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REZUMAT.Calitatea strugurilor este esenţială pentru obţinerea unor vinuri de calitate competitive, capabile să facă faţă unei 
concurenţe tot mai acerbe de pe piaţa mondială a vinului. Vinurile de calitate autentice, care să reprezinte cu succes o anumită 
zonă viticolă nu se pot obţine fără să se ţină cont de potenţialul calitativ al soiurilor, de tehnologia de cultură, de condiţiile 
pedoclimatice şi de o tehnologie de vinificaţie performantă. Cercetările s-au efectuat în anul 2010 asupra unor soiuri cunoscute, cu 
areale relativ extinse de cultivare, cât şi asupra unor soiuri locale mai puţin cunoscute dar cu însuşiri valoroase din partea de vest a 
României. Ele au vizat aspecte referitoare la evoluţia maturării strugurilor, cantitatea şi calitatea producţiei obţinute 
 
Cuvinte cheie:  vinuri tipice, autentice, calitate, cantitate. 
 
ABSTRACT. Grape quality is crucial for obtaining competitive quality wines, able to cope with increasingly fierce competition on the 
world wine market. Authentic quality wines, which successfully represent a vineyard area can not be obtained without taking into 
account the potential quality of varieties, the technology of  culture, pedoclimatic conditions and  the vinification technology 
performance. The research was conducted in 2010 on some known varieties, with relatively large areas of cultivation, and the fewer 
than known local varieties but valuable features in the western part of Romania. They aimed aspects regarding the evolution 
maturing grapes, quantity and quality of output obtained. 
 
Keywords: typical wines and authentic, quality, quantity. 
 

1.INTRODUCERE 

Obţinerea unor vinuri de înaltă calitate este o con-
diţie obligatorie pentru a avea succes pe o piaţă 
mondială a vinului, dinamică, cu o concurenţă din ce în 
ce mai acerbă. Un vin de calitate se poate obţine dacă se 
întrunesc o sumă de condiţii dintre care amintim: soiuri 
cu potenţial calitativ ridicat, struguri sănătoşi superiori 
calitativ, momentul optim de recoltare foarte bine 
corelat cu tipul de vin dorit, o tehnologie de vinificaţie 
performantă şi nu în ultimul rând un oenolog priceput. 

2.MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 
2010, în principalele zone viticole din partea de vest a 
României, în plantaţiile unor societăţi comerciale şi în 
grădinile familiale ale unor cultivatori din: Buziaş-
Silagiu, Miniş-Măderat, Pâncota şi Paulian. Ele au vizat 
atât soiuri cunoscute cu areale relativ extinse de culti-
vare, cât şi soiuri locale mai puţin cunoscute dar cu 
însuşiri valoroase. 

Am urmărit evoluţia maturării strugurilor în vederea 
stabilirii momentului optim de recoltare, cantitatea şi 
calitatea producţiei în momentul recoltării, precum şi 
aspecte privind rezistenţa soiurilor la atacul de boli şi 
dăunători. 

În  tabelul 1 prezentăm principalele soiuri urmărite 
pentru fiecare zonă de cercetare vizată.  

Evolutia maturarii strugurilor a fost urmărită din 5 în 
5 zile începând cu intrarea strugurilor în pârgă şi până 
în momentul recoltării. Producţia obţinută s-a deter-
minat prin cântărirea efectivă a strugurilor de pe butuc, 
după care a fost raportată la ha, ţinând cont de distanţele 
de plantare şi numărul de goluri. 

