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Scurt istoric:
 1936 - s-a înfiinţat Staţiunea Experimentală Viticolă în subordinea
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor (Decizia nr. 144401/1936), având o
suprafaţă de 39 ha şi 3 cercetători.
 1957 – s-a reorganizat în Staţiunea de Cercetare pentru Viticultură, în
subordinea I.C.H.V. Bucureşti, având o suprafaţă de 76 ha şi 6 cercetători
(H.C.M. 425/1957).
 1967 - s-a reorganizat în Staţiunea de Cercetare pentru Viticultură şi
Vinificaţie, în subordinea ASAS şi coordonarea I.C.V.V. Valea
Călugărească, având o suprafaţă de 335 ha şi 6 cercetători (HCM
2380/1967).
 1977 - s-a reorganizat în Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru
Viticultură şi Vinificaţie, în subordinea TPVV-DGEH Bucureşti având o
suprafaţă de 758,00 ha şi 7 cercetători (Decret 41/1977).
 1994 – a revenit în subordinea ASAS având o suprafaţă de 637,00 ha şi 9
cercetători.
 2002 – s-a reorganizat în Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie, în conformitate cu Legea nr.290/2002, având o
suprafaţă de 453,00 ha şi 4 cercetători (Decizia ASAS nr. 151).
 2006 - s-a reorganizat sub aceiaşi titulatură, având o suprafaţă de 450,01 ha
şi 8 cercetători, conform H.G. 27/2006.
 2018 – s-a reorganizat în instituţie de interes public, sub aceiaşi titulatură
şi subordonare, având o suprafaţă de 421,81 ha şi 5 cercetători (H.G. nr.
242/2018).
Principalele obiective:

-

-

-

Colectarea, identificarea, conservarea şi utilizarea resurselor de
germoplasmă viticolă pentru crearea de soiuri noi şi selecţionarea clonelor
valoroase pentru struguri de masă şi vin, adaptate condiţiilor pedoclimatice
zonei de sud a Moldovei;
Producerea materialului săditor viticol liber de viroze din categoriile
biologice superioare;
Elaborarea tehnologiilor de cultură şi de vinificaţie, diferenţiate pe soi şi
areal, care să valorifice superior potenţialul genetic al soiurilor în condiţiile
ecoclimatice existente în zona de influenţă;
transferul tehnologic al rezultatelor cercetării, instruirea profesională,
servicii de consultanţă şi expertiză, editarea de publicaţii;
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STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI
Soiul de viţă-de-vie ŞARBA
Origine: Soi pentru vinuri albe semiaromate obţinut prin hibridarea liberă a soiului
Riesling italian. Analizele moleculare au dovedit faptul că genitorii soiului
sunt Riesling italian şi Muscat de Hamburg (Lacome et. al., 2013). Anul
omologării 1972.
Autori: Gheorghe Popescu, Milu Oşlobeanu, Ion Poenaru, Margareta Bădiţescu
Caracteristici:
- vigoare de creştere mijlocie spre mare, perioada de vegetaţie 165 – 177 zile;
- fertilitate bună şi foarte bună (75- 80% lăstari fertili);
- strugurele mijlociu spre mare (175 – 180 g), aripat-tronconic; boabe dese, de
mărime medie (2,25 – 2,48 g), rotunde; pieliţa groasă, de culoare verdegălbuie rumenită pe partea expusă la soare; pulpa zemosă, alb-gălbuie, cu
gust aromat.;
- strugurii acumulează în medie 187 g/L zaharuri până la 215 g/L în anii
favorabili, şi o aciditate de 4,9 - 5,2 g/L H2SO4;
- producţii ridicate 18 - 20 t/ha;
- maturarea strugurilor, a doua decadă a lunii septembrie (epocile IV – V);
- rezistenţă bună la ger şi medie la secetă, toleranţă bună la mană si făinare,
sensibil la putregaiul cenuşiu;
- vinurile sunt semiaromate, cu aromă fină discretă, echilibrate cu potenţial
alcoolic de peste 12 % vol. alcool., şi aciditate de 3,90 – 5,60 g/L acid tartric;
- pepiniera staţiunii a produs şi comercializat peste 1.000.000 de viţe altoite
soiul fiind răspândit în podgoriile din Moldova.
 Durata cercetărilor: 1950-1971 (21 ani)
 Anul introducerii în producţie: 1972
 Durata de exploatare: 48 ani

