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UN CERCETĂTOR LABORIOS 
AL VIŢEI DE VIE

Dr. hab. Valentin CODREANU 
la 75 de ani

 

Născut  la 1 ianuarie 1938 în com. Corlăteni, 
jud. Bălţi (în prezent r. Râşcani).

Biolog, domeniul ştiinţifi c: anatomia plante-
lor (viţa de vie). 

Doctor habilitat în biologie (2002).
 
Cariera ştiinţifi că a dr.hab, Valentin Cod reanu 

începe în anul 1960, odată cu absolvirea Facultă-
ţii de Biologie şi Geografi e a Institutului Pedago-
gic de Stat din or. Tiraspol, şi angajarea sa în ca-
litate de lector asistent la Catedra de Botanică a 
aceluiaşi institut. A parcurs calea de la cercetător 
ştiinţifi c inferior până la şef de laborator. În pre-
zent activează în calitate de cercetător ştiinţifi c 
principal al Laboratorului embriologie şi bioteh-
nologie al Grădinii Botanice (Institut) a AŞM. 

În anul 1975 susţine teza de doctor în biologie 
cu tema Particularităţile structurii şi culorii bacei 
la viţa de vie (Vitis L.), perseverând în studiile ana-
tomiei comparate a viţei de vie. În anul 2002 susţine 
teza de doctor habilitat în biologie cu tema Anato-
mia comparată a viţei de vie (Vitis L.). Noutatea 
acesteia constă în stabilirea principiului identităţii 
în zonalitatea histoanatomică a organelor la spe-
ciile spontane şi soiurile de cultură a viţei de vie. 

Autorul, în baza studiilor morfologice şi ana-
tomice ale frunzei, tulpinii şi rădăcinii viţei de vie 
a speciei Muscadinia rotundifolia Michx., propu-
ne transferarea subgenului Muscadinia din genul 
Vitis L. la rang de gen sine stătător al fam. Vita-
ceae. Evidenţiază două strategii privind rezistenţa 

speciilor genului Vitis L. la fi loxeră: 1. rezistenţa 
parţială la fi loxeră; 2. toleranţa, specia-gazdă su-
portând un nivel însemnat de formare a galelor 
de către fi loxeră pe rădăcini, aparte, ori pe frunze, 
aparte, fără un efect dăunător vizibil asupra plantei.   

Drept rezultat al studierii a 21 caractere morfo-
biologice ale laminei frunzei sunt stabilite 6 carac-
tere adaptive care determină rezistenţa la secetă a 
speciilor şi soiurilor viţei de vie (Vitis L.). Sunt mai 
rezistente la secetă speciile şi soiurile viţei de vie 
la care: grosimea medie a laminei frunzei este mai 
mare; suprafaţa medie a laminei frunzei este mai 
mică; raport suprafaţă: volum al laminei frunzei  
uscate este mai mic; masa uscată a laminei frunzei 
este mai mare; gradul de suculenţă al laminei frun-
zei proaspete este mai mare; gradul de sclerofi lie al 
laminei frunzei uscate este mai mare. Este elaborată, 
astfel, Metoda de determinare a rezistenţei la secetă 
a viţei de vie pe baza caracterelor morfobiologice 
ale laminei frunzei. 

Studiind procesul de creştere şi dezvoltare a 
bacei viţei de vie (Vitis L.), dr. hab. V. Codreanu a 
stabilit următoarele legităţi: 

a) celulele epidermei exterioare a ovarului fl o-
rii şi a pericarpului, în prima perioadă de creştere 
rapidă a bacei (prelagfaza), se divid anticlinal şi se 
alungesc radial, dar în dezvoltarea ulterioară a fruc-
tului ele se alungesc tangenţial; 

b) hipoderma exterioară a pericarpului se dife-
renţiază în urma dividerilor periclinale ale celulelor 
din primul rând subepidermal. Celulele din partea 
exterioară a pericarpului se divizează, în prima pe-
rioadă de creştere a bacei, după modelul periclinal, 
apoi mai tâziu ele se divizează anticlinal; 

c) celulele ovale şi radial alungite din partea in-
terioară a mezocarpului, situată între epiderma inte-
rioară şi inelul fasciculelor de conducere periferice, 
se divizează numai periclinal; 

d) hipoderma interioară este alcătuită dintr-un 
singur rând de celule dreptunghiulare care, în gene-
re, nu se divizează în decursul dezvoltării bacei. 

Rezultatele cercetărilor sale au fost expuse în 90 
de lucrări ştiinţifi ce, inclusiv în monografi ile: Struc-
tura bacei viţei de vie (1976); Anatomia comparată 
a viţei de vie (Vitis L.) (2006) etc.

Cu prilejul aniversării, îl felicităm cordial pe  
dr. hab. Valentin Codreanu, un minunat coleg şi dis-
tins botanist!

Dr., conf. cerc., Alexandru Teleuţă 
Dr., conf. cercet. Eugeniu Alexandrov 
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