3.REZULTATE OBŢINUTE 

Evoluţia maturării strugurilor trebuie urmărită în 
fiecare an, datorită condiţiilor climaticd specifice. Nu 
poate fi stabilită o dată a maturării şablon universal 
valabilă. Obţinerea unor vinuri de calitate este posibilă 
prin recoltarea strugurilor, atunci când compoziţia chimică 
a acestora este corespunzătoare tipului de vin dorit. 
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Tabelul 1 

Zonele viticole şi soiurile cercetate 

Zona viticolă Soiurile cercetate 

Buziaş-Silagiu 
Muscat Ottonel, Ruginiu de Silagiu, Fetească regală, Negru mic de 

Buziaş, Pinot noir, Roz aromat de Buziaş 
Măderat Muscat Ottonel, Fetească regală, Pinot noir, Mustoasă de Măderat 
Pâncota Muscat Ottonel, Fetească regală, Pinot noir, Mustoasă de Măderat 
Paulian Muscat Ottonel, Fetească regală, Alb aromat de Paulian 

 
                                                                                                                                                                           Tabelul 2 

Evoluţia maturării strugurilor-conţinutul în zahăr (g/l) 

Data 
Soiul 

Zona 
viticolă 10. 

VIII 
15. 

VIII 
20. 

VIII 
25. 

VIII 
30. 

VIII
01. 
IX 

05. 
IX 

10. 
IX 

15. 
IX 

20. 
IX 

25. 
IX 

30. 
IX 

01. 
X 

05. 
X 

10. 
X 

Buziaş-
Silagiu 

- 117 128 138 151 153 165 181 190 200 208 210 - - - 

Miniş-
Măderat 

- - 111 123 131 142 155 169 176 183 185 187 190 - - 

Pâncota - - 109 121 130 139 151 158 166 172 176 179 182 185 - 

Muscat 
Ottonel 

Paulian - 102 115 125 134 143 156 163 171 177 181 187 190 192 - 
Buziaş-
Silagiu 

- - - 116 128 139 150 159 167 173 179 183 185 - - 

Miniş-
Măderat 

- - - 105 118 130 141 150 158 165 171 175 178 - - 

Pâncota - - - - 103 115 127 139 149 156 161 165 168 170 - 

Fetească 
regală 

Paulian - - - - 105 117 129 141 152 160 166 170 173 175 - 
Buziaş-
Silagiu 

  106 121 135 151 164 176 183 190 194 197 198 - - 

Miniş-
Măderat 106 118 130 146 158 169 178 186 193 199 204 208 211 213 - 

Pinot noir 

Pâncota 100 112 126 141 164 157 168 180 188 195 200 207 208 210 - 
Miniş-

Măderat - - - - 115 129 138 146 152 160 164 166 167 169 170 Mustoasă 
de Măderat 

Pâncota - - - - 121 132 140 148 154 162 166 170 172 174 175 
Ruginiu de 

Silagiu 
Buziaş-
Silagiu - - - 126 138 150 162 173 181 188 192 194 195 - - 

Roz aromat 
de Buziaş 

Buziaş-
Silagiu - - - 111 125 137 149 158 164 170 175 178 180 - - 

Negru mic 
de Buziaş 

Buziaş-
Silagiu 

- - - 130 142 155 168 176 183 190 196 200 203 205 - 

Alb aromat 
de Paulian 

Paulian - - - 127 140 151 163 172 181 188 192 194 195 - - 

 

În tabelul 2 prezentăm pe soiuri şi zone de cultură 
evoluţia maturării strugurilor. Analizele au început în 
data de 10 august cu soiul Pinot noir şi s-au încheiat în 
10 octombrie cu soiul Mustoasă de Măderat. La toate 
soiurile ritmul acumulării de zaharuri a fost mai intens 
la începutul maturării, după care s-a redus constant pe 
măsura apropierii de maturitatea deplină. 

Ajungerea la maturitatea deplină a fost diferită de la 
soi la soi conform însuşirilor genetice ale acestora, dar 
şi în funcţie de zona de cultură. Primul care şi-a încheiat 
maturarea a fost soiul Muscat Ottonel, în timp ce soiul 
Mustoasă de Măderat a ajuns ultimul la maturitate. So-
iurile specifice locale: Ruginiu de Silagiu, Roz aromat 
de Buziaş, Negru mic de Buziaş şi Alb aromat de 
Paulian au ajuns la maturitatea deplină, imediat după 

Muscat Ottonel, aceasta însemnând că şi în condiţiile 
unor ani mai puţin favorabili, cum a fost 2010, aceste 
soiuri pot atinge fără riscuri maturitatea tehnologică. 
Din acest punct de vedere, singurul soi la care există un 
oarecare grad de risc privind ajungerea la maturitate 
este Mustoasa de Măderat. 

