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THE IMPORTANCE OF THE UVOLOGY 
STUDY IN HOMOLOGATION OF THE WINE 
SORTS

The results of The study of  new uvololgy sorts 
with a high resistance  at the biotical and no biotical 
factors of the environment, as well as to the new  
clons from the European countries selection allow us 
to choose on the base of the scientifi c and practical 
arguments. The uvological studies implemented in 
Republic of Moldova notes a responsible attitude of 
the projects participants of new massif of vine given 
agro-biological and oenological characteristics of the 
proposed races in to creation of new massif. The physic-
chemical signs of certain important components how 
is the concentration of 3,5 diglicozides of malvidol, 
metilantranilat and others, correspond to the European 
Union law, and so technological to the global vine 
growing market exigency.

Sortimentul varietăţilor viţei de vie legalizat şi 
ofi cializat actualmente în Republica Moldova in-
clude 80 de soiuri, 21 dintre care de masă (consum 
în stare proaspătă) cu boabe albe, 8 soiuri de masă 
cu boabe negre. Graţie rezultatelor studiilor gene-
tice realizate în Moldova pe parcursul ultimilor 
decenii în sortiment au fost incluse 6 soiuri apire-
ne, foarte apreciate de consumatori pentru calită-
ţile înalte comestibile (fără seminţe, crocante, de 
culori atrăgătoare, transportabile etc.) [1] Nu este 
mai sărac şi sortimentul varietăţilor pentru vinuri, 
distilate, sucuri şi concentrate, din acest grup 27 
sunt cu boabe albe, 8 de culoare neagră. În planta-
ţii se cultivă şi 10 soiuri cu destinaţii mixte (con-
sum curent, pregătirea conservelor, a sucurilot şi a 
vinurilor).

La fi nele anului 2008, în ţară avem 103 mii ha 
de viţă de vie pe rod pentru producţie de struguri 

marfă din cele 123 mii suprafaţă totală şi cca 35 
mii ha vii pe loturile de lângă case şi sate, ulti-
mele servind drept surse de materie primă pentru 
vinuri de uz intern fără dreptul de comercializare. 
Din cele 103 mii ha viţă de vie peste 10% sunt ocu-
pate cu soiuri de masă de provenienţă europeană 
(Chaselass, Muscat de Hamburg, Cardinal ş.a.), 
precum şi din selecţia intraspecifi că (Vitis vinifera 
x Vitis rotundifolia, sau cu Vitis amurenzis, sau cu 
Vitis Labrusca ş.a.), cum sunt soiurile Moldova, 
Codreanca, Muscat de Bugeac ş.a. În acest context 
constatăm că raportul general al varietăţilor Vitis 
vinifi era la cele din selecţia intraspecifi că în Repu-
blica Moldova alcătuieşte astăzi 80% şi respectiv 
20%. Acest raport permite diversifi carea producţi-
ei vitivinicole şi sporirea rezistenţei acestei culturi 
importante a economiei naţionale în anii cu epifi -
totii sau cu ierni reci, geroase.

Viitorul sortimentului viticol al Moldovei tre-
buie argumentat în baza cercetărilor uvologice 
profunde care ne-ar permite să cultivăm varietăţi 
competitive pe pieţele de desfacere a strugurilor de 
masă şi a produselor obţinute din ele prin procesa-
re industrială (vinuri, distilate, sucuri, concentrate, 
conserve). 

Printre caracteristicile uvologice importante 
ale soiurilor de masă, incluse actualmente în mo-
delul ideal al soiului, se numără: aspectul impeca-
bil, miez crocant, gust armonios, peliculă subţire 
şi comestibilă, absenţa seminţelor, rezistenţă la 
atacul fungilor, transportabilitate înaltă, păstrare 
îndelungată ş.a. Se cer arome de muscat sau cu o 
fructuozitate exprimată, cu nuanţe de citron, fl ori, 
caramele.[2]

Gustul bobiţelor trebuie să fi e echilibrat în ra-
portul aciditate – dulceaţă (concentraţia zăharu-
rilor) – astringenţă, cu o crocanţă plăcută şi care 
corespunde exigenţelor sub aspect uvologic. O 
importanţă deosebită capătă astăzi culorile galben-
aurie şi roze ale boabelor, alături de cele roşii - ro-
die şi violete-vişinii larg răspândite.

Printre exigenţele de ordin biochimic, în sucul 
boabelor se cere un raport fructoză-glucoză de 1,1-
1,3, favorizând creşterea concentraţiei fructozei 
faţă de cea a glucozei, lucru important în alimenta-
ţia bolnavilor cu afecţiuni metabolice (diabet zaha-
rat ş.a.). Sunt foarte apreciate realizările savanţilor 
care obţin varietăţi de viţă de vie cu un raport de 
1,0-1,4 dintre acidul tartric şi acidul malic. Acest 
fapt permite a avea o aciditate armonioasă graţie 
acidului tartric, comparativ cu acea acută provoca-
tă de conţinutul sporit al acidului malic.
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Compuşii fenolici ai sucului şi miezului bo-
biţelor soiurilor de masă (în deosebi) sunt slab 
astrigenţi, afl ându-se într-o armonie perfectă cu 
dulceaţa şi aciditatea sucului; nu se acceptă soiuri 
cu un gust amărui nespecifi c varietăţilor din genul 
Vitis vinifera, cu o astringenţă ridicată, asemănă-
toare gustului porumbrelelor mature. Limite stricte 
sunt formulate actualmente de savanţii oenologi şi 
uvologi vis-a-vis de conţinutul unui şir întreg de 
compuşi biochimici ai sucului bobiţelor [3]:

