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Introducere

Viticultura reprezintă sectorul de producţie horticolă cu mare importanţă în existenţa
omului. Ca ştiinţă, reprezintă studiul particularităţilor biologice şi productive ale viţei de vie,
pentru stabilirea tehnologiilor în funcţie de areal şi soi şi pentru obţinerea unor producţii mari
de struguri, cu valoare alimentară ridicată în condiţii de profit. Sub aspect istoric viticultura
ţării noastre cuprinde trei perioade: prefiloxerică, filoxerică şi postfiloxerică.
în perioada prefiloxerică viticultorul primar înmulţea viţa de vie prin butaşi nealtoiţi
cu plantare directă în câmp, câte doi la o groapă, fără înrădăcinare prealabilă. Odată cu
apariţia filoxerei se pune problema refacerii viilor distruse prin altoirea viţelor europene pe
portaltoi americani.
Pentru extinderea plantaţiilor viticole a fost necesară producerea de viţe cu valoare
biologică şi culturală ridicată obţinute în pepiniere. Aceste viţe altoite au avut importanţă
deosebită în vederea realizării unor plantaţii longevive, încheiate (tară goluri) asigurând astfel
producţii ridicate. Numărul viţelor de plantat a fost influenţat de creşterea randamentului de
viţe STAS, determinând realizarea unor producţii mari la unitatea de suprafaţă.
Primele încercări de izolare a ţesuturilor au fost realizate de White Haberlandt în 1902,
iar pentru cultura m vitro a viţei de vie a fost realizată de Morel în 1941. Gifford, Hewitt şi
Gazly (1961) au demonstrat importanţa termoterapiei în cultura in vitro pentru eliminarea
virusului răsucirii frunzelor (GFLV).
Cultura uninodală s-a bazat pe formarea unei singure plantule înrădăcinate dintr-un
explant de un nod (Gazly, 1969). Primele izolări de protoplaşti de succes la viţa de vie au fost
realizate de Benbadis şi Baumann în anul 1973.
Culturile de explante apicale (Galzy, 1972) au fost perfecţionate prin microaltoire
(Bass s.a., 1978). Pentru a creşte eficienţa micropropagării Jona şi Webb (1978) au propus
stimularea proliferării mugurilor axilari cu cantităţi ridicate de citochinine. Regenerarea viţei
de vie din ţesuturi diferenţiate şi nediferenţiate a fost realizată prin intermediul embriogenezei
somatice (Mullins şi Srinivasan, 1976) şi prin neoformaţiuni mugurale (Favre, 1977). în 1983
Cain s.a. au menţionat pentru prima dată riscul tehnicii de embrioni in ovulo, însă această
tehnică a fost îmbunătăţită şi în prezent permite selectarea şi producerea de soiuri ameliorate.
Ameliorarea genetică a viţei de vie prin metode biotehnologice moderne a vizat
obţinerea de genotipuri valoroase, cu productivitate ridicată, rezistenţă la factorii de stres
(secetă, îngheţ, săruri, ioni metalici) şi rezistenţă biologică (la boli şi dăunători).
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