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Summary: Sustainable utilisation of genetic 
resources in improving the assortment through the  
evaluation, creation, implementation of new valua-
ble varieties with biological resistance is a key com-
ponent of food and environment security. Achieved 
results of using the potential of grapevine Gene pool 
over the past 40 years are signifi cant: new varieties 
for diverse utilisation, including seedless; complex 
biological resistance to stress factors, reduced pre-
ssing on the environment; the potential for ecolo-
gical products. Solution of the future tasks will be 
possible providing some principles that are the part 
of the strategy of sustainable development of the 
vitiviniculture: wide diversity of genetic resources; 
its continous preservation; multisided exploration, 
inclusively  based on modern biotechnology, mole-
cular biology; fi nansing from the state.

Keywords: grapevine, genetic resources, bree-
ding.

Rezumat: Valorifi carea sustenabilă a resurselor 
genetice în ameliorarea sortimentului prin prisma 
evaluării, creării, implementării soiurilor noi va-
loroase, cu rezistenţă biologică este o componentă 
esenţială a securităţii alimentare şi ecologice. Re-
zultatele utilizării potenţialului Fondului genetic 
al viţei de vie pe parcursul ultimilor 40 de ani sunt 
semnifi cative: soiuri noi de utilizare diversă, inclu-
siv apirene; rezistenţa biologică complexă la facto-
rii stresanţi, presing redus asupra mediului ambiant; 
potenţial de obţinere a produselor ecologice. Soluţi-
onarea viitoarelor sarcini ale vitiviniculturii: diver-
sitatea largă a resurselor genetice; prezervarea lor; 
explorarea în baza biotehnologiilor moderne, biolo-
giei moleculare; fi nanţare din partea statului.

Cuvinte-cheie: viţa de vie, resurse genetice, 
ameliorare genetică. 

Utilizarea, bazată pe cercetare, a resurselor ge-
netice constituie fundamentul dezvoltării agricul-
turii prin introducerea de noi surse, evaluarea lor, 
crearea de noi soiuri de plante, rase de animale. 
Acest lucru a devenit cu adevărat posibil în sec. XX, 
elocvente fi ind rezultatele „revoluţiei verzi” iniţiate 
la începutul anilor 1950. Astfel, în baza metodelor 
tradiţionale de ameliorare prin utilizarea diversităţii 
resurselor genetice, s-a obţinut sporirea producţiei 
de orez cu 20-25 la sută, iar a potenţialului pro-
ductiv al soiurilor noi de grâu – cu 10-15 la sută. 
Această creştere se datorează valorifi cării genelor 
de rezistenţă la factorii abiotici şi biotici ai speciilor 
sălbatice [2, 11].

În condiţiile provocărilor cu care se confruntă 
omenirea (creşterea populaţiei, lipsa suprafeţelor 
noi pentru agricultură, degradarea mediului ambi-
ant, amplifi carea efectelor climatice negative – „cli-
mate change”), sunt necesare noi abordări pentru a 
menţine şi spori productivitatea, calitatea, efi cienţa 
agriculturii. Sarcina complexă de a produce o can-
titate sufi cientă de alimente, asigurând realizarea ei 
într-un mod sustenabil, poate fi  atinsă prin valorifi -
carea potenţialului genetic optim al speciei [2].

Viţa de vie (Vitis L.) are o contribuţie majoră 
la diversifi carea pieţei produselor de o înaltă va-
loare nutritivă şi curativă, iar ramura vitivinicolă 
în Republica Moldova asigură o importantă cotă de 
completare a bugetului. Dinamica condiţiilor socio-
economice, fragilitatea mediului ambiant, fl uctuaţi-
ile climatice impun mereu noi cerinţe sortimentului: 
producţie ecologică diversă, competitivitate, adap-
tabilitate şi plasticitate, rezistenţă avansată la facto-
rii nefavorabili ai mediului ambiant, în special la cei 
abiotici, în cazul Republicii Moldova şi nu numai. 
Ameliorarea continuă a sortimentului existent prin 
prisma creării şi implementării celor mai valoroa-
se soiuri cu rezistenţă biologică este o componentă 
esenţială a securităţii alimentare şi ecologice. 

În această situaţie, evaluarea şi valorifi carea ju-
dicioasă a diversităţii resurselor genetice, în baza 
biotehnologiilor moderne şi a biologiei moleculare 
se înscrie în strategia de dezvoltare durabilă a viti-
viniculturii [9, 10, 22]. Revin în prim plan aspecte-
le legate de vulnerabilitatea acestor resurse, mai cu 
seamă în lipsa unor politici naţionale coerente şi, de 
facto, a fi nanţării.

