FONDUL DE GERMOPLASMĂ VITICOLĂ A S.C-D.V.V. ODOBEŞTI
- ISTORICUna din cele mai importante activităţi în cercetarea viticolă o constituie colectarea,
conservarea şi valorificarea resurselor genetice, ex situ în cadrul colecţiilor ampelografice.
Obiectivul principal al conservării resurselor genetice în colecțiile de germoplasmă este păstrarea
diversității genetice a speciilor / genurilor / populațiilor de plante care pot fi ulterior disponibile
pentru activități științifice și economice.
De la data înfiinţării sale - 8 septembrie 1936 - (sub denumirea de Staţiunea Experimentală
Viticolă Odobeşti) şi până în prezent, activitatea de colectare, conservare şi valorificare a
resurselor genetice viticole din cadrul S.C-D.V.V. Odobeşti a parcurs mai multe etape, astfel:

Etapa I - perioada 1936 – 1950
Pentru adâncirea studiului botanic şi agro-biologic al soiurilor existente în vederea raionării
(zonării) lor, în această perioadă au fost înfiinţate două colecţii experimentale: una cu soiuri
roditoare şi una cu hibrizi producători direct, astfel:
o În anul 1940 a fost înfiinţată o colecţie de studii compusă din 25 soiuri, de la cele mai
precoce până la cele mai tardive care avea un număr de 2750 butuci şi o suprafaţă de 1
ha. Pentru a urmării afinitatea şi adaptarea lor în podgoria Odobeşti, fiecare soi a fost
altoit pe patru portaltoi.
o Tot în anul 1940 a fost înfiinţată o colecţie de hibrizi producători direct (HPD) compusă
din 42 de soiuri, cu scopul cunoaşterii acestora, în vederea efectuării de hibridări sexuate
şi vegetative, având o suprafaţă de 0,1 ha. Ulterior colecţia de HPD a fost completată cu
noi hibrizi ajungând la un numar de 49 de soiuri.

Etapa II - perioada 1951 – 1974
Activitatea de cercetare viticolă, implicit selecţia şi ameliorarea viţei de vie, întreruptă de
cel de-al doilea război mondial reintră în normal prin înfiinţarea de noi colecţii de germoplasmă
viticolă, care au dat posibilitatea cunoaşterii valorii biologice a celor mai bune soiuri, atât din
sortimentul autohton, dar şi a celor introduse din străinătate.
Au fost puse astfel bazele ştiinţifice de amplasare în podgorie a celor mai valoroase soiuri, şi
s-au adus noi precizari privind cunoaşterea sortimentului local reprezentat de multe soiuri locale,
în sânul cărora exista o gamă întreagă de biotipuri şi fenotipuri, net diferite unele de altele ca
valoare biologică şi economică.
o În anii 1951-1952 a fost înfiinţată prima colecţie ampelografică compusă din 280 soiuri de
viţă roditoare, din care 69 erau soiuri autohtone româneşti. Soiurile au fost plantate atât
pe rădăcini proprii, nealtoite, cât şi altoite în “verde” pe butaşi de portaltoi plantaţi cu
un an mai înainte. Pe această colecţie s-au făcut o serie de observaţii, care au dat o
caracterizare generală a fiecărui soi şi a oferit posibilitatea pronunţării asupra luării în
cultură a unui soi sau altuia. Ulterior colecţia a fost completată cu noi soiuri de viţă de vie
ajungând astfel în anul 1973 la un număr de 359 soiuri roditoare şi la o suprafaţă de 1,4
ha.
o În anul 1952 a fost înfiinţată o colecţie de portaltoi compusă din 45 de soiuri, care a servit
la cunoaşterea portaltoilor în vederea raionării lor, urmărindu-se în general adaptarea
fiecărui soi la condiţiile pedoclimatice din regiune.
Principali promotori şi contributori la crearea primului fond de germoplasmă viticolă şi apoi la
dezvoltarea bazei materiale a sectorului de biologie şi ameliorare a staţiunii au fost: ing. Atanasie
Mihnea - primul director al staţiunii, ing. Elena Negreanu, ing. Teodor Prelipceanu, ing. Popescu
Gheorghe şi alţii.

Etapa III - perioada 1975 – 2011
Odata cu trasarea noilor direcţii de cercetare orientate în special spre valorificarea soiurilor
de mare producţie, adaptate condiţiilor din podgoria Odobeşti, dar şi ca urmare a construirii unuia

din cele mai mari complexe de altoire şi forţare a materialului săditor viticol din România,
începând cu anul 1975 baza materială a sectorului de biologie şi ameliorare a fost reorganizată.
Astfel a avut loc un proces de reconfigurare şi reamenajare a colecţiei ampelografice pe un
amplasament nou, renunţându-se la o mare parte din fondul de germolpasmă existent la acea dată,
astfel încât în anul 1976 doar o mica parte din acesta, respectiv un numar de 68 de soiuri, a fost
transferat pe noul amplasament. Materialul săditor a fost reprezentat de viţe altoite produse în
unitate.
Treptat noua colecţie ampelografică a fost completată cu alte soiuri autohtone dar şi străine
precum şi cu creatii noi (soiuri şi clone) ale cercetării viticole din ţară şi străinatate, prin
schimurile de material săditor care se practica între unităţile de cercetare viticolă (viţe altoite sau
coarde altoi), astfel încât în anul 1987 fondul de germoplasmă viticolă totaliza un număr de 165 de
soiuri şi cloni de viţă de vie.
În perioada următoare fondul de germoplasma viticolă a fost completat cu soiuri cu rezistenta
genetica din Republica Moldova (11 soiuri) şi a fost înfiinţat şi un staţionar cu soiuri autohtone şi
străine la Panciu. În perioada 2004 – 2007 suprafaţa colecţiei ampelografice s-a diminuat ca urmare
a retrocedărilor de terenuri, pierzându-se astfel şi o parte din soiurile existente pe aceste terenuri.

Etapa III - perioada 2012 – prezent
Pentru întinerirea fondului de resurse genetice şi pentru a introduce noi soiuri şi clone, creaţii
autohtone şi străine, din anul 2012 la S.C-D.V.V. Odobeşti a început o activitate de restructurare şi
reamplasare a fondului de germplasmă, pe un nou amplasament în suprafată de 0,7 ha. Din cele
202 varietăţi existente în prezent în colecţia ampelografică până în prezent au fiind translocate un
număr de 152 varietăţi din care 126 de soiuri de viţă roditoare şi 26 soiuri de HPD. Colecţia
ampelografică cuprinde soiuri vechi scoase din sortimentul cultivat (Ţâţa vacii, Ţâţa caprei,
Razachie, Tigvoasă etc), soiuri tradiţionale, cu arie restrânsă de cultură (Galbenă de Odobeşti,
Plăvaie, Busuioacă de Bohotin, Zghihară de Huşi etc), soiuri şi clone ale soiurilor cultivate
(Fetească albă, Fetească regală, Fetească neagră, Merlot, Aligote etc), soiuri nou create (Măgura,
Putna, Remus, Vrancea etc), soiuri HPD.