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI

Soiul de viţă-de-vie BĂBEASCĂ GRI
Origine: Soi pentru vinuri albe de consum curent si distilate învechite de vin, este o
variaţiune mugurală a soiului Băbească neagră, fixată prin înmulţire
vegetativă. Anul omologării 1975.
Autori: Gheorghe Popescu, Milu Oşlobeanu, Ion Poenaru, Margareta Bădiţescu
Caracteristici:
- vigoare de creştere mijlocie spre mare, perioada de vegetaţie 190 – 205 zile;
- fertilitate mijlocie (60- 65% lăstari fertili);
- strugurele mijlociu spre mare (184 – 199 g), conic, rămuros; boabe laxe, de
mărime medie (1,8 – 2,5 g), formă discoidală; pieliţa groasă, de culoare grifumuriu, intens acoperită cu pruină; pulpa zemoasă nearomată, cu gust
acrişor.
- strugurii acumulează în medie între 168 şi 195g/L zaharuri, ajungând până la
200 g/l în anii favorabili, şi 6,0 - 6,7 g/L aciditate (H2SO4);
- producţii mari şi constante 15-20 t/ha;
- maturarea strugurilor, prima decadă a lunii octombrie (epoca VI);
- rezistenţă bună la ger şi la secetă, toleranţă bună la mană şi putregaiul cenuşiu
şi medie la făinare;
- vinurile sunt echilibrate, uşor fructate, cu reflexe galben-verzui, seci, cu
aciditate mai ridicată (6,80 – 7,50 g/L acid tartric), pline de prospeţime când
sunt consumate tinere, cu potenţial alcoolic mediu (10,9 - 12 % vol. alcool.);
- pepiniera staţiunii a produs şi comercializat peste 1.000.000 viţe altoite, soiul
fiind răspândit în podgoriile din Moldova şi în centrele viticole situate pe
terenurile nisipoase din judeţele Brăila şi Buzău.
 Durata cercetărilor: 1951 – 1974 (23 ani)
 Anul introducerii în producţie: 1975
 Durata de exploatare: 45 ani

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI
Procedeu de forţare a butaşilor altoiţi
cu consum redus de rumeguş
Cercetarea a fost realizată în cadrul Planului tematic 1981-1985 al I.C.D.V.V. Valea
Călugărească
Autori: Nicolae Varga, Viorel Gh. Popa
Caracteristici:
- Stratificarea butaşilor în cutii paletizabile, confecţionate din cadre metalice,
cu tavă suport prevăzută cu perforaţiuni; pereţi laterali - folie tip fagure;
- Pe fundul cutiei se aşează un strat de rumeguş gros de 2,0 – 2,5 cm (fără a se
intercala rumeguş printre butaşi); după umplerea lăzilor se acoperă butaşii cu un
strat de rumeguş gros de 1-2 cm, tratat anterior antibotritic. În primele 7-8 zile
(până la apariţia calusului la punctul de altoire), deasupra rumeguşului se aşează
o folie de polietilenă;
- Umezeala aerului în interiorul lăzilor este mult mai constantă (şi la nivel
superior), comparativ cu cea realizată cu cuve evaporatoare amplasate pe
pardoseala sălilor de forţare;
- Forţarea butaţilor altoiţi cu consum redus de rumeguş asigură producţii
normale de viţe altoite;
- Eficienţa economică a metodei: reducerea consumului de rumeguş cu 58,3% ;
creşterea capacităţii complexului de altoire şi forţare la 161,9 %;
 Durata cercetărilor: 1980 – 1983
 Anul introducerii în producţie: 1984
 Durata de exploatare: 18 ani