Metilantranilat, mai inferior de 0,2 mg/dm• 3 .
Hexenal, hexanal şi trans – derivatele lor, mai • 

jos de 0,2 mg/dm3.
Metanol, produs de către metilestaraza prin • 

atacul pectinei metoxilate, nu mai mult de 10 mg/dm3.
3,5 diglicozid malidol la soiurile pentru vinuri • 

roşii, mai jos de 15 mg/dm3.
Transportarea şi păstrarea strugurilor de masă, • 

precum şi culesul şi transportarea soiurilor pentru pro-
cesarea industrială cer ca activitatea o-difenoloxidazei, 
catalazei, peroxidazei, ascorbatoxidazei şi altor enzime 
oxidazice din bobiţe să fi e minimum posibilă. În alte 
condiţii se atestă brunifi cări considerabile ale culorii 
bobiţelor, sucului din interiorul lor, mustului obţinut 
prin procesare,  conservelor pe bază de struguri albi.

Evitarea macerării miezului bobiţelor soiurilor • 
de masă necesită o activitate slabă a fermenţilor C-x, 
responsabili de fragmentarea polizaharidelor (pectina, 
protopectina ş.a.).

Printre problemele vitale ale uvologiei contem-
porane menţionăm necesitatea devirozării şi puri-
fi cării de bacterii, efectuarea selecţiei clonale la 
varietăţile autohtone de viţă de vie Feteasca albă, 
Feteasca regală, Rara neagră şi Coarna neagră pe 
care, din fericire, le mai avem în mici plantaţii. Au 
rămas practic nestudiate în spaţiul dintre Nistru 
şi Prut din punct de vedere fi ziologic, uvologic şi 
oenologic câteva varietăţi de pe acest areal vitivi-
nicol al Republicii Moldova, precum Feteasca re-
gală, Feteasca neagră, Plavai, Codru (Codrinschii), 
Negru de Căuşeni, Copceac, Negru de Akerman 
(Akermanskii ciornâi) ş.a. 

Studiile uvologice şi oenologice ale soiurilor 
noi din selecţia intraspecifi că ne atestă o largă per-
spectivă în utilizarea lor la producerea strugurilor 
de masă, a sucurilor, concentratelor şi vinurilor 
ecologice nepoluate. Însă pentru a le multiplica 
pe scară industrială aceste varietăţi necesită ace-
laşi procedeu de aducere prin selecţia clonală, prin 
divizarea şi curăţirea de bacterii la înalte catego-
rii biologice: de prebază, de bază (pentru crearea 
plantaţiilor - mamă), certifi cat şi standard (pentru 
înfi inţarea plantaţiilor de struguri – marfă. 

Printre soiurile noi de masă apreciate sunt Mol-
dova, Alb de Suruceni, Augustovschi, Frumoasa 

albă, Guzun, Ialoveni rezistent, Iubileu Iuravel, 
Leana, Prezentabil, Muscat timpuriu, Codreanca, 
Muscat de Bugeac, Osenii Ciornâi, Apereu alb, 
Apereu Roz, Kişmiş moldovenesc şi altele. Apre-
cieri oenologice pozitive au primit sucurile şi vinu-
rile din varietăţile noi intraspecifi ce precum Riton, 
Legenda, Viorica, Alb de Ialoveni, Hibernal –GM, 
Bianca, Luminiţa, Muscat de Ialoveni, Ovidiopol, 
Drujba, Goluboc, Negru de Ialoveni, Bastardo Ma-
garaci şi altele.

 Cercetărilor uvologice, agrotehnice şi oeno-
logice se cer supuse toate 161 de clone ale 21 de 
soiuri clasice din selecţia clonală a Franţei, Italiei 
şi Germaniei, plantate în Moldova [1], pentru a 
răspunde la necesităţile ramurii vitivinicole: care 
din aceste clone sunt performante în condiţiile pe-
do-climaterice ale ţării noastre, pentru care regiuni 
ele trebuiesc omologate, la care tipuri de vinuri şi 
distilate etc. 

În acelaşi timp, nu au fost create plantaţii 
pentru a aprecia uvologic şi oenologic în arealele 
noastre viticole aşa soiuri importante pentru indus-
tria vinurilor liniştite şi celor efervescente ca Pi-
not menie, Gammay freau, Muscat alb frontignan, 
Reisling italian, Sangeoveze, Sirah, Uni blanc şi 
altele.

Soiurile georgiene Rkaţiteli şi Saperavi, culti-
vate în masive industriale în Moldova şi care stau 
la baza producerii multor vinuri de calitate superi-
oară, la fel necesită examinarea prin prisma lucră-
rilor de trecere în categorii biologice înalte pentru 
a înfi inţa plantaţii – mamă (prebază şi bază), pre-
cum şi a celor de producţie – marfă (certifi cat şi 
standard).

Realizarea cu succes a studiilor uvologice este 
posibilă prin crearea de clustere de cercetare şi 
transfer tehnologic, într-o strânsă colaborare a sa-
vanţilor din ţară şi de peste hotare (România, Fran-
ţa, Italia, Germania, Ungaria, Ucraina, Rusia ş.a.) 
în cadrul proiectelor internaţionale şi naţionale. 
Rezultatele acestor studii complexe vor servi drept 
bază ştiinţifi co-practică în omologarea argumenta-
tă a soiurilor de viţă de vie în Republica Moldova.
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