 
Utilizarea resurselor genetice în ameliora-

rea sortimentului la diverse plante de cultură, pe 
parcursul timpului, a avut rezultate spectaculoase. 
Astfel, în baza soiurilor noi înalt productive ce au 
moştenit unele caractere şi însuşiri de la formele 
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sălbatice, prin aplicarea procedeelor tehnologice 
respective a fost revoluţionată producţia de orez în 
lume. La crearea acestor soiuri s-a urmărit obţine-
rea unui complex de caractere: potenţialul productiv 
înalt, perioada timpurie de maturare, rezistenţă biolo-
gică avansată la boli şi dăunători, calitate mai superi-
oară a bobului, toleranţă la problemele de sol [11].

Intensifi carea agriculturii are drept consecin-
ţă cultivarea la scară industrială a unui sortiment 
restrâns [4, 12], fapt ce riscă să afecteze diversitatea 
genetică existentă, califi cată drept „eroziune geneti-
că” [1]. În cazul unei înalte uniformităţi genetice a 
sortimentului existent la suprafeţe extinse (reprezen-
tat de V.vinifera L.), se creează condiţii favorabile 
de răspândire epidemică a diferitor factori patogeni.  
Presingul factorilor poluanţi asupra faunei şi fl orei, 
corelate cu impactul schimbărilor climatice, nu ga-
rantează evitarea unor eventuale catastrofe, similare 
cu invazia fi loxerei sau epidemia unor patogeni. 

Valoarea diversităţii genetice a viţei de vie, atât în 
forma ei sălbatică (in situ), cât şi în forma ei prezer-
vată (ex situ) sau de cultură (on farm) a fost deseori 
subestimată şi periclitată din cauza unor factori fi e 
de natură antropogenă (defrişări, desecări etc.), fi e 
de natură socioeconomică, ceea ce a supus-o unui 
pericol real de eroziune genetică şi chiar dispariţie 
[1, 12, 18, 31]. În acest sens, de rând cu calitatea,  
productivitatea, apirenia şi precocitatea, însuşirile de 
rezistenţă biologică la factorii stresanţi sunt preocu-
pări dominante în procesul documentării, evidenţierii 
şi punerii în valoare a noilor resurse genetice, acor-
dând prioritate acelor care îmbină mai multe dezide-
rate într-un genotip [6, 8, 21, 24]. Succesul creării so-
iurilor noi, care ar asigura o vitivinicultură durabilă, 
ecologică şi, implicit, competitivă, depinde de gradul 
de diversitate a resurselor acumulate în Fondul gene-
tic şi profunzimea valorifi cării lui.

În virtutea celor expuse, în continuare, prin 
Fondul genetic al viţei de vie (sau Genofond – un 
termen tot mai mult utilizat), vom înţelege diversi-
tatea genetică a familiei Vitaceae Juss. reprezentată 
de genul Vitis L. (specii, soiuri, elite, descendenţi, 
incluzând atât plantele de cultură cât şi formele săl-
batice), care are valoare practică pe moment sau 
poate fi  utilizată în viitor. Astfel, în funcţie de con-
text, prin utilizarea noţiunii de Genofond ne vom 
referi atât la diversitatea genetică a viţei de vie în 
general, cât şi la forma fi zică de păstrare a acestei 
diversităţi – Colecţia ampelografi că, câmpurile afe-
rente, alte componente. Totodată, este necesar de 
specifi cat noţiunea de Genofond naţional, prin care 
subînţelegem diversitatea genetică reprezentată de 
soiurile vechi autohtone (aborigene), strămoşii lor 

sălbatici, prezente în arealul nostru în condiţii natu-
rale (in situ) şi ex situ, precum şi noile creaţii.

În general, activitatea amelioratorului decurge în 
spaţiul unui triunghi specifi c care refl ectă: cerinţele 
societăţii, condiţiile mediului ambiant şi potenţialul 
biologic al diversităţii Genofondului (Figura 1). 

Amelioratorul 

Biodiversitatea resurselor gene�ce

Condiţiile 
mediului ambiant 

Cerinţele 
societăţii 

Figura 1. Spaţiul de factori în care activează 
amelioratorul

Utilizarea inteligentă a diversităţii Fondului ge-
netic al viţei de vie în rezolvarea problemelor soci-
etăţii, în condiţiile restrictive ale mediului ambiant, 
se efectuează asigurând următoarele principii:

prezervarea permanentă a resurselor genetice - 
existente, nu în ultimul rând a celor aborigene [6, 
21];

mobilizarea, obţinerea de noi surse diversifi -- 
cate ce satisfac dezideratele: calitate, inclusiv api-
rene, productivitate, utilizare diversă, rezistenţă 
biologică la factorii abiotici şi biotici nefavorabili 
ai mediului ambiant, alte însuşiri şi caractere care 
ar imprima o mai înaltă consistenţă sustenabilităţii 
vitiviniculturii;

evaluarea, documentarea şi valorifi carea, sub - 
multiple aspecte, a resurselor acumulate prin uti-
lizarea de noi biotehnologii, aplicarea metodelor 
genetico-moleculare [8, 14, 24]. 

