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CUVÂNT ÎNAINTE
Podgoria Drăgăşani este una dintre cele mai vechi podgorii din ţară şi ocupă
dealurile din stânga şi dreapta Oltului. După Giurescu, C C , localitatea a luat
fiinţă pe locul castrului roman Rusidava (Istoricul podgoriei. Staţiunea de
Cercetare şi Producţie Viti-Vinicolă Drâgăşani, 1984).
Primele documente cunoscute, în care se vorbeşte de vii, vin şi vinarici
datează încă din vremea domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418). în timpul
domniei sale şi a celor ce i-au urmat, prin inzestrări şi bani, s-au atribuit, printre
altele şi suprafeţe importante de vii. însuşi Mihai Viteazu a dăruit mănăstirilor şi
unor căpetenii de oşti, plantaţii viticole (1986, Ionescu, Al. — Viticultura
Drăgăşanilor atestată în izvoare istorice).
Cu 90 ani în urmă a luat fiinţă Pepiniera Drăgăşani având ca prim şef pe
Paul Lascu. S-a altoit astfel cantitatea de 222970 viţe din soiurile Gordan,
Crâmpoşie, Tămâioasă alba, Braghină, Mierleasă, Coarnă albă, Coarnă neagră, şi
Negru vârtos pe portaltoii Riparia gloire, Riparia grand glabre, Riparia tomentosa,
Rupestris şi Riparia x Rupestris 101-14.
înfiinţarea in 1936 a Staţiunii Experimentale Viti-Vinicole Drăgăşani
(Istoricul podgoriei. Staţiunea de Cercetare şi Producţie Viti-Vinicolă
Drăgăşani, 1984) şi unificarea acesteia, în 1940, cu pepiniera, precum şi
înfiinţarea în 1948 a Şcolii Medii Tehnice Viticole au reprezentat momente
decisive care au dus ulterior la o comunicare de preocupări benefice pentru
podgorie.
Peste amintirea renumitului "Tulburel de Drăgăşani" realizat din vechi
timpuri de oamenii acestor locuri din soiurile locale (Gordan, Crâmpoşie,
Tămâioasă românească şi Braghina), ştiinţa şi practica viti-vinicolă au făcut ca în
prezent în podgorie să domine vinurile obţinute din alte soiuri, precum: Riesling
Italian, Sauvignon, Muscat Ottonel, Fetească regală, Pinot gris, Crâmpoşie
selecţionată, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot, Tămâioasă românească şi
Burgund mare. Pentru a putea răspunde cerinţelor Comunităţii Europene este
necesară abordarea unui studiu complex privind fondul de germoplasmâ menţinut
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într-o anumită podgorie, în cazul nostru, Drăgăşani şi punerea în valoare a soiurilor
cu valoare biologică superioară în scopul refacerii plantaţiilor.
în acest sens, în intervalul 2003-2014 vor fi înfiinţate anual cea 2000 ha
plantaţii viticole. Noile plantaţii vor trebui să îndeplinească cerinţele dezvoltării
durabile, prin competitivitate, sortiment şi calitate, (2005-Strategia de dezvoltare
a sectorului vitivinicol românesc în perioada 2006-2015).
Guvernul urmăreşte realizarea unei creşteri considerabile a producţiei de vin
şi a producţiei de struguri pentru masă în scopul asigurării unor disponibilităţi atât
pentru export cât şi pentru piaţa internă la un nivel calitativ superior.
Podgoria Drăgăşani dispune de localităţi capabile să valorifice însuşirile
soiurilor cultivate şi în acest sens vor trebui găsite soluţii care să asigure
competitivitatea şi locul de frunte al acesteia. Dintre soiurile care găsesc aici
condiţii foarte favorabile de cultură fac parte: Riesling Italian, Sauvignon, Pinot
gris, Crâmpoşie selecţionată, Cabernet Sauvignon, Tămâioasă românească, şi
Muscat Ottonel.
Teza de doctorat cuprinde 128 pagini, 56 tabele, 19 figuri şi este structurată
pe următoarele capitole:
Capitolul 1 - Situaţia viticulturii mondiale şi în ţara noastră.
Capitolul 2 - Sistematica Familiei Vitaceae şi a genului Vitis.
Capitolul

3 -

Stadiul

actual

al

cercetărilor

privind

variabilitatea

caracteristicilor la principalele soiuri de viţă de vie.
Capitolul 4 — Condiţiile ecologice din centrul viticol Drăgăşani cu privire
specială la cerinţele soiurilor studiate
Capitolul 5 - Obiectivele de cercetare şi metoda de lucru utilizată.
Capitolul 6 - Rezultate obţinute
Concluzii. Acestea sunt în număr de 36.
Bibliografia cuprinde 114 titluri.
Pentru competenţa, răbdarea, îndrumarea şi încrederea pe care mi
le-a acordat, adresez distinsului conducător, Prof. univ. Dr. ION NICOLAE,
cele mai alese mulţumiri.