Producţia obţinută a diferit şi ea de la un soi la altul 
şi de la o zonă viticolă la alta (tabelul 3). Datele 
referitoare la producţie au fost analizate prin comparaţie 
cu soiul Fetească regală considerat martor datorită 
ponderii acestuia în sortimentul zonelor de referinţă. 
Soiul Muscat Ottonel a dat comparativ cu martorul cele 
mai scăzute producţii, diferenţele înregistrate având 
semnificaţie negativă în toate cele trei zone viticole. 
Cea mai mare producţie a fost obţinută în zona Buziaş-
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Silagiu de 7586 kg/ha, fiind urmată de zona Paulian, 
Pâncota şi Miniş.  

Soiul Fetească regală s-a dovedit a fi un soi pro-
ductiv, acesta fiind depăşit doar de soiurile Mustoasă de 
Măderat şi Ruginiu de Silagiu. Producţiile obţinute în 
toate cele 4 zone viticole au fost mulţumitoare, cea mai 
mare a fost obţinută la Buziaş – Silagiu, urmată de 
Paulian, Pâncota şi Miniş. 

Soiul Pinot noir, soi prin excelenţă de calitate, a dat 
în toate cele trei zone viticole în care a fost urmărit, 
producţii de valori apropiate, fiind din acest punct de 
vedere cel mai constant soi. Cea mai bună producţie a 
fost obţinută la Miniş-Măderat de 7895 kg/ha, fiind 
urmată de Pâncota şi Buziaş-Silagiu. 

Diferenţele înregistrate între acest soi şi soiul martor 
au avut acoperire statistică numai la Buziaş-Silagiu şi 
Pâncota.  

Soiul Mustoasă de Măderat a fost urmărit numai la 
Miniş-Măderat şi Pâncota fiind de altfel specific acestor 
zone, iar producţiile obţinute au fost foarte mari: 
15375 kg/ha la Miniş-Măderat şi 13920 kg/ha la Pâncota. 
Diferenţele înregistrate faţă de martor au fost de până la 
peste 7000 kg/ha, cu semnificaţia foarte distinct semni-
ficativă în ambele zone. Soiurile Ruginiu de Silagiu şi 
Roz aromat de Buziaş întâlnite şi urmărite doar în zona 
de referinţă, au dat producţii mari, apropiate martorului, 
diferenţele obţinute nefiind însă acoperite din punct de 
vedere statistic. Soiul Negru mic de Buziaş a dat 
producţii de 7525 kg/ha, inferioare martorului, dar 
apropiată de cea a soiului Pinot noir cu care poate fi 
considerat ca fiind asemănător. Soiul Alb aromat de 
Paulian a fost catalogat cu o producţie de 8358 kg/ha, 
apropiată soiului Fetească Regală dar superioară cu 
aproximativ 1000 kg/ha soiului Muscat Ottonel. 

Calitatea strugurilor rămâne totuşi principalul factor 
determinant pentru obţinerea unor vinuri echilibrate, de 
calitate, indiferent de nivelul tehnologic aplicat. O tehno-
logie performantă de vinificaţie este foarte importantă, 
dar nu poate suplini în totalitate calitatea strugurilor. Cu 
toate că anul 2010 nu a fost un an deosebit de favorabil 
pentru viţa de vie, calitatea strugurilor obţinută în loturile 
de cercetare a fost bună (tabelul 4). Cele mai mari 
acumulări de zaharuri s-au înregistrat în mod firesc la 
soiurile considerate cu potenţial calitativ ridicat – Muscat 
Ottonel şi Pinot noir, dar şi  la soiurile locale Negru mic 
de Buziaş, Ruginiu de Silagiu şi Alb aromat de Paulian, 
ceea ce denotă că pot fi luate în considerare, mai ales 
dacă ţinem cont de tehnologiile vinicole care au fost 
aplicate. Soiul Muscat Ottonel a înregistrat cel mai 
ridicat conţinut de zaharuri la Buziaş-Silagiu 210 g/l, 
urmat de Paulian -192 g/l şi Miniş-Măderat  190 g/l. În 
toate cele 4 zone viticole diferenţele înregistrate faţă de 
martor, în privinţa conţinutului în zahăr au avut grad de 
acoperire statistică. Soiul Fetească Regală a înregistrat 
concentraţii de zaharuri cuprinse între 185 g/l la Buziaş-