Printr-o abordare adecvată, de ansamblu a di-
versităţii genetice a viţei de vie, se va asigura: 

o perfectare armonioasă a sortimentului exis-- 
tent – struguri pentru masă, vin, utilizare diversă, în 
fi ne – procesare industrială;

soiuri cu rezistenţă biologică ce vor contribui - 
la protecţia mediului ambiant şi vor servi ca „plat-
formă” pentru elaborarea vitiviniculturii ecologice, 
vor diminua impactul negativ asupra ramurii în caz 
de accidente climatice;

diversifi carea produsului fi nit, înaltă efi cienţă - 
economică, competitivitate. 

Concomitent, pentru fructifi carea optimă a poten-
ţialului resurselor genetice trebuie de soluţionat un 
şir de probleme adiacente ce ţin de întreg complexul 



Akademos

76 - nr. 1 (32), martie 2014  

SUA
4%

AsiaMijlocie
14%

Caucaz
26%

Rusia, Ucraina
16%

Romania,
Moldova
10%

Europa
occidentala

30%

Figura 2. Diversitatea originii ecologico-geografi că a genotipurilor din Genofondul IŞPHTA

de activităţi: fi nanţare decentă; pregătirea cadrelor 
ştiinţifi ce de înaltă califi care în domeniu; asigurarea 
şi respectarea de facto a proprietăţii intelectuale.

Evoluţia Genofondului viţei de vie în Re-
publica Moldova este strâns legată de formarea, pe 
parcursul anilor, a diverselor staţiuni experimentale, 
instituţii didactice şi de cercetare, care au stimulat 
fondarea în ţinut a mai multor colecţii ampelografi ce, 
cele mai vaste după diversitatea resurselor genetice 
fi ind create în cadrul Institutului moldovenesc de cer-
cetări ştiinţifi ce în domeniul pomiculturii, viticulturii 
şi vinifi caţiei şi succesorilor săi [22, 27, 29, 30]. 

Astfel, în colecţia „veche”, fondată în 1952, a fost 
acumulat materialul biologic din circa 60 de centre 
viticole ale lumii: soiurile raionate din toate zonele 
viticole ale fostei URSS; soiurile neraionate, deosebit 
de preţioase prin unele caractere biologice; soiurile 
noi şi formele de perspectivă de diversă origine; por-
taltoi; hibrizi direct producători; specii; formele săl-
batice. Această colecţie, după numărul de genotipuri 
şi diversitatea lor s-a plasat pe locul trei în lume prin-
tre colecţiile ampelografi ce (după SUA şi Franţa) şi a 
avut o contribuţie importantă la formarea colecţiilor 
ampelografi ce în alte regiuni viticole [27, 30].

Cerinţele vitiviniculturii republicii impuneau 
lărgirea gamei de soiuri de struguri pentru masă cu 
epoci diferite de maturare. Era necesară, din acest 
punct de vedere, introducerea genitorilor extratim-
purii şi timpurii, a soiurilor apirene. La fel de actuale 
au rămas şi însuşirile de rezistenţă biologică la fac-
torii abiotici şi biotici nefavorabili. Aceste proprie-
tăţi fi ind prezente în diferit grad la soiuri separate, 
s-a pus scopul de a crea şi introduce genotipuri ce ar 
îmbina două şi mai multe din caracterele menţionate 
plus calitate şi productivitate înalte. 

Pornind de la aceste obiective, în anul 1980, 
s-au conturat şi precizat unele principii în strategia 

fondării şi completării colecţiei „noi”. Au fost loca-
lizate sursele genetice cu însuşiri deziderate, au fost 
efectuate delegaţii de documentare, stagiuni şi ex-
pediţii ştiinţifi ce în India (munţii Himalaya, 1976), 
Franţa (1978), S.U.A. (în componenţa grupelor or-
ganizate de Institutul unional V.I.R. „N.I. Vavilov”, 
1980, 1988), Asia Mijlocie (staţiunea V.I.R. Kara-
Kala şi munţii Kopet-Dag, Turkmenia, 1982, 1984, 
1986). Acumularea ulterioară a resurselor genetice 
ale viţei de vie, datorită unei continuităţi în timp şi 
spaţiu asigurându-se stocarea şi prezervarea lor, a 
permis formarea în ultima instanţă a Fondului gene-
tic actual [17, 19, 21, 22].