Forţarea butaşilor altoiţi cu consum redus de rumeguş

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI
Zonarea ecologică a portaloitor viţei-de-vie –
Staţionare ecologice viticole
Cercetarea a fost realizată în cadrul temei de cercetare IV/ 1.1 Zonarea ecologică a
folosirii portaltoilor viţei-de-vie., din Planul tematic 1981-1985 al I.C.D.V.V. Valea
Călugărească
Autori: Gheorghe Pogorevici
Caracteristici:
 Staţionar ecologic viticol Odobeşti: 56 variante soi/portaltoi; 374 parcele
elementare; suprafaţă totală: 9648 mp
- combinaţii soi/portaltoi: 6 soiuri (Chasselas dore, Fetească regală Aligote,
Galbenă de Odobeşti, Şarba, Băbească neagră) şi 11 portaltoi (93 R, 140 Ru, 5
BB, 8 B, 2 C, 26 C, 71 C, SO 4-4, 57 D, 125 AA-10, 41 B);
- butuci de control – 1870 (5 butuci/ parcelă elementară);
 Staţionar ecologic viticol Panciu: 52 variante soi/portaltoi; 312 parcele
elementare; suprafaţă totală: 8280 mp;
- combinaţii soi/portaltoi: 6 soiuri (Chasselas dore, Fetească regală, Riesling
italian, Traminer roz, Şarba, Băbească neagră) şi 11 portaltoi (93 R, 140 Ru, 5
BB, 8 B, 2 C, 26 C, 71 C, SO 4-4, 57 D, 125 AA-10, 41 B);
- butuci de control – 1560 (5 butuci/ parcelă elementară);
- distanţe de plantare: 2,2m/1,2 m.
- forma de conducere: cordon bilateral.
 Durata cercetărilor: 1981 – 1985 (etapa 1)
 Anul introducerii în producţie: 1986
 Durata de exploatare: 10 ani

Staţionar ecologic viticol Panciu

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI
Clona de viţă-de-vie GALBENĂ DE ODOBEŞTI 50 Od.
Origine: Clonă pentru vinuri albe, obţinută prin selecţie clonală dintr-o populaţie a
soiului local Galbenă de Odobeşti. A fost omologată în anul 1985, şi
înlocuieşte în producţie soiul populaţie.
Autori: Gheorghe Popescu, Margareta Bădiţescu, Nicolae Varga, Victoria Zaharia
Caracteristici:
- vigoare de creştere mijlocie spre mare, perioada de vegetaţie 169 – 188 zile;
- fertilitate mijlocie spre mare (70 – 80 % lăstari fertili);
- Strugurele mijlociu spre mare (169 - 180 g), cilindro-conic, neuniform aripat;
boabe mijlocii spre mari (1,9 – 2,5 g), sferice, dense; pieliţa subţire, de
culoare galben-verzui, acoperită cu un strat subţire de pruină, cu nuanţe
ruginii pe partea însorită, pulpa zemoasă, nearomată ;
- strugurii acumulează în medie între 170 - 185 g/L zaharuri, ajungând până la
198 g/L în anii favorabili şi o aciditate de 5,75 – 6,10 g/L H2SO4;
- producţii mari şi constante 1,5 – 17,0 t/ha;
- maturarea strugurilor, prima decadă a lunii octombrie (epoca VI);
- rezistenţă bună la secetă şi medie la ger, toleranţă bună la putregaiul cenuşiu
şi medie la mană şi făinare;
- vinurile sunt echilibrate, de culoare galben aurie, cu potenţial alcoolic mediu
(11,0 – 12,0% vol alcool.), şi aciditate ridicată (5,10 – 6,45 g/L acid tartric);
- capacitate mare de acumulare a zaharurilor, comparativ cu soiul populaţie;
- pepiniera staţiunii a produs şi comercializat peste 300.000 viţe altoite clona
fiind răspândită în podgoriile din Moldova.
 Durata cercetărilor: 1952 – 1984 (32 ani)
 Anul introducerii în producţie: 1985
 Durata de exploatare: 35 ani

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI
Soiul de viţă-de-vie MILCOV
Brevet de invenţie nr.103387/05.11.1992 (O.S.I.M.)

