte o secţiune ovală cu lungimea 
cam dublă faţă de diametrul lăstarului. 
Altoitul se face astfel: se alege un ochi din zona unde grosimea este egală cu 
portaltoiul şi se taie la 2-3 cm deasupra ochiului apoi sub ochi la trei, patru cm de 
aceiaşi parte pornind de data aceasta de sus în jos se face aceiaşi tăietură oblică cu 
lungimea de două ori cât lăţimea. 
Tăieturile de pe portaltoi şi altoi trebuie să se suprapună perfect, altoiul să fie 
aliniat cu portaltoiul şi să se respecte alternanţa naturală a ochilor pe o parte şi alta 
a viţei de vie. 
 
 
 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 oncluzii:

 Prin supraaltoire , este posibilă şi necesară adaptarea producției viticole la cerințele pieții prin extinderea în 

cultură a unor soiuri valoroase din sortimentul mondial tradiţional , mai bine aclimatizate la condiţiile de mediu 

local. Metoda permite reconversia plantaţiilor viticole care nu mai prezintă interesul economic optim .

 Toate soiurile de              sunt compatibile intre ele la supraaltoire .

 Supraaltoirea permite schimbarea rapida a sortimentuuli viticol intr o plantatie , fara a fi necesare defrisarea si 

replantarea.

 Pentru reusita supraaltoirii sunt importante trei conditii : calitatea altoiului, calitatea lucrarii de altoire si 

conditiile climatice. Temperaturile ridicate, umezeala aerului scazuta si seceta solului datorata lipsei 

precititatiilor influenteaza negativ reusita și conduc la obtinerea de rezultate slabe  cum s  au înregistrat și în 

acest an .

  nconvenientul principal al acestei metode este acela ca perioada cea mai favorabila de executie  inainte si 

dupa inflorit   se suprapune cu executarea a o serie de lucrari si operatiuni in verde care trebuies bine planificate. 

 n inconvenient este acela ca desi usor de executat, aceasta tehnica reclama multa atentie in executare si 

conditii meteorologice favorabile, astfel ca rata de reusita poate fi foarte diferita. 

 Supraaltoirea reprezinta o solutie pentru restructurarea plantatiilor si s  a bazat pe tehnica  altoirii in ochi : 

a fost extras un mugure de la o coarda altoi , apoi acest ochi a fost introdus în trunchiul viței de vie pentru a fi 

altoit . Sunt folosite două variante ale tehnicii  altoire in ochi sub scoarta :  hip budding și T bud.
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 ropuneri pentru continuarea proiectului:

Prin supraaltoire vor fi realizate combinații vinifera/portaltoi mai bine adaptate condițiilor

culturale din plantatii , care vor permite omogenizarea creșterii vegetative a plantelor, reducerea

costurilor asociate cu controlul vigorii soiurilor vinifera prea viguroase și atingerea unei maturități și

calitatea optimă a strugurilor.  ezultatele obținute vor fi diseminate prin diferite metode

particularilor din zonele unde se afla partenerii proiectului și nu numai.

               