Astfel, în paralel cu soiurile autohtone, în co-
lecţie sunt prezente soiuri din principalele regiuni şi 
centre viticole ale lumii (Fig. 2). 

După originea genotipică (Fig. 3), numeric pre-
domină reprezentanţii speciei V.vinifera L. şi hibri-
zii amelioraţi (de generaţia III-V) – circa 92%.    

Vitis vinifera L., una din cele mai răspândi-
te specii datorită utilizării sale practice, este re-
prezentată de toate grupele ecologico-geografi ce: 
Proles occidentalis Negr. – soiuri originare din Eu-
ropa occidentală, în principal cu struguri pentru vin; 
Proles orientalis Negr. – soiuri de origine din Asia 
Mijlocie, în principal cu struguri de masă, inclusiv 
apirene; Proles pontica Negr. – soiuri aborigene din 
bazinul Mării Negre. 

O diversitate valoroasă pentru ameliorarea sor-
timentului oferă genotipurile interspecifi ce de ulti-
ma generaţie cu rezistenţă biologică sporită, calitate 
la nivelul soiurilor V.vinifera L. 

De asemenea, sunt numeric reprezentative spe-
cia V.Labrusca L., hibrizii producători direct (HPD) 
şi hibrizii interspecifi ci de generaţia a III-a, genoti-
puri de portaltoi rezistente la filoxeră. Astfel, a fost 
acumulată o diversitate considerabilă din punct de 
vedere agrobiologic. Estimările efectuate au pus în 
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evidenţă valoarea calităţii şi a însuşirilor de rezisten-
ţă biologică la factorii stresanţi. Aceste genotipuri 
merită să fi e utilizate şi în programele de ameliorare 
genetică, ele întrunind în diferite proporţii caracte-
rele şi însuşirile necesare amelioratorului, iar unele 
fi ind propuse pentru testare în regiunile viticole ale 
republicii [19, 22].

Formarea sortimentului viticol în Republica 
Moldova pe parcursul ultimelor patru decenii este 
strâns motivată de formarea şi evoluţia diversităţii 
Genofondului viţei de vie.  

Prezenţa genului Vitis L. pe teritoriul republicii 
este atestată din timpurile preistorice, iar în întreg 
arealul carpato-danubiano-pontic cultura viţei de 
vie are tradiţii bogate şi o istorie semnifi cativă [6, 
23, 29, 31]. 

Până la mijlocul secolului al XIX-lea sortimen-
tul era bazat pe soiurile vechi autohtone V. vinifera, 
dar odată cu introducerea în Europa a speciilor şi 
hibrizilor americani, cu invazia fi loxerei, patogeni-
lor, soiurile aborigene au fost grav afectate. Astfel, 
în procesul general de trecere la viticultura altoi-
tă, în Basarabia au fost introduse şi s-au răspândit 
soiurile din alte areale, în principal soiurile europe-
ne. Pe parcursul următoarelor decenii aceste soiuri, 
în temei, au stat la baza sortimentului standard. 

Începând cu anul 1958, s-a iniţiat studiul soiuri-
lor prezente în colecţia ampelografi că, a creaţiilor noi 
din alte regiuni viticole, fapt ce a permis completarea, 
schimbarea, către anul 1964, a sortimentului cu circa 
50 la sută, toate soiurile fi ind, totuşi, V.vinifera L. 

Vulnerabilitatea la iernare a sortimentului 
V.vinifera L. a crescut odată cu trecerea la cultiva-
rea neprotejată a viţei de vie pe tulpină înaltă, fapt 
confi rmat de productivitatea foarte scăzută la hectar. 
Lipsa în sortiment a unor soiuri cu rezistenţă avan-

sată la temperaturile joase din timpul iernii, la boli 
şi dăunători constituia un factor de risc pentru efi ci-
enţa economică a vitiviniculturii.

Rezolvarea cardinală a problemei protecţiei 
viţei de vie atât contra îngheţurilor, cât şi contra 
bolilor şi vătămătorilor, poate fi  realizată, potrivit 
academicianului Nicolai Vavilov, prin sinteza soiu-
rilor noi rezistenţa cărora este asigurată de constitu-
ţia genetică a plantei [25]. La viţa de vie hibridarea 
în scopul obţinerii soiurilor noi s-a dovedit a avea 
o aplicare masivă la începutul sec. al XIX-lea, pe 
parcurs fi ind aplicate pe larg încrucişările intraspe-
cifi ce şi interspecifi ce [28]. 

Prin urmare, în Republica Moldova era evidentă 
necesitatea de a completa sortimentul cu soiuri re-
zistente, îndeosebi cu struguri pentru masă. În acest 
scop s-a elaborat şi iniţiat un program de creare a 
soiurilor noi rezistente [26], prima „rândunică” fi ind 
soiul Moldova, omologat în 1977.