Origine: Soi pentru struguri de masă, obţinut prin hibridare sexuată între soiurile
Muscat de Hamburg x Coarnă neagră. Anul omologării 1988 /anul
brevetării 1992.
Autori: Bădiţescu Margareta, Varga Nicolae, Zaharia Victoria, Coman Gheorghe
Caracteristici:
- vigoare de creştere mijlocie spre mare, perioada de vegetaţie 185 – 195 zile;
de la dezmugurit la maturitatea de comsum se înregistrează 106 – 112 zile;
- fertilitate mijlocie (55 - 65% lăstari fertili);
- strugurele mijlociu spre mare (230 - 250 g), rămuros, lax, foarte aspectuos;
boabe de mărime medie (2,5 - 2,8 g), uniforme, ovoidale; pieliţa intens
colorată în negru–violaceu, acoperită cu un strat fin de pruină; pulpa
semicrocant, cu gust plăcut aromat, dulce-acrişor, răcoritor;
- strugurii acumulează în medie între 180 - 185 g/L zaharuri, şi o aciditate de
3,0 - 3,5 g/L H2SO4; raportul gluco-acidimetric are valoarea 57;
- producţii mari şi constante 15,0 – 17,0 t/ha (peste 80% producţie marfă);
- maturarea strugurilor, ultima decadă a lunii august (epocile II - III);
- rezistenţă bună la ger şi secetă, toleranţă bună la putregaiul cenuşiu şi medie
la mană şi făinare; rezistent la meiere şi mărgeluire; rezistenţă foarte bună la
manipulare, transport şi păstrare.
- pepiniera staţiunii a produs şi comercializat peste 30.000 viţe altoite soiul
fiind răspândit în podgoriile din Moldova.
 Durata cercetărilor: 1969 – 1988 (19 ani)
 Anul introducerii în producţie: 1989
 Durata de exploatare: 31 ani

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI

VINARS – produs obţinut prin metoda rapidă de învechire
a distilatului din vin
Autori: Spiru Constantinescu
Cercetare realizat în cadrul temei de cercetare A.582 Îmbunătăţirea tehnologiei
de producere a distilatelor din vin din Programul Orizont 2000.
Caracteristici:
- distilat din vin invechit prin metoda rapidă (200 de zile), cu o concentraţie
alcoolică de 67-72% vol., adus la valorile de comercializare 36-42% vol.,
cu caracteristici organoleptice şi de compoziţie asemănătoare vinarsurilor
maturate în vase de stejar, pe o perioadă de 3-5 ani;
- incinta de învechire: butoiul clasic din lemn de stejar este înlocuit cu o doză
specifică sub formă de rumeguş sau talaş din stejar, tratat în prealabil ca şi
butoiul nou, înainte de depozitare în el a vinurilor sau distilatelor;
- reducerea perioadei de maturare clasică a distilatelor din vin şi înlocuirea
utilizarea esenţelor balast (rumeguş, talaş, plăcuţe) de la prelucrarea
lemnului de stejar.
 Durata cercetărilor:1996-2001 (5 ani)
 Anul introducerii în producţie:2002
 Durata de exploatare:18 ani

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI

IDEAL- produs comercial pentru combaterea bolilor foliare
şi acarienilor la viţa-de-vie
Autori: Aurelia Podosu Vasile Oancea, Maria Oprea, Mirela Ciurdrescu
Cercetare realizată în cadrul proiectului 109 – Producţia integrată a viţei-de-vie în
zona de sud a Moldovei. Longevitatea plantaţiilor viticole în dependenţă cu starea
fitosanitară a butucilor, din Programul Agral, Subprogramul 3 Polevit.
Caracteristici:
- Caracteristici fizice, aspect, culoare: se prezinta sub forma unei suspensii de
culoare albă, cu adezivitate foarte bună pe frunze, şi grad ridicat de dizolvare;
- Substanţa activă: Triadimenol 1,5% + Folpet 70% + Fenbutation oxid 50%;
- Produsul va fi realizat şi comercializat de firma Alcedo, România,;
- Agenţi patogeni şi dăunători ţintă: Plasmopara viticola, Oidium tukeri,
Botritis cinerea, acarieni;
- Concentraţii folosite: 0,25%; Doze folosite: 2,5 l/ha;
- Produs comercial omologat sub numele IDEAL, de către Comisia de
Coordonare a Cercetării şi Promovării Produselor de Uz Fitosanitar ASAS;
Eficacitatea produsului IDEAL comparativ cu alte produse (valori medii)
Grad de atac (G.A.) %
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Durata cercetărilor: 2001 – 2004
Anul introducerii în producţie: 2005
Durata de exploatare: 15 ani

