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Introducere
Aflată la începutul mileniului III şi in perspectiva aderării ei la piaţa
comunitară din Uniunea Europeană, viticultura românească este chemată la o
profundă modernizare, prin restructurarea sortimentelor de soiuri, în scopul
diversificării produselor viti-vinicole şi a îmbunătăţirii
calităţii
acestora,
(ţinând cont de cerinţele pieţii), prin extinderea în producţie a clonelor şi
selecţiilor valoroase, prin organizarea sectorului de producere a materialului
săditor viticol selecţionat şi liber de viroze, pe fondul perfecţionării
continue a
tehnologiilor de cultură, precum şi desfösurarea unor activităţi de markting
mai agresiv, mai performant.
în acest context, una dintre priorităţi
a constituit-o şi o constituie
obţinerea vinurilor roşii de calitate superioară D.O.C. şi D.O.CC. în mai multe
areale viticole din ţara noastră.
O problemă cu care se confruntă viticultura românească este existenţa în
cultură a multor soiuri valoroase din punct de vedere al calităţii, dar care nu
asigură producţii constante de la un an la altul, precum şi existenţa unor soiuri
superioare din punct de vedere al producţiei, dar care nu se pot adapta
condiţiilor naturale pedoclimatice existente. Acestea nesupuse selecţiei încep să
reprezinte populaţii heterogene din punct de vedere genotipic şi fenotipic,
amestecuri de biotipuri (ecotipuri, agroecotipuri), unele încă valoroase, altele
însă necorespunzătoare, care afectează negativ cantitatea şi calitatea producţie.
Se impune astfel, supunerea acestor soiuri selecţiei clonale şi luarea în
cultură doar a acelor selecţii clonale valoroase, care să corespundă
următorilor
parametri: să valorifice la maxim condiţiile de mediu, să aibă o vigoare şi o
productivitate
medie, producţii constante şi de calitate
corespunzătoare
vinurilor de calitate superioară, calitatea să fie exprimată printr-un
potenţial
superior alcooligen şi de aciditate, să posede o bună rezistenţă la factorii de
mediu, boli şi dăunători, etc.:
Ca urmare, alegerea soiurilor şi a selecţiilor clonale, cu cea mai mare
adaptare la condiţiile ecopedoclimatice din fiecare podgorie şi centru viticol, a
celor cu rezistenţe sporite la stresul factorilor
de mediu şi
folosirea
combinaţiilor optime altoi portaltoi pentru un anumit ecosistem,
înfiinţarea
podgoriilor policlonale,
constituie importante posibilităţi
de dezvoltare a
industriei vitivinicole din România, în perspectiva
aderării ei la piaţa
comunitară din Uniunea Europeană.
lată de ce, în ansamblul producţiei viticole, o problemă importantă o
constituie extinderea în producţiei a clonelor şi selecţiilor valoroase obţinute
atât în ţara noastră, cât şi în alte ţări. Consecinţa acestui fapt, va determina
îmbunătăţirea şi completarea actualului sortiment, sub aspectul cantităţii şi

calităţii producţiei, deoarece fiecare clonă, prin aptitudinile culturale şi de
calitate pentru care a fost selectată (cantitate, calitate, mixtă), contribuie în mod
complementar la obţinerea unei producţii de calitate superioară, prin adaptarea
acestora Ia condiţiile pedoclimatice şi de cultură specifice fiecărei podgorii şi
centru viticol, în vederea obţinerii vinurilor cu denumire de origine controlată.
Această preocupare de a obţine vinuri de calitate superioară de tipul
D.O.C
şi D.O.CC,
este o problemă
de actualitate,
sugerându-se
o
restructurare a sortimentului actual, în sensul sporirii suprafeţelor
cu soiuri
pentru vinuri roşii - Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră si cele albe căutate pe piaţa mondială - Chardonnay, Sauvignon, Pinot gris, mai
ales că ponderea acestor soiuri a cunoscut o scădere în ultimii 20 de ani.
în acest context, soiul Pinot noir şi numeroasele sale selecţii clonale, prin
nobleţea vinurilor şi prin calitatea lor compoziţională excepţională ocupă un
loc aparte în gama soiurilor pentru vinuri de calitate superioară.
Cunoscut şi cultivat de secole, soiul Pinot noir este recunoscut ca fiind
un soi-populaţie, care s-a adaptat destul de bine condiţiilor
ecopedoclimatice
oferite de numeroasele areale viticole din ţara noastră.
De aceea, variabilitatea impresionantă şi diversitatea genetică a soiului
Pinot noir, deschide căi noi de abordare în cercetarea ştiinţifică
ampelografică
şi oenologică, deoarece prin diversitatea înregistrată (se spune că este un grup,
o populaţie compusă din mai multe varietăţi şi clone obţinute pe cale vegetativă
dintr-o singură formă ancestrală de Pinot noir), surprinde totdeauna prin
comportamentul său bizar.
Plecându-se de la acest considerent, (variabilitatea soiului Pinot noir şi
implicit a selecţiilor clonale ale acestuia) exprimată prin caractere
morfologice
diferite (lobie, pufozitatea
limbului, forma
sinusului peţiolar,
culoarea
nervurilor, precum şi a altor deosebiri, etc), în lucrarea de faţă s-a încercat
stabilirea gradului de similaritate/disimilaritate
între acestea prin
utilizarea
metodelor ampelografice,
ampelometrice,
statistice şi biochimice
conform
metodologiei de cercetare descriptiv-informaţională,
precum şi desluşirea şi
înţelegerea aspectelor legate de inter relaţiile, competiţiile cu factorii de mediu,
de adaptare la condiţiile specifice ale unui areal de cultură cu favorabUitate
mijlocie pentru obţinerea vinurilor roşii de calitate superioară de tipul D.O.C.
şi D.O.CC. cum este cel al Podgorie Ştefaneşti Argeş.
In acest context, se desprind obiectivele generale ale
cercetărilor
întreprinse de mine în perioada 2002-2004, în cadrul Institutului de Cercetare
Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Ştefaneşti - Argeş, şi care îşi
propune aducerea unor elemente noi, în descrierea şi identificarea la nivel
clonal, care să ateste originea şi gradul de similaritate şi disimilaritate între trei
clone de origine franceză ale soiului Pinot noir, 777, 775, 375, care este
exemplul cel mai sugestiv al tipului soi-populaţie, precum şi
favorabilitatea
ecopedoclimatică a Podgoriei Steßnesti - Argeş de a face posibilă obţinerea de
vinuri de calitate superioară D.O.C. şi D.O.CC. prin luarea în cultură a
acestora.
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