Totodată, în procesul creării soiurilor noi, anali-
zei hibridologice a populaţiilor de descendenţi, s-au  
stabilit unele principii teoretice şi s-a formulat con-
cepţia privind lipsa barierei genetice între factorii 
ereditari determinanţi ai rezistenţei sporite, calită-
ţii avansate. S-a demonstrat, astfel, posibilitatea de 
creare şi selectare a genotipurilor competitive cu 
rezistenţă şi calitate, care au stat la baza programe-
lor ulterioare de ameliorare genetică a sortimentului 
soldate cu crearea în republică a unei generaţii de 
soiuri principial noi, inclusiv cu grad diferit de api-
renie, productivitate, utilizare diversă şi rezistenţă 
biologică sporită [26]. 

Ca rezultat al programelor de ameliorare gene-
tică şi confi rmării practice a ipotezei formulate, co-
lectivul Institutului a elaborat circa 80 de genotipuri 
de utilizare diversă, majoritatea din ele cu rezistenţă 
biologică sporită, unele fi ind incluse şi în sortimen-

Ameliorarea plantelor

Figura 3. Diversitatea resurselor genetice după originea genotipică
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tul omologat. O parte din aceste soiuri se bucură de 
o înaltă apreciere şi peste hotarele republicii, în spe-
cial soiurile Moldova, Codreanca şi cele cu poten-
ţial genetic complex pentru completarea sortimen-
tului şi genofondului: Pamiati Negrulea, Struguraş, 
Dekabriskii, Urojainâi şi altele  [4, 22].

Soiurile noi de utilizare diversă, cu un grad 
diferit de apirenie, create în republică, reprezin-
tă o lucrare de pionierat în sortimentul din spaţiul 
carpato-danubiano-pontic, cât şi în spaţiul vest-
european. Condiţiile climatice restrictive pentru 
introducerea directă în cultură a soiurilor apirene 
tradiţionale, creşterea permanentă, în întreaga lume, 
a ratei soiurilor apirene în sortimentul de soiuri cu 
struguri pentru masă, necesitatea ameliorării însu-
şirilor soiurilor apirene tradiţionale în conformitate 
cu cerinţele pieţei şi procesării tehnologice, oportu-
nitatea protejării mediului ambiant şi elaborării pro-
ducţiei ecologice au stimulat iniţierea programului 
de creare a soiurilor apirene cu rezistenţă biologică 
sporită la factorii stresanţi.

Au fost create şi omologate soiurile apirene 
Kişmiş lucistâi şi Kişmiş moldovenesc de o calita-
te standard, însă sensibile la ger şi bolile criptoga-
mice. Către anul 1980 au fost evidenţiate primele 
elite apirene cu rezistenţă sporită. În consecinţă, au 
fost omologate trei soiuri – Apiren alb, Apiren roz 
şi Apiren negru de Grozeşti, alte soiuri fi ind în curs 
de omologare [4, 22].

Rezultatele obţinute au infi rmat scepticismul 
vehiculat referitor la posibilitatea creării unui sorti-
ment apiren, adaptat specifi cului condiţiilor noastre 
pedoclimatice. Pentru prima dată s-a demonstrat, 
din punct de vedere teoretic şi practic, posibilita-
tea creării unui astfel de sortiment pentru regiunea 
geografi că carpato-danubiano-pontică.

Implementarea acestor soiuri continue să rămâ-
nă însă o problemă actuală, soluţionarea căreia va 
impulsiona revigorarea viticulturii ca ramură deci-
sivă a agriculturii.

Genofondul naţional al viţei de vie în Repub-
lica Moldova include, din punct de vedere al diver-
sităţii genotipice, următoarele componente: soiurile 
vechi autohtone; soiurile noi, create de amelioratorii 
din republică şi materialul biologic diversifi cat, ob-
ţinut din programele de ameliorare genetică; viţa de 
vie in situ (viţa de vie de pădure) şi resursele viti-
cole on farm din gospodăriile particulare, în special 
amplasate pe sectoarele intravilane. 

Soiurile vechi autohtone, fi ind opere ale evoluţi-
ei, au imprimate în genotip adaptabilitatea la facto-
rii abiotici, inclusiv la secetă, temperaturi scăzute şi 

patogeni, ca exemplu Coarnă neagră, Coarnă albă, 
Fetească neagră, Rară neagră şi altele [6, 21, 22]. 

