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CUVÂNT ÎNAINTE
Pentru a putea răspunde cerinţelor Comunităţii Europene este necesară abordarea
unui studiu complex privind fondul de germoplasmă menţinut într-un anumit centru de
cercetare şi punerea în valoare a soiurilor cu valoare superioară în scopul refacerii
plantaţiilor. Completarea bazei de date ştiinţifice privind soiurile de viţă de vie
menţinute în cultura din Centrul Viticol Valea Călugărească pe baza unui sistem unitar
de descriere conform normelor UPOV, a determinării afinităţii de altoire şi a studiului
comportării acestora în plantaţii cu scopul reînnoirii normale a viilor cu material genetic
valoros constituie principala temă a tezei de doctorat.
în altă ordine de idei, prin strategia guvernului se urmăreşte creşterea considerabilă
a producţiei de vin şi a producţiei de struguri pentru masă cu scopul asigurării unor
disponibilităţi atât pentru export cât şi pentru piaţa internă la un nivel calitativ
superior.
Centrul Viticol Valea Călugărească dispune de locaţii capabile să valorifice
însuşirile soiurilor cultivate pentru cele mai diferite direcţii de producţie. în acest sens
va trebui să fie găsite soluţii care să asigure competitivitatea şi locul de frunte al acestui
centru.
Dintre formele care găsesc aici condiţii foarte favorabile de cultură fac parte
următoarele soiuri de struguri pentru masă: Augusta, Chasselas de Băneasa, Coamă
neagră selecţionată, Muscat timpuriu de Bucureşti şi Select.
Dintre formele de struguri pentru vin: Burgund mare, Cabemet Sauvignon 33V1,
Fetească neagră, Merlot 8V1, Negru aromat, Olivia, Pinot noir 5V1, şi Zweigelt.
O serie de soiuri de portaltoi sunt recomandate a fi menţinute în cultură la Valea
Călugărească cum ar fi Kober5BB, Berlandieri x Riparia 125AA, Crăciunel 71,
Selecţia Oppenheim 4-clona 4, Berlandieri x Rupestris 140 populaţie şi clona 59V1,
Chasselas x Berlandieri 41B populaţie şi clona acesteia 6VI precum şi Ruvis.
în afară de aceasta Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi
Vinificaţie de la Valea Călugărească este menţinătorul şi a unor forme cu toleranţă

biologică la boli recomandate pentru gospodăriile populaţiei pentru locaţii din afara
podgoriei: Bianca, Muscat de Poloskei, Purpuriu, Rosina, Seyval, Valeria şi Valerien.
Cele mai valoroase resurse genetice sunt soiurile şi clonele nou create care
asigură progresul unei viticulturi modeme şi contribuie la stabilitatea agrosistemelor.
Acest studiu complex efectuat prin teza de doctorat cuprinde 240 pagini, 110 tabele,
46 figuri şi este structurată pe următoarele capitole:
Capitolul 1 - constituie o trecere în revistă a cercetărilor efectuate pe plan
mondial şi naţional referitor la soiurile de viţă de vie analizate.
Capitolul 2 - cuprinde un studiu climatic şi edafic al Centrului Viticol Valea
Călugărească cu privire specială la soiurile de viţă de vie cuprinse în lucrare.
Capitolul 3 - se referă la obiectivele de cercetare şi la metoda de lucru pentru
fiecare dintre cele trei experienţe.
Capitolul 4 - tratează rezultatele obţinute ale experienţelor efectuate care
cuprind descrierea ampelografică a soiurilor de viţă de vie după codurile UPOV,
afinitatea lor de altoire precum şi caracterizarea agrobiologică şi tehnologică a acestora.
Concluziile generale sunt în număr de 51.
Bibliografia cuprinde 160 titluri.
Pentru competenţa, răbdarea şi încrederea pe care mi le-a acordat, adresez
distinsului conducător, prof. univ. dr., genetician de reputaţie mondială,
NICOLAE. ION., cele mai alese mulţumiri.
Mulţumiri deosebite îi adresez şi domnului ing. dr. Stoian Marius de la
ICDVV Valea Călugărească pentru sprijinul acordat în realizarea cercetărilor.
Lucrarea s-a executat cu scopul cunoaşterii aprofundate a unora dintre cele mai
noi creaţii din viticultura noastră precum şi cu scopul reînnoirii normale a viilor cu
material genetic de valoare biologică superioară.
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