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„…podgoria Odobeşti reprezintă inima 
viticulturii româneşti”

Acad. Gh. Constantinescu

„…o mină de aur la suprafaţă, ca o codană 
frumoasă, harnică şi bogată”

Prof. M. Neagu

„Şarba, partea mai înaltă a Odobeştilor, pe 
versantul de sud al Măgurii, a fost numită 
aşa după o „şarbă”(feminismul pronunţat 
moldoveneşte, de şerb), al cărui nume nu ni 
s-a păstrat”

C.C. Giurescu – „Istoricul podgoriei 
Odobeştilor”
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CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL GENETICII  

ŞI AMELIORĂRII VIŢEI DE VIE 
 
 

Primele studii sistematice în domeniul geneticii şi ameliorării viţei de vie, 
la Staţiunea de Cercetări Viticole Odobeşti, au fost iniţiate încă din anul 1940. În 
decursul anilor, activitatea de genetică şi ameliorare a viţei de vie a fost orientată 
spre crearea şi promovarea unor soiuri care să manifeste o mai mare capacitate 
de valorificare a condiţiilor de mediu şi să întrunească în acelaşi timp însuşiri 
superioare de productivitate şi calitate.  

În prezent principalele direcţii /obiective în activitatea de ameliorare a 
viţei de vie sunt:  

 Obţinerea de genotipuri noi, valoroase sub aspect cantitativ şi calitativ, 
cu toleranţă la boli şi dăunători prin hibridări intra și interspecifice; 

 Creșterea valorii biologice, tehnologice și de productivitate a soiurilor 
existente în cultură prin utilizarea selecțiilor clonale; 

 Obţinerea de genotipuri noi cu rezistenţă sporită la factorii de stress, 
adaptate schimbarilor climatice existente în ecosistemele viticole din 
România; 

 Obținerea genotipurilor noi care să răspundă cerințelor tehnologice și de 
agromediu specifice în contextul globalizării. 

De-a lungul timpului, la SCDVV Odobeşti au fost obţinute şi omologate 20 
de creaţii biologice: 10 soiuri şi 10 clone de viţă de vie destinate pentru direcţii 
de producţie diferite. 
    SOIURI OMOLOGATE 

o Soiuri pentru struguri de masă: Milcov, Putna 
o Soiuri pentru struguri de vin: 

- pentru vinuri albe: Şarba, Băbească gri, Mioriţa, Vrancea; 
- pentru vinuri roşii - rose: Balada, Codană, Măgura, Remus; 

    CLONE OMOLOGATE  
o Clone pentru struguri de vin: 

- pentru vinuri albe:  Galbenă de Odobeşti 33 Od., Galbenă de 
Odobeşti 50 Od., Plăvaie 16 Od., Fetească albă 1 Od., Fetească 
albă 144 Od., Frâncuşă 15 Od., Şarbă 3 Od., Furmint 58 Od.; 

- pentru vinuri roşii: Merlot 17 Od., Fetească neagră 7 Od. 
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MILCOV 
 

Soiul a fost obţinut la S.C.D.V.V. 
Odobeşti, prin hibridarea sexuată a 
soiurilor Coarna neagră x Muscat de 
Hamburg, fiind omologat în anul 1988.  

 
Autori: Margareta Bădiţescu, Nicolae 
Varga, Victoria Zaharia, Gheorghe 
Coman. 
 
Caracterizare : 

- vigoarea butucilor este mijlocie 
spre mare, creşteri medii ale 
lastarilor 1,5 m; 

- florile sunt hermafrodite, normale 
morfologic şi functional; 

- strugurii sunt mijlocii spre mari, ramurosi, lacşi, aspectuoşi; 
- soiul realizează o recolta medie de 4,3 kg/but., respectiv 16,5 t/ha, cu o 

productie marfa de 88%; 
- conţinutul mediu al strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este de 

184 g/l, cu aciditate de 3,2 g/l H2SO4; 
- rezistenţă bună la mucegaiul cenuşiu şi o toleranţă medie la mană şi 

făinare; 
- strugurii ajung la maturitatea de consum în epoca a III-a (16 –31 

august), fiind destinat consumul în stare proaspată. 
 

Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale  
soiului Milcov în condiţiile podgoriei Odobeşti 

 

Specificare U.M.  Date medii 
Rezistenţă la ger (ochi morţi) % 30 
Lăstari fertili % 55 
Greutatea strugurelui g 233 
Greutatea a 100 boabe g 260 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 184 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 3.2 
Producţia de struguri pe butuc kg 4.3 
Producţia de struguri la ha t 16.5 
Producţia marfă % 88 

 

Zonare. Se recomandă extinderea în cultura în podgoriile din sudul Moldovei 
(Odobeşti, Coteşti, Panciu). 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului MILCOV în  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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PUTNA 
 
Soiul Putna a fost obţinut la S.C.D.V.V. 