Soiurile noi sunt rezultatul cercetării ameliora-
torilor din republică în scopul creării soiurilor de 
viţă de vie cu rezistenţă avansată la factorii abiotici 
şi biotici nefavorabili ai mediului ambiant. Soiurile 
obţinute – hibrizi de generaţia a IV-a şi V-a, de ori-
gine complexă  (fi g. 4), odată cu rezistenţa avansată 
sau sporită posedă o calitate a strugurilor similară 
soiurilor europene. 

Figura 4. Originea genetică a soiului Apiren roz 

Materialul biologic diversifi cat, acumulat în 
urma executării programelor de ameliorare genetică 
a sortimentului, cuprinde caractere şi însuşiri com-
plexe necesare viitoarelor programe de ameliorare 
şi completează materialul pre-breeding.

Prezenţa în pădurile noastre a viţei de vie de 
pădure (Vitis sylvestris C.C.Gmel.) este menţionată 
bibliografi c pentru prima dată în descrierea statisti-
că a Basarabiei în anii 1822-1828 [31]. Pe teritoriul 
republicii viţa de vie de pădure se mai păstrează şi 
astăzi în habitatele naturale [3], dar ultimele expedi-
ţii ample de inventariere şi studiere a acestei specii 
au fost efectuate în 1961-1969 [31]. Unele investi-
gaţii şi estimări preliminare recente, precum şi une-
le constatări (rezistenţa plantelor la bolile criptoga-
mice, atacul vârfului lăstarului de forma foliară a 
fi loxerei, însuşiri nespecifi ce pentru V.sylvestris CC 
Gmel.) ne conduc la concluzia că plantele descrise 
sunt plante invazive în habitatele investigate, adică 
poate fi  vorba de derivate ale soiurilor de portaltoi, 
răspândite de păsări din plantaţiile industriale prin 
seminţe, dar nu este exclusă şi o hibridizare a aces-
tora cu viţa de vie de pădure (V.sylvestris Gmel.) 
[18]. O evaluare mai amplă a acestor resurse rămâ-
ne la ordinea zilei. 

Viţă de vie „on farm”, în special exemplarele 
cu o vârstă mai mare de 70 de ani, care s-au mai 
păstrat în viile vechi, în particular în zonele intra-
vilane, prezintă interes pentru identifi carea unor 
eventuale biotipuri valoroase, având şi o origine 
a materialului iniţial diferită de soiurile prezente 
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în colecţia Institutului. Colectarea, conservarea şi 
evaluarea acestor surse a fost iniţiată, inclusiv şi în 
cadrul proiectului regional SEEDNet [20]. Estimări-
le efectuate în patru situri din zona de Centru-vest a 
republicii au constatat prezenţa soiului Plăvaie (bu-
tuci cu vârsta cuprinsă între 80 şi 100-120 de ani) şi 
soiului Moldovenească, după cum este denumit de 
către proprietar, prezent în plantaţie de la momentul 
înfi inţării.  Această denumire nu a fost atestată de 
noi în colecţie. Documentări în acest sens mai sunt 
necesare. 

Potenţialul Genofondului în perspectiva 
ameliorării sortimentului s-a evaluat ca urmare 
a studiilor multianuale, în special a genotipurilor 
introduse pe parcursul ultimilor 20 de ani, a soiu-
rilor şi elitelor noi create la Institut  [22]. Astfel, 
au fost evidenţiate circa 30 genotipuri cu struguri 
pentru masă cu un interval de maturare de consum 
a strugurilor timpurie – mijlocie, care, după evalu-
area respectivă, pot fi  propuse ca surse genetice de 
timpurietate (şi calitate), iar în zona sudică pentru 
testare în producţie. 

Genotipurile cu struguri pentru vin, introduse 
recent, includ, în principal, soiuri şi elite cu rezisten-
ţă sporită la factorii abiotici, patogeni şi dăunători, 
care, de rând cu reducerea considerabilă a număru-
lui de tratări contra bolilor şi dăunătorilor, permit 
lansarea vinifi cării cu 1-2 săptămâni mai devreme 
faţă de termenii tradiţionali. Este selectat grupul de 
genitori, potenţiale soiuri pentru plantaţiile de agre-
ment, loturi intravilane, cu o calitate şi productivita-
te net superioară hibrizilor producători direcţi, înce-
tăţeniţi în Basarabia în perioada interbelică.   

Genotipurile cu grad diferit de apirenie prezintă 
mari avantaje vizând întreaga gamă de utilizare a 
strugurilor: la consumul în stare proaspătă sunt mai 
igienice (lipsa seminţelor), iar la vinifi care asigură 
un randament mai ridicat al mustului. Soiurile api-
rene acumulează mai mult zahăr decât soiurile pen-
tru struguri de masă cu seminţe, astfel încât este ne-
îndoielnică importanţa surselor genetice de apirenie 
în consolidarea economică a sortimentului viticol 
cu noi soiuri de epoca I-II pentru struguri de masă, 
pentru industria alimentară, iar pentru soiurile cu 
pulpa zemoasă, procesarea industrială, lansarea vi-
nifi cării, ca regulă, înainte de 10-15 septembrie. 