Botritis
cinerea

Acarieni

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI
Schemă de combatere integrată a cancerului bacterian din
plantaţiile de viţă-de-vie cu produse biologice
Autori: Ghică Mihu, Aurelia Podosu,Ileana Stoian Marioara Bosoi, Ionica Bosoi,
Lăcrămioara Miron
Cercetare realizată în cadrul proiectului 51-069 - Solutii biologice de combatere a
bacteriozelor patogene la plantele horti-viticole din PNCDI II – Parteneriate în
domenii prioritare.
Caracteristici:
- urmăreste combaterea integrată a cancerului bacterian şi elaborarea unor
măsuri agrotehnice preventive infestării plantaţiilor viticole.
MĂSURI AGROTEHNICE
- alegerea terenului – soluri uşoare cu textură
nisipoasă, nisipo-lutoasă, bine structurate;
- desfundarea la 40-60 cm;
- distanţe de plantare recomandate 1.20/2.20 m
- aplicarea îngrăşămintelor – evitarea folosirii
îngrăşămintelor pe bază de azot sau a
îngrăşămintelor complexe cu cantitati mari de
azot;
- adoptarea formelor de conducere joasa şi/sau
semiinaltă pe braţe cu înlocuire periodică;
- cultivarea de soiuri tolerante
- combaterea buruienilor prin lucrări mecanice,
erbicidare cu erbicide neselective;
- selecţie fitosanitară a materialului săditor viticol

MĂSURI TEHNOLOGICE
- strângerea şi arderea resturilor vegetale;
- tăierea şi înlăturarea parţială sau totală a
tulpinelor atacate şi uneori a întregii plante;
- colectarea lemnului rezultat în ambalaje
etanşe în vederea prevenirii infestării altor
plante sau a solului;
- transportul şi distrugerea controlată prin
ardere a materialului bolnav;
- dezinfectarea inventarului agricol şi a
uneltelor si utilajelor care au intrat în
contact cu plante infectate ;
- dezinfectarea spatiilor destinate păstrării
viţelor altoite, a inventarului şi a utilajelor
folosite în plantaţii.

SCHEMA DE COMBATERE INTEGRATĂ
A CANCERULUI BACTERIAN DIN
PLANTAŢIILE DE VŢĂ- DE- VIE

TRATAMENTE - PRODUSE
BIOLOGICE
Biopesticide pe bază de Bacillus
subtilis
Bacterisin 1
Bacterisin 2
Bacterisin 3
Bacterisin 4

TRATAMENTE - PRODUSE
CHIMICE
- produse pe bază de Cu –
Funguran OH 50 PU, Champion
50 PU, etc;
- produse pe bază de captan:
Captadin 50 PU , Captan 50 WP

MONITORIZAREA CULTURII, AVERTIZAREA APARIŢIE ŞI A MOMENTELOR
DE APLICARE A TRATAMENTELOR





Durata cercetărilor: 2007 – 2009
Anul introducerii în producţie: 2010
Durata de exploatare: 10 ani

STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE ODOBEŞTI
COLECŢIE AMPELOGRAFICĂ
Autori: Marioara Bosoi, Ionica Bosoi, Ghică Mihu, Ileana Stoian.
Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului 52-116 – Colectarea, conservarea,
şi monitorizarea resurselor genetice viticole autohtone din estul şi sud - estul a ţării
din PNCDI II – Parteneriate în domenii prioritare.
Caracteristici:
- are ca scop colectarea şi conservarea resurselor genetice viticole ex situ;
- suprafată totală: 0,7 ha;
- 152 varietăţi (accesiuni), dispuse în 6 trupuri/ 24 de rânduri, identificate prin
plăcuţe şi panouri de prezentare;
- structura pe varietăţi: 126 soiuri de viţă roditoare şi 26 soiuri HPD (hibrizi
producători direcţi);
- 76 varietăţi autohtone, din care 44 varietăţi sunt creaţii ale cercetării
ştiinţifice româneşti (soiuri şi clone);
- 76 varietăţi (accesiuni) străine;
- număr plante /varietate: 18;
- distanţe de plantare: 2,2 m/1,1m;
- tipul de tăiere : Guyot pe semitulpină;
- materialul săditor: viţe altoite, butaşi înrădăcinaţi.
 Durata cercetărilor: 2009 - 2012
 Anul introducerii în producţie: 2017
 Durata de exploatare: 4 ani

Aspect din Colecţia ampelografică