Odobeşti din încrucişarea soiurilor Ceauş X 
Muscat de Alexandria, fiind omologat în anul 
2014. 

 
Autori: Ghică Mihu, Ileana Stoian, Carmen 
Epure 

 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mare; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt mijlocii spre mari, 

rămurosi, lacşi, de formă conică sau 
cilindro-conică, aspect plăcut, în special cei expuşi la soare care capătă o 
culoare ruginie; 

- bobul este mijlociu, obovoidal, cu pieliţa de culoare verde-gălbuie, 
groasă, pulpa crocantă, ceea ce îi conferă o bună rezistenţă la păstrare; 

- soiul este productiv, realizează o producţie de struguri de 5 - 6 kg/butuc, 
respectiv peste 18 t/ha, destinat consumului în stare proaspată; 

- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 
178 - 185 g/l, cu o aciditate de 3 - 4 g/l H2SO4; 

- strugurii ajung la maturitatea de consum în epoca a -III, în unii ani în 
epoca a IV-a (a doua jumatate a lunii august – început de septembrie); 

 

Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale  
soiului Putna în condiţiile podgoriei Odobeşti 

 

Specificare U.M.  Date medii 
Rezistenţă la ger (ochi morţi) % 14 
Lăstari fertili % 68 
Greutatea strugurelui g 380 
Greutatea a 100 boabe g 331 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 181 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 3,7 
Producţia de struguri pe butuc kg 5,9 
Producţia de struguri la ha t 25 
Producţia marfă % 75 

 

Zonare. Se recomandă extinderea în podgoriile din sudul Moldovei pentru 
completarea conveerului de soiuri de masă cu coacere medie.  
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Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului PUTNA în  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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ŞARBA 
 
Soiul a fost obţinut la la S.C.D.V.V. 

Odobeşti, prin hibridarea liberă a soiului 
Tămâioasă românească, fiind omologat în 
anul 1972. 

 
Autori: Gheorghe Popescu, Milu 
Oşlobeanu, Ion Poenaru, Margareta 
Bădiţescu  
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucului este mijlocie; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt mijlocii şi mari, aripaţi, 

tronconici cu boabe dese; 
- bobul este sferic, de culoare galbenă, cu pieliţa groasă, cu pruină deasă 

miezul zemos, aromat; 
- realizează o producţie de struguri medie de 4,96 kg/butuc, respectiv 18,8 

t/ha; 
- continuţul mediu al strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este de 

76 g/l, iar aciditatea are valoarea de 5,0 g/l exprimată în H2SO4; 
- are rezistenţa bună la mană şi făinare şi o sensibilitate la mucegaiul 

cenuşiu; 
- epoca de coacere a V-a (16 - 30 septembrie). 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale  

soiului Şarba în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 60 
Greutatea strugurelui g 180 
Greutatea a 100 boabe g 250 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 176 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,0 
Producţia de struguri pe butuc kg 4,96 
Producţia de struguri la ha t 18,8 

 
Zonare. Soiul face parte din sortimentul arealelor viticole situate în sudul 
Moldovei (judeţele Vrancea şi Galaţi) fiind destinat producerii vinurilor albe de 
calitate superioară, semiaromate. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului ŞARBA în  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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BĂBEASCĂ GRI 
 
Soiul a fost obţinut la S.C.D.V.V. 

Odobeşti, fiind o variaţiune muguralã a 
soiului Bãbeascã neagrã, fixatã prin 
înmulţire vegetativã. A fost omologat în 
anul 1975. 
 
Autori: Gheorghe Popescu, Milu 
Oşlobeanu, Ion Poenaru, Margareta 
Bãdiţescu 
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucului este mijlocie-
mare; 

- florile sunt hermafrodite, normale, 
morfologic şi funcţional; 

- strugurii sunt rãmuroşi, cu rahisul puţin flexibil; 
- bobul este sferic, uşor turtit, de culoare gri-fumurie, cu pruinã densã; 
- recolta medie este de 5,39 kg/butuc, respectiv 20,4 t/ha; 
- continutul mediu al strugurilor în zaharuri la maturitatea deplinã, este 163 

g/l, iar aciditatea are valoarea de 7,8 g/l exprimatã în H2SO4; 
- are rezistenţă bună la mană şi la putregaiul cenuşiu al strugurilor, şi o 

toleranţă medie la făinare; 
- intervalul maturitãţii depline a strugurilor la Odobeşti este cuprins între 

25.IX - 20X. 
 

Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale soiului 
Băbească gri în condiţiile podgoriei Odobeşti 

 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 65,6 
Greutatea strugurelui g 184 
Greutatea a 100 boabe g 231 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 163 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 7,8 
Producţia de struguri pe butuc kg 5,39 
Producţia de struguri la ha t 20,4  

 
Zonare. Soiul a fost zonat în podgoria Odobeşti şi în alte areale cu condiţii 
asemãnãtoare din judetul Vrancea, Galaţi şi Brăila, fiind destinat producerii de 
vinuri albe de consum curent şi distilate învechite de vin. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului BĂBEASCĂ GRI 
 în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti
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MIORIŢA 
 

Soiul a fost obţinut la S.C.D.V.V. 
Odobeşti, prin hibridarea liberã a soiului 
Coarnã albã. A fost omologat în anul 
1980. 