Cercetările diversităţii genotipurilor cu grad 
diferit de apirenie a contribuit la elaborarea com-
plexului de soiuri pentru modernizarea sortimentului 
existent: extinderea perioadei de consum al struguri-
lor în stare proaspătă cu soiuri foarte precoce şi pre-
coce, dar şi tardive; rezistenţa biologică multiplă la 
factorii abiotici şi biotici nefavorabili ai mediului am-

biant, reducerea presingului chimic asupra mediului 
ambiant; obţinerea de produse naturale, ecologice.

Concepţia şi strategia gestiunii Fondului ge-
netic al viţei de vie la etapa actuală şi pe viitor este 
şi va fi  determinată de sarcinile vitiviniculturii şi de 
principiile generale dezvoltate în plan mondial în 
acest domeniu, acceptând schimbările climatice şi 
globalizarea ca factori determinanţi în ecuaţia creă-
rii noilor soiuri şi defi nirii „terroir”.

Conservarea resurselor genetice ale plantelor, în 
ultimii 40 de ani, a devenit o preocupare importantă, 
cuprinzând aspectul tehnic, socioeconomic şi politic  
[7, 13, 15, 16]. Strategia de conservare a resurselor 
genetice a avut, în această perioadă, o evoluţie sub 
mai multe aspecte: după spectrul de plante conserva-
te; după modul de organizare şi interacţiune a colecţi-
ilor; după metodele de prezervare aplicate  [7]. 

La începutul anilor ’90 (secolul trecut), sunt 
depuse eforturi pentru conservarea culturilor pro-
pagate vegetativ. S-au iniţiat şi dezvoltat tehnicile 
de prezervare a culturilor de ţesuturi – conservarea 
in vitro, dezvoltate concepţiile şi strategiile de ma-
nagement ale colecţiilor in vitro. S-a iniţiat elabora-
rea şi aplicarea metodelor de crioconservare.

În continuare, metodele de păstrare şi utilizare 
a resurselor genetice au fost infl uenţate de dezvol-
tarea revoluţionară a informaticii şi geneticii mole-
culare, de schimbările intervenite ca rezultat al apli-
cării dreptului de proprietate intelectuală [7, 9, 13 
- 16]. A fost elaborat Tratatul Internaţional privind 
Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi 
Agricultură, semnat de mai mult de 120 ţări, stabilit 
un sistem multilateral de schimb al acestor resurse.

Tradiţional, pentru păstrarea ex situ a diver-
sităţii genetice a viţei de vie sunt create Fonduri-
le genetice, având în calitate de nucleu Colecţia 
ampelografi că şi câmpurile aferente (de carantină, 
de acumulare, de descendenţi şi hibrizi ş.a.). Ast-
fel, Genofondul viticol constituie şi un veritabil
„laborator” sub cerul liber, resursele fi ind expuse 
factorilor de risc climatici (ierni severe, secete în-
delungate, temperaturi extremale, dăunători şi pa-
togeni). Sunt semnifi cative cheltuielile fi nanciare 
de fondare a sectoarelor noi şi de menţinere a celor 
existente. Diversitatea resurselor genetice (originea 
ecologico-geografi că, rezistenţa la condiţiile nefa-
vorabile, vigoarea de creştere, plasticitatea ş.a.) ne-
cesită şi o aplicare diferenţiată a procedeelor agrofi -
totehnice, derivate din specifi caţiile respective, fapt 
ce sporeşte şi mai mult cheltuielile. 

În aceste condiţii este necesară specifi carea unor 
aspecte ce ţin de gestiunea Fondului genetic al viţei 
de vie:
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- determinarea statutului său ofi cial de patrimo-
niu naţional;

- criteriile de mobilizare, conservare, evaluare 
şi valorifi care a diversităţii genetice a familiei Vita-
ceae Juss.;

- formele de organizare (câmpurile principale, 
metodele de menţinere, prezervare).

Atenţia susţinută care se acordă în ţările cu o 
vitivinicultură dezvoltată conservării diversităţii re-
surselor genetice ale viţei de vie, lansarea în acest 
scop a unor programe internaţionale, asigurarea in-
frastructurii şi tehnicii specifi ce de laborator, core-
lată cu cerinţele practice, implică şi la noi formula-
rea unor noi viziuni şi strategii centrate pe crearea, 
menţinerea şi utilizarea Genofondului, racordate la 
cerinţele zilei. Este necesară, odată cu elaborarea 
strategiei naţionale de management al resurselor 
genetice vegetale în ansamblu, şi realizarea unei 
strategii privind viţa de vie, problema conţinând nu-
meroase aspecte specifi ce şi complexe.