Silagiu şi 170 g/l la Pâncota. Valorile conţinutului în 
zahăr şi la acest soi sunt mulţumitoare în condiţiile 
climatice ale acestui an. Soiul Pinot noir a înregistrat cel 
mai ridicat conţinut în zaharuri la Miniş – Măderat 
213 g/l, urmat de Pâncota – 210 g/l şi Buziaş-Silagiu 
198 g/l. Diferenţele înregistrate de acest soi faţă de 
martor au fost cele mai ridicate dintre toate soiurile, 
având acoperire statistică. Soiul Mustoasă de Măderat, 
soi preponderent de cantitate a înregistrat cantităţi mai 
mici de zaharuri, diferenţele înregistrate faţă de martor 
neavând însă acoperire statistică. Ţinând cont de raportul 
cantitate-calitate, putem considera acest soi ca fiind unul 
de care trebuie ţinut cont şi care printr-o tehnologie 
adecvată poate da rezultate apreciabile. 

 
Tabelul 3 

Producţia obţinută 

Soiul 
Zona 

viticolă 

G
re

u
ta

te
a 

m
ed

ie
 

a 
u

n
u
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n
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(g
) 
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d
u

cţ
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 p
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u
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 (
k

g)
 

P
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d
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 p
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h
ec

ta
r 

(k
g)

 

D
if

er
en
ţa

 f
aţ
ă 

de
 

m
ar

to
r 

(k
g/

h
a)

 

S
em

n
if

ic
aţ

ia
 

Buziaş-
Silagiu 

123 1,67 7586 - 1639 00 

Miniş-
Măderat

114 1,54 7020 -1090 00 

Pâncota 118 1,56 7120 -1205 00 

Muscat 
Ottonel 

Paulian 120 1,61 7352 -1068 000
Buziaş-
Silagiu 

133 2,02 9225 - - 

Miniş-
Măderat

122 1,78 8110 - - 

Pâncota 125 1,83 8325 - - 

Fetească 
regală 
(MT) 

Paulian 128 1,85 8420 - - 
Buziaş-
Silagiu 

82 1,57 7150 -2075 000

Miniş-
Măderat

94 1,73 7895 -215 - 
Pinot noir

Pâncota 91 1,68 7652 -673 00 
Miniş-

Măderat
325 3,38 15375 +7265 ***Mustoasă 

de 
Măderat Pâncota 305 3,06 13920 +5595 ***
Ruginiu 

de Silagiu
Buziaş-
Silagiu 

190 2,07 9420 +195 - 

Roz 
aromat de 

Buziaş 

Buziaş-
Silagiu 

108 1,93 8795 -430 - 

Negru mic 
de Buziaş

Buziaş-
Silagiu 

65 1,65 7525 -1700 00 

Alb 
aromat de 
Paulian 

Paulian 110 1,83 8358 -62 - 

DL - Buziaş-Silagiu 5 % = 475,2 1 % =1031,3 0,1 % =1972,6 
DL - Miniş-Măderat 5 % =327,6 1 % =605,8 0,1 % = 1372,1  
DL – Pâncota 5 % =317,8 1 % =598,7 0,1 % =1251,2  
DL- Paulian 5 % =275,1 1 % =507,8 0,1 % = 908,7 
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Tabelul 4 

Calitatea strugurilor la recoltare 

Soiul 
Zona 

viticolă 

C
on
ţi

n
u

-t
u

l î
n

 
za

hă
r 

(g
/l

) 

A
ci
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it

a-
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a 
(g

/l 
H

2S
O

4)
 