 
Autori: Gheorghe Popescu, Margareta 
Bãdiţescu, Nicolae Varga, Victoria 
Zaharia  
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucului este mijlocie spre 
mare; 

- florile sunt hermafrodite, normale, 
morfologic şi funcţional; 

- strugurii sunt conici sau cilindro-
conici, mari, aripaţi; 

- bobul este oval, cu pieliţa groasã albã verzuie, usor auritã pe partea 
expusã la soare, este acoperit cu o pruinã groasã; 

- recolta medie este de 5,30 kg/butuc, respectiv 20,1 t/ha;conţinutul mediu 
al strugurilor în zaharuri la maturitatea deplinã, este 165 g/l, iar aciditatea 
are valoarea de 5,1 g/l exprimatã în H2SO4; 

- manifestă rezistenţă la atacul de mucegai cenuşiu şi tolerează bine atacul 
de mană şi făinare;  

- intervalul maturităţii depline a strugurilor la Odobeşti este cuprins între 
25.IX – 10 X. 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale soiului 

Mioriţa în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 66 
Greutatea strugurelui g 210 
Greutatea a 100 boabe g 240 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 165 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,1 
Producţia de struguri pe butuc kg 5,30 
Producţia de struguri la ha t 20,1 

 

Zonare. Soiul a fost zonat în podgoriile Odobeşti şi Coteşti fiind destinat 
producerii vinurilor albe de consum curent şi distilatelor învechite de calitate 
superioarã. 



S.C.D.V.V. Odobeşti – Creaţii biologice/soiuri şi clone omologate 

  

 11

 

 
 

Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului MIORIŢA în  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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VRANCEA 
 

Soiul Vrancea a fost obţinut la SCDVV 
Odobeşti din încrucişarea combinaţiei hibride 
(Traminer x Armaş) cu soiul Fetească 
regală. A fost omologat în anul 2018. 

 
Autori: Ghică Mihu, Ionica Bosoi, Marioara 
Puşcalău 
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mijlocie; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt de mărime mică spre 

mijlocie, uniaxiali, uneori bi-aripaţi, 
cilindrici, de compactitate medie; 

- boabele sunt mici spre mijlocii, uniforme, globuloase, cu pieliţa subţire, 
de culoare roz - gălbui, mai intensă pe partea însorită, pulpa este 
suculentă, uşor fermă, fără coloraţie antocianică şi fără gust specific; 

- soiul este foarte productiv, realizează o producţie de struguri de 6 - 7 
kg/butuc, respectiv peste 23,0 t/ha; 

- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 
195 - 210 g/l, cu o aciditate de 3,4 – 3,6 g/l H2SO4 ; 

- este un soi cu toleranţă medie la principalele boli criptogamice; 
- strugurii ajung la maturitatea deplină în a doua decadă a lunii septembrie 

(epoca a V-a), fiind destinat obţinerii vinurilor albe de calitate superioară; 
 

Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale  
soiului Vrancea în condiţiile podgoriei Odobeşti 

 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 83,0 
Greutatea strugurelui g 153 
Greutatea a 100 boabe g 197 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 202 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 3,6 
Producţia de struguri pe butuc kg 6,0 
Producţia de struguri la ha t 23,0 

 
Zonare. Se recomandă extinderea în cultura în podgoriile din sudul Moldovei 
(Odobeşti, Coteşti, Panciu). 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului VRANCEA în  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti
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BALADA 
 
Soiul a fost obţinut la Staţiunea de 

Cercetări Viti-Vinicole Odobeşti, prin 
hibridarea sexuată a soiurilor Fetească 
neagră x Pinot noir. A fost omologat în 
anul 1994. 
 
Autori: Margareta Bădiţescu, Nicolae 
Varga, Victoria Zaharia, Gheorghe 
Coman 

 
Caracterizare: 

- vigoarea butucului este mijlocie; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional, soiul 
fiind autofertil; 

- strugurii sunt mijlocii, cilindro-conici, uniaxiali, uşor aripaţi, puţin 
compacţi; 

- bobul este sferic, zemos cu pieliţa negru-albastruie, pruinată; 
- producţia medie este de 4,42 kg/butuc, respectiv 17 t/ha; 
- la maturitatea deplină, continuţul mediu al strugurilor în zaharuri este de 

197 g/l, iar aciditatea are valoarea de 5,4 g/l exprimată în H2SO4. 
- are rezistenţa bună la mană, toleranţă medie la făinare şi mucegaiul 

cenuşiu; 
- maturarea strugurilor se realizează în epoca a V-a (16-30.IX). 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice  

ale soiului Balada în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 61 
Greutatea strugurelui g 150 
Greutatea a 100 boabe g 170 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 197 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,4 
Producţia de struguri pe butuc kg 4,42 
Producţia de struguri la ha t 17 

 
Zonare. Este destinat pentru cultura în podgoriile judeţelor Vrancea şi Galaţi, 
fiind destinat pentru producerea vinurilor roşii de masă şi superioare. 
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 Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului BALADA in  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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CODANĂ 
 

Soiul a fost obţinut la S.C.D.V.V. 
Odobeşti, prin hibridarea sexuată a soiurilor 
Băbească neagră x Fetească neagră. 
Omologarea a avut loc în anul 1975. 
 