Se impune includerea resurselor genetice vitico-
le în Colecţia naţională, în baza căreia se vor crea, 
conform practicii internaţionale, colecţii orientate la 
soluţionarea unui spectru divers de probleme: colec-
ţia pivot („core-collection”), colecţia de caractere, 
genetică, de lucru, didactică, de multiplicare ope-
rativă, de clone etc., fi ecare având spectrul său de 
acţiuni. Colecţia naţională, fi ind parte integrantă a 
Fondului genetic al viţei de vie în ansamblu, se afl ă 
sub oblăduirea şi fi nanţarea statului. Totodată, este 
necesară elaborarea unor strategii ale proiectelor de 
perspectivă în asigurarea prezervării genofondului 
viticol in vivo, in vitro şi crioconservarea.

Una din cerinţele faţă de Genofond este asi-
gurarea pe viitor cu material genetic ce corespun-
de nu numai necesităţilor actuale, dar şi celor care 
pot apărea ulterior. Se evidenţiază importanta unor 
caractere deosebite, care lipsesc soiurilor actuale 
– creştere pitic (mică sau mijlocie), lăstari erecţi, 
internod scurt, depunere efi cientă de ochi fertili la 
internodiile 2-4, lignifi care precoce, rapidă şi sufi -
cientă (90-100%),  intrarea în rod de la anul doi, 
iar atingerea productivităţii depline în anul trei ş.a. 
Genotipurile cu asemenea şi alte însuşiri, acumu-
late în „prebreeding”, vor servi ca bază la crearea 
sortimentului necesar unei viticulturi fără suport şi, 
eventual, pe rădăcini proprii. Asemenea plante pot 
fi  îngrijite după o tehnologie simplifi cată, iar forma-
rea butucului poate crea condiţii mai favorabile de 
utilizare a spaţiului, radiaţiei solare, a altor resurse 
naturale. În acest sens şi specifi cul viţei de vie oferă 
un şir de avantaje privind valorifi carea terenurilor 
neutilizabile pentru alte culturi agricole – pantele, 
solurile uşoare, cu bonitate redusă etc. 

În sensul expus, resursele genetice sunt practic 
neevaluate şi neexplorate, evaluările fi ind la etapa 
preliminară. Potenţialul diversităţii resurselor gene-
tice viticole, în genere, inclusiv a celor acumulate 
în Genofondul Institutului, permit lansarea unor 
programe complexe de perspectivă [22]. A fost 
substanţial lărgită diversitatea surselor de proveni-
enţă pentru unele caractere şi însuşiri (Fig. 5). Ast-
fel, sunt prezente genotipuri apirene provenite din 
Asia Mijlocie, Orientul Mijlociu, Caucaz, S.U.A., 
soiuri şi elite de ultimă generaţie de diversă origi-
ne. Sursele de rezistenţă la factorii abiotici şi biotici 
nefavorabili, la fel, includ o diversitate foarte largă 
de provenienţă: soiurile vechi autohtone, speciile 
V. amurensis, V. labrusca, HDP, hibrizii de generaţi-
iile III - V, alte surse diversifi cate. 

 Contribuţia biotehnologiilor moderne la ame-
liorarea genetică a plantelor permite [9, 16]: acce- 
lerarea procesului de ameliorare; realizarea unor 
scheme de încrucişări care nu sunt posibile prin 
metodele convenţionale; atingerea unei precizii mai 
înalte în modifi cările dorite ale genomului. În acest 
sens s-au iniţiat cercetări de evaluare şi utilizare a 
diversităţii fondului genetic de apirenie. Astfel, pen-
tru încrucişările conform schemei apiren x apiren, a 
fost pusă la punct prima variantă a protocolului de 
lucru pentru genotipurile implicate, s-au  concreti-
zat căile optimale pentru toate etapele de la izolarea 
in vitro a ovulelor până la trecerea plantulelor pe 
substrat sol [5].  În scopul evaluării diversităţii şi 
potenţialului genofondului autohton, au fost efectu-
ate primele descrieri genetico-moleculare ale resur-
selor date [8, 24].

Figura 5. Diversitatea surselor de caractere deziderate 
acumulate în Genofond
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Figura 6. Conceptul ameliorării sortimentului viticol 
în perspectivă

Aplicarea în continuare a acestor biotehnologii, 
în combinare cu metodele tradiţionale, va permite 
elaborarea strategiei şi realizarea conceptului gene-
ral de ameliorare a sortimentului în baza programe-
lor pre-breeding” şi „breeding” (Fig. 6).
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