In
di

ce
le

 g
lu

co
-

ac
id

im
e-

tr
ic
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Z
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l)
 

S
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n
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Buziaş-
Silagiu 

210 3,2 65,6 +25 ** 

Miniş-
Măderat 

190 3,5 54,2 +12 * 

Pâncota 185 3,6 51,4 +15 * 

Muscat 
Ottonel 

Paulian 192 3,4 56,5 +17 * 
Buziaş-
Silagiu 

185 4,5 41,1 - - 

Miniş-
Măderat 

178 4,7 37,9 - - 

Pâncota 170 4,9 34,7 - - 

Fetească 
regală MT 

Paulian 175 4,8 36,4 - - 
Buziaş-
Silagiu 

198 3,9 50,8 +13 * 

Miniş-
Măderat 

213 3,5 60,8 +35 * Pinot noir 

Pâncota 210 3,7 56,7 +40 ** 
Miniş-

Măderat 
170 6,5 26,1 -8 - 

Mustoasă 
de Măderat 

Pâncota 175 6,1 28,7 +5 - 
Ruginiu de 

Silagiu 
Buziaş-
Silagiu 

195 4,8 40,6 +10 * 

Roz aromat 
de Buziaş 

Buziaş-
Silagiu 

180 4,7 38,3 -5 - 

Negru mic 
de Buziaş 

Buziaş-
Silagiu 

205 3,5 58,6 +20 ** 

Alb aromat 
de Paulian 

Paulian 
195 4,6 42,4 +20 ** 

 

DL - Buziaş-Silagiu 5 % = 9,75  1 % = 16,82 0,1 % = 29,17  
DL - Miniş-Măderat 5 % =11,6  1 % = 19,37  0,1 % =38,23 
DL – Pâncota 5 % = 13,1  1 % = 23,7  0,1 % =4 3,81 
DL- Paulian 5 % = 11,72  1 % = 19,89 0,1 % = 37,11
   

Soiurile locale Ruginiu de Silagiu, Negru mic de 
Buziaş şi Alb aromat de Paulian au acumulat concen-
traţii mari de zaharuri, diferenţele înregistrate faţă de 
martor fiind asigurate din punct de vedere statistic. 

Soiul Roz aromat de Buziaş a acumulat mai puţine 
zaharuri, diferenţa faţă de soiul martor Fetească Regală 
fiind însă foarte scăzută, fără acoperire statistică.  

4.CONCLUZII 

Calitatea strugurilor este primordială pentru obţinerea 
unor vinuri de calitate competitive, capabile să facă faţă 
unei concurenţe tot mai acerbe de pe piaţa mondială a 
vinului. 

O tehnologie de cultură adecvată poate duce la obţi-
nerea unor rezultate mulţumitoare, chiar şi în condiţii 
climatice mai puţin favorabile înregistrate în anumiţi 
ani. 

Toate soiurile vizate în experienţe au înregistrat con-
centraţii suficiente de zaharuri pentru a putea încadra 
din acest punct de vedere vinurile în categoria celor 
superioare.  

Soiurile locale mai puţin cunoscute şi răspândite în 
cultură au dovedit un potenţial calitativ superior, cu 
toate că au fost cultivate la un nivel tehnologic mediu 
sau chiar scăzut. 

Dacă ţinem cont de tratamentele fitosanitare precare 
aplicate soiurilor locale: Ruginiu de Silagiu, Roz 
aromat de Buzias, Negru mic de Buzias şi Alb aromat 
de Paulian, le putem considera ca fiind soiuri pretabile 
în cazul viticulturii durabile. 

Cercetările pe baza cărora am obţinut aceste rezultate 
au fost finanţate din fondurile unui grant CNCSIS cu 
tema: Elaborarea unor modele de tehnologii viticole 
performante, în concordanţă cu condiţiile pedoclimatice, 
sortimentele varietale şi principiile viticulturii durabile, 
CNCSIS, Proiect IDEI, cod 1128 , Nr -355/ 01.10.2007, 
Director de proiect: Prof.univ.dr. Dobrei Alin 
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