Autori: Gheorghe Popescu, Margareta 
Bădiţescu, Ion Poenaru, Milu Oşlobeanu  
 

Caracterizare: 
- vigoarea butucului este mijlocie - 

mare; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt mari, conici, cu primele 

2-3 ramificaţii mai dezvoltate; 
- bobul este aproape sferic, cu pieliţa de culoare neagră-albăstruie, 

acoperită cu un strat dens de pruină; 
- producţia medie este de 5,13 kg/butuc, respectiv 19,4 t/ha; 
- continuţul mediu al strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este de 

168 g/l, iar aciditatea are valoarea de 6,3 g/l exprimată în H2SO4; 
- manifestă rezistenţă la atacul de mucegai cenuşiu şi toleranţa medie la 

atacul de mană şi făinare;  
- maturarea deplină a strugurilor se realizează între 25.IX – 15.X (epocile 

V-VI) în condiţiile de la Odobeşti. 
 

Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale  
soiului Codană în condiţiile podgoriei Odobeşti 

 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 62 
Greutatea strugurelui g 150 
Greutatea a 100 boabe g 210 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 168 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 6,3 
Producţia de struguri pe butuc kg 5,13 
Producţia de struguri la ha t 19,4 

 
Zonare. Soiul este destinat pentru cultură în podgoriile judeţului Vrancea, fiind  
destinat producerii vinurilor roşii de consum curent dar şi superioare. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului CODANĂ în  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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MĂGURA 
 

Soiul Măgura a fost obţinut la 
S.C.D.V.V. Odobeşti din încrucişarea 
soiurilor Băbească neagră x (Merlot x 
Alicante Bouschet), fiind omologat în anul 
2014. 

 
Autori: Ghică Mihu, Ileana Stoian, Carmen 
Epure  
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mijlocie; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt de mărime mijlocie (160-

190 g), cilindro-conici, lacşi, rămurosi, 
lungi de cca 16-18 cm, cu peduncul lung, erbaceu; 

- boabele sunt mici-mijlocii, globuloase, colorate în negru albăstrui, bogate 
în antociani, atât în pieliţă cât şi în miez, de aceea vinurile sunt intens 
colorate (tinctoriale);  

- soiul realizeaza o recolta medie de  4,5 kg/butuc, respectiv 16 t/ha. 
- continutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 

212 - 236 g/l, cu o aciditate de 3,5-5 g/l H2SO4 ; 
- este un soi cu toleranţă ridicată la bolile criptogamice în special la mană şi 

făinare; 
- strugurii ajung la maturitatea deplină în epoca a IV-a (prima jumatate a 

lunii septembrie), fiind destinat obţinerii vinurilor roşii superioare; 
 

Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale soiului  
Măgura  în condiţiile podgoriei Odobeşti 

 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 75 
Greutatea strugurelui g 175 
Greutatea a 100 boabe g 185 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 224 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 4,25 
Producţia de struguri pe butuc kg 4,5 
Producţia de struguri la ha t 16,6 

 
Zonare. Se recomandă extinderea în podgoriile din sudul Moldovei: 
Odobeşti, Panciu, Coteşti. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului MĂGURA în  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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REMUS 
 

Soiul Remus a fost obţinut la SCDVV 
Odobeşti din încrucişarea combinaţiei hibride 
(Băbească neagră X Fetească neagră) cu 
hibridul interspecific Couderc 14. A fost 
omologat în anul 2016. 

 
Autori: Ghică Mihu 
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mică spre 
mijlocie; 

- florile sunt hermafrodite, normale 
morfologic şi funcţional; 

- strugurii sunt mijlocii, uniaxiali, bi-
aripaţi, cilindro-conici, de compactitate medie; 

- boabele sunt mijlocii, uniforme, globuloase, cu pieliţa de culoare roşu 
violet închis, groasă, iar pulpa este fermă foarte slab colorată şi cu gust 
specific; 

- soiul este productiv, realizează o producţie de struguri de 3 - 4 kg/butuc, 
respectiv peste 14,5 t/ha; 

- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 
190 - 200 g/l, cu o aciditate de 3 - 4 g/l H2SO4 ; 

- este un soi cu toleranţă ridicată la bolile criptogamice (mană, făinare, 
putregai) şi cu rezistenţă ridicată la ger; 

- strugurii ajung la maturitatea deplină în a doua jumătate a lunii 
septembrie (epoca a V-a), fiind destinat obţinerii vinurilor rose – roşii de 
consum curent, sau calitate superioară în anii favorabili; 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale 

soiului Remus în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M. Date medii 
Lăstari fertili % 71,7 
Greutatea strugurelui g 167 
Greutatea a 100 boabe g 171 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 197 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 3,4 
Producţia de struguri pe butuc kg 3,5 
Producţia de struguri la ha t 14,5 

 
Zonare. Se recomandă extinderea în podgoriile din sudul Moldovei pentru 
completarea conveerului de soiuri de vin cu toleranţă la bolile criptogamice.
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Certificatul de omologare şi înregistrare a soiului REMUS în  
catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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GALBENĂ DE ODOBEŞTI 33 OD. 
 
Clona a fost obţinută la S.C.D.V.V. 

Odobeşti prin selecţie clonală din soiul 
populaţie Galbenă de Odobeşti, fiind 
omologată în anul 1979.  

 
Autori: Gheorghe Popescu, Margareta 
Bădiţescu, Nicolae Varga, Victoria Zaharia  
 
Caracterizare: 

- vigoarea de creştere a butucilor este 
mare; 

- florile sunt hermafrodite, normale 
morfologic şi funcţional; 

- strugurii sunt mijlocii spre mari, 
cilindro-conici, neuniform aripaţi, cu boabele aşezate des pe ciorchine, 
sferice, pieliţa subţire, de culoare galben-verzui acoperită cu un strat 
subţire de pruină, cu nuanţe ruginii pe partea însorită, pulpa zemoasă, 
nearomată; 

- clona este de producţie, realizează o recoltă medie de 4,5 - 6,5 kg/butuc, 
putând depăşi 18 t/ha. 

- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins intre 
175 – 185 g/l, cu o aciditate de 5,0 - 6,5 g/l H2SO4 ; 

- strugurii ajung la maturitatea deplină în epoca a VI-a (prima jumatate a 
lunii octombrie); 

- comparativ cu soiul realizează producţii mari şi constante, asigurând 
sporuri de producţie considerabile.  

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  

Galbenă de Odobeşti 33 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 83 
Greutatea strugurelui g 169 
Greutatea a 100 boabe g 235 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 180 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,75 
Producţia de struguri pe butuc kg 5,5 
Producţia de struguri la ha t 18 

 
Zonare. Clona Galbenă de Odobeşti 33 Od. este autorizată la plantare în 
centrele viticole din sudul Moldovei. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei GALBENĂ DE ODOBEŞTI 33 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emisde I.S.T.I.S. Bucureşti 
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GALBENĂ DE ODOBEŞTI 50 Od. 
 

Selecţie clonală obţinută la S.C.D.V.V. 
Odobeşti din vechiul soi local Galbenă de 
Odobeşti, fiind omologată în anul 1985. 

 
Autori: Gheorghe Popescu, Margareta 
Bădiţescu, Nicolae Varga, Victoria Zaharia  
 

Caracterizare: 
- vigoare mijlocie de creştere a 

butucilor; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt mijlocii, unuaxiali, 

cilindro-conici, uni sau biaripaţi, cu 
boabele aşezate relativ des pe 
ciorchine, sferice, pieliţa subţire, de culoare galben-verzui acoperită cu 
un strat subţire de pruină, aurie pe partea însorită, pulpa zemoasă, 
nearomată; 

- clona realizează o producţie medie de 5,5 kg/but., putând depăşii 15 t/ha. 
- conţinutul mediu al strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este de 

185 g/l, cu o aciditate de 5,9 g/l H2SO4 ; 
- strugurii ajung la maturitatea deplină în epoca V-VI-a (ultima decadă a 

lunii septembrie, prima decadă  a lunii octombrie); 
- este o clonă de calitate, se remarcă prin producţii constante și o bună 

capacitate de acumulare a zaharurilor în boabe, comparativ cu soiul 
populaţie. 

 
 Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  

Galbenă de Odobeşti 50 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 77 
Greutatea strugurelui g 173 
Greutatea a 100 boabe g 276 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 185 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,9 
Producţia de struguri pe butuc kg 3,57 
Producţia de struguri la ha t 14 

 
Zonare. Clona Galbenă de Odobeşti 50 Od. este autorizată la plantare în 
centrele viticole din sudul Moldovei. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei GALBENĂ DE ODOBEŞTI 50 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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PLĂVAIE 16 Od. 
 

Clona Plăvaie 16 Od. a fost obţinută 
la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti din soiul 
populaţie Plăvaie, fiind omologată în anul 
1979. 

 
Autori: Gheorghe Popescu, Margareta 
Bădiţescu, Nicolae Varga, Victoria Zaharia 
  
Caracterizare: 

- vigoarea de creştere a butucilor este 
mare; 

- florile sunt hermafrodite, normale 
morfologic şi funcţional; 

- strugurii sunt mijlocii spre mari, cilindrici, rar cilindro-conici, cu 
boabele aşezate foarte des pe ciorchine, sferice, pieliţa subţire, de 
culoare verde albicioasă datorită stratului des de pruină, pulpa zemoasă, 
nearomată; 

- clona realizează o recoltă medie de 4 - 5,4 kg/butuc, respectiv până la 20 
t/ha. 

- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 
170 şi 175 g/l, cu o aciditate de 5,0 - 6,5 g/l H2SO4; 

- strugurii ajung la maturitatea deplină în epoca a VI-a (prima jumatate a 
lunii octombrie); 

- se remacă prin uniformitate fenotipică, producţii mari şi constante. 
 

Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  
Plăvaie 16 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 

 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 82 
Greutatea strugurelui g 163 
Greutatea a 100 boabe g 220 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 172 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,75 
Producţia de struguri pe butuc kg 4,7 
Producţia de struguri la ha t 17,5 

 
Zonare. Clona Plăvaie 16 Od. este autorizată la plantare în centrele viticole 
din sudul Moldovei, unde înlocuieşte cu succes soiul populaţie.  
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei PLĂVAIE 16 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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FETEASCĂ ALBĂ 1 OD. 
 

Clona Fetească albă 1 Od. a fost 
obţinută la Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie 
Odobeşti din soiul populaţie Fetească 
albă, fiind omologată în anul 2000. 
 
Autori: Victoria Zaharia, Petrică Muscă  
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mare;
florile sunt hermafrodite, normale 
morfologic şi funcţional; 

- strugurii sunt mici, cilindro-conici, 
frecvent aripaţi, cu boabe sferice şi 
mici, cu punct pistilar, aşezate dens şi uniform, pieliţa subţire, de culoare 
galben-verzuie, pulpa zemoasă, cu gust plăcut caracteristic; 

- clona este de producţie, realizează o recoltă medie de 3,5 - 4,5 kg/butuc, 
respectiv peste 16 t/ha. 

- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 
192 şi 207 g/l, cu o aciditate de 3,7- 4,1 g/l H2SO4 ; 

- strugurii ajung la maturitatea de consum în epoca a IV-a (1-15 
septembrie); 

- se deosebeşte de soiul din care provine prin uniformitate fenotipică şi 
producţii de calitate, prin acumulare superioară a zaharurilor în boabe; 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  

Fetească albă 1 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 64 
Greutatea strugurelui g 120 
Greutatea a 100 boabe g 150 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 199 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l            3,9 
Producţia de struguri pe butuc kg 4,0 
Producţia de struguri la ha t 14,5 

 
Zonare. Se recomandă extinderea în cultură în podgoriile din sudul Moldovei: 
Odobeşti, Panciu, Coteşti, în vederea înlocuirii soiului populaţie din care provine.
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei FETEASCĂ ALBĂ 1 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 

 
 

 
 
 



S.C.D.V.V. Odobeşti – Creaţii biologice/soiuri şi clone omologate 

 

 30 

 

FETEASCĂ ALBĂ 144 Od. 
 

Clona Fetească albă 144 Od. a fost 
obţinută la Staţiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie Odobeşti din soiul populaţie 
Fetească albă, omologată în anul 2011. 

 
Autori: Ghică Mihu, Ileana Stoian, 
Carmen Epure  
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mijlocie-
mare; 

- florile sunt hermafrodite, 
normale morfologic şi funcţional; 

- strugurii sunt mici, cilindrici sau 
cilindro-conici, uniaripaţi, cu boabe sferice, uniforme ca mărime, cu 
punct pistilar, pieliţa subţire, de culoare verde-gălbui, pulpa zemoasă, 
nearomată, cu gust plăcut armonios; 

- realizează o recoltă medie de 3,5- 4,0 kg/butuc, respectiv peste 14 t/ha. 
- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină are valori 

cuprinse între 195 şi 210 g/l, cu o aciditate de 3,2-3,4 g/l H2SO4 ; 
- strugurii ajung la maturitatea de consum în epoca a IV-a (1-15 

septembrie); 
- se deosebeşte de soiul populaţie prin uniformitatea mărimii boabelor, 

fertilitate mai ridicată şi calitate (acumulare superioară a zaharurilor în 
boabe). 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  

Fetească albă 144 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 62,5 
Greutatea strugurelui g 135 
Greutatea a 100 boabe g 170 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 200 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 3,3 
Producţia de struguri pe butuc kg 3,75 
Producţia de struguri la ha t 14,5 

 
Zonare. Se recomandă extinderea în cultură în podgoriile din sudul Moldovei: 
Odobeşti, Panciu, Coteşti, în vederea înlocuirii soiului populaţie. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei FETEASCĂ ALBĂ 144 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti
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FRÂNCUŞĂ 15 Od. 
 

Clona Frâncuşă 15 Od. fost obţinută la 
S.C.D.V.V. Odobeşti din soiul populaţie 
Frâncuşă, fiind omologată în anul 2009. 
 
Autori: Ghică Mihu, Carmen Epure  
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mijlocie; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt mijlocii, de forma 

cilindro-conică, cu boabele aşezate 
des pe ciorchine şi neuniforme ca 
mărime; 

- bobul este mijlociu, sferic, cu pieliţa subţire, de culoare verde gălbui, 
acoperită cu un strat fin de pruină; pulpa este zemoasă, nearomată,cu 
gust ierbos;  

- clona  realizează o producţie medie de  4,2 kg/butuc, respectiv peste 15 
t/ha. 

- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 
187- 200 g/l, cu o aciditate de 4,5 - 5,5 g/l H2SO4; 

- strugurii ajung la maturitatea deplină în epoca a V-a (a doua jumătate a 
lunii septembrie, începutul lunii octombrie); 

- se deosebeşte de soiul populaţie, prin omogenitatea creşterilor 
vegetative, conţinut în zaharuri al strugurilor este superior, iar 
randamentul în must are valoare superioară cu un plus de 5-8% ; 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  

Frâncuşă 15 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 73 
Greutatea strugurelui g 165 
Greutatea a 100 boabe g 180 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 194 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,0 
Producţia de struguri pe butuc kg 4,2 
Producţia de struguri la ha t 15 

 
Zonare. Se recomandă extinderea în cultură în podgoriile din sudul Moldovei: 
Odobeşti, Panciu, Coteşti. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei FRÂNCUŞĂ 15 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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ŞARBA 3 Od. 
 

Clona Şarba 3 Od. a fost obţinută 
la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti 
din soiul populaţie Şarba, fiind 
omologată în anul 2011. 
 
Autori: Ghică Mihu, Ileana Stoian, 
Carmen Epure  
 
Caracterizare:  

- vigoarea de creştere este 
mijlocie; 

- florile sunt hermafrodite, 
normale morfologic şi funcţional; 

- strugurii sunt mijlocii spre mari, cilindro-conici, aripaţi, cu boabe 
sferice, uniforme ca mărime, pieliţa subţire de culoare verde-gălbui, 
aurie pe partea însorită; 

-  pulpa este crocantă, gust plăcut şi aromă fină specifică soiului  Şarba; 
- realizează o recolta medie de 4,0 - 4,5 kg/butuc, respectiv peste 14,8 

t/ha. 
- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină are valori 

cuprinse între 213  şi 220g/l, cu o aciditate de 3,7- 4,3 g/l H2SO4 ; 
- strugurii ajung la maturitatea deplină în epoca a IV-a (1-15 septembrie); 
- se deosebeşte de soiul populaţie prin uniformitatea mărimii boabelor, 

acumulare superioară a zaharurilor în boabe şi aromă accentuată. 
 

Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  
Şarba 3 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 

 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 85 
Greutatea strugurelui g 135 
Greutatea a 100 boabe g 170 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 217 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 4,0 
Producţia de struguri pe butuc kg 4,25 
Producţia de struguri la ha t 15,7 

 
Zonare. Se recomandă extinderea în cultură în podgoriile din sudul Moldovei: 
Odobeşti, Panciu, Coteşti în vederea înlocuirii soiului populaţie din care 
provine.
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei ŞARBA 3 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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FURMINT 58 Od. 
 

Clona Furmint 58 Od. fost obţinută la 
S.C.D.V.V. Odobeşti din soiul populaţie 
Furmint, fiind omologată în anul 2012. 

 
Autori: Ghică Mihu, Ileana Stoian, Carmen 
Epure  
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mare; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt lungi, mijlocii ca 

mărime, cilindrici, uneori aripaţi, cu 
boabele aşezate des pe ciorchine;  

- bobul este mijlociu, sferic sau uşor ovoid, cu pieliţa subţire, de culoare 
verde gălbuie, cu puncte negre mici, acoperită cu pruină. Pulpa zemoasă, 
cu gust plăcut, nearomată; 

- realizează o producţie medie de 3,5 kg/butuc, respectiv peste 14 t/ha.; 
- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 

185 - 204g/l, cu o aciditate de 4,5 - 5,0 g/l H2SO4 ; 
- strugurii ajung la maturitatea de consum în epoca a V-a (a doua jumatate 

a lunii septembrie); 
- se deosebeşte de soiul populaţie prin omogenitatea mărimii şi formei 

strugurilor şi a boabelor,  asigură un spor de recoltă de 20%, iar 
potenţialul de acumulare al zaharurilor şi randamentul în must este 
superior; 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  

Furmint 58 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 88 
Greutatea strugurelui g 150 
Greutatea a 100 boabe g 192 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 195 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 4,75 
Producţia de struguri pe butuc kg 3,8 
Producţia de struguri la ha t 14 

 
Zonare. Clona Furmint 58 Od. se poate cultiva cu rezultate foarte bune în 
podgoriile din sudul Moldovei. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei FURMINT 58 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 
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MERLOT 17 Od. 
 

Clona Merlot 17 Od. a fost obţinută la 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti din soiul 
populaţie Merlot, fiind omologată în anul 
1984. 

 
Autori: Margareta Bădiţescu, Nicolae 
Varga, Gheorghe Coman, Valeria Culcea  
 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mijlocie; 
- florile sunt hermafrodite, normale 

morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt mijlocii spre mari, 

cilindro-conici, aripaţi, cu boabele aşezate des pe ciorchine, sferice, 
uniforme ca mărime, pieliţa groasă, de culoare negru-violaceu, acoperită 
cu multă pruină, pulpa zemoasă, sucul necolorat, cu gust plăcut ; 

- clona realizează o producţie medie de 2,5 kg/butuc, respectiv peste 9 
t/ha.; 

- conţinutul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină este cuprins între 
190 - 210  g/l, cu o aciditate de 4,6 – 5,6 g/l H2SO4 ; 

- strugurii ajung la maturitatea deplină în epoca a IV-V a (1-15   
septembrie); 

- se deosebeşte de soiul din care provine prin uniformitate fenotipică 
producţii mari şi constante. 

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  

Merlot 17 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 67 
Greutatea strugurelui g 150 
Greutatea a 100 boabe g 167 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 200 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,1 
Producţia de struguri pe butuc kg 4,6 
Producţia de struguri la ha t 17 

 
Zonare. Clona Merlot 17 Od. se poate cultiva cu rezultate foarte bune în 
podgorii din sudul Moldovei, înlocuind cu suces soiul populatie. 



S.C.D.V.V. Odobeşti – Creaţii biologice/soiuri şi clone omologate 

 

 39

 

 
 

Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei MERLOT 17 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 

 

 



S.C.D.V.V. Odobeşti – Creaţii biologice/soiuri şi clone omologate 

 

 40 

 

FETEASCĂ NEAGRĂ 7Od. 
 

Clona Fetească neagră 7 Od. a 
fost obţinută la Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti din 
soiul populaţie Fetească  neagră, 
fiind omologată în anul 2005. 

 
Autori: Nicolae Varga, Victoria 
Zaharia, Vasile Oancea  

 
Caracterizare: 

- vigoarea butucilor este mare; 
- florile sunt hermafrodite, 

normale morfologic şi funcţional; 
- strugurii sunt mijlocii spre mari, cilindro-conici, aripati, cu boabele 

aşezate des pe ciorchine, sferice, uniforme ca mărime, pieliţa groasă, de 
culoare negru-violaceu, acoperită cu multă pruină, pulpa zemoasă, sucul 
necolorat, cu gust placut ; 

- clona realizează o recolta medie de 2,5 kg/butuc, respectiv peste 9 t/ha.; 
- continuţul strugurilor în zaharuri la maturitatea deplină variază între 200 

şi 220g/l (260 g/l la supramaturare), cu o aciditate de 4,7- 5,5 g/l H2SO4 ; 
- strugurii ajung la maturitatea deplină în epoca a V-a (16-30 septembrie); 
- comparativ cu soiul populaţie are vigoare mai redusă, fertilitate mai 

bună, producţii constante şi o bună capacitate de  acumulare a 
zaharurilor în boabe.  

 
Principalele caracteristici agroproductive şi tehnologice ale clonei  

Fetească neagră 7 Od. în condiţiile podgoriei Odobeşti 
 

Specificare U.M.  Date medii 
Lăstari fertili % 50 
Greutatea strugurelui g 150 
Greutatea a 100 boabe g 170 
Conţinutul mustului în zaharuri g/l 210 
Conţinutul mustului în aciditate (H2SO4) g/l 5,1 
Producţia de struguri pe butuc kg 2,5 
Producţia de struguri la ha t 9,2 

 
Zonare. Clona Fetească neagră 7 Od. se poate cultiva cu rezultate foarte bune 
în podgoriile din sudul Moldovei, înlocuind cu succes soiul populaţie. 
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Certificatul de omologare şi înregistrare a clonei FETEASCĂ NEAGRĂ 7 OD. 
în catalogul oficial al soiurilor emis de I.S.T.I.S. Bucureşti 



Concept şi grafică: Dr ing. Mioara Puşcalău
Odobeşti, 2018

„Ideea mea fixă în zilele de toamnă, 
despletind legende, e aceea că noi, 

românii, suntem de-o stea şi un răsărit 
cu o viţă de vie, că suntem de-o naştere 

şi suntem de-o moarte cu vinul.”

Fănuş Neagu



Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti

Str. Ştefan cel Mare, nr. 61, jud. Vrancea
Cod 625300, Odobeşti 

Telefon-fax (+40)0237.676623
E-mail: scdvvodobesti@yahoo.com  


