
CLONE 

 GALBENĂ DE ODOBEŞTI 33 Od. -  
omologată în anul 1979, de mare producţie, 
asigură sporuri de producţie de peste 46%, 
destinată pentru vinuri albe de consum curent. 

 GALBENĂ DE ODOBEŞTI 50 Od. – 
omologată în anul 1985, se remarcă prin 
producţie stabilă, calitate bună a recoltei, destinată 
pentru vinuri albe de calitate - DOC. 

 PLĂVAIE 16 Od. -  omologată în anul 1979, 
prezintă producţii mari şi uniformitate fenotipică, 
rezistenţa sporită la putregaiul cenuşiu, pentru 
vinuri albe de consum curent. 

 MERLOT 17 Od. –  omologată în anul 1984, 
asigură o producţie constantă, calitate bună  a 
strugurilor, însuşiri fizico-chimice şi organoleptice 
superioare soiului, destinată pentru vinuri albe de 
calitate - DOC. 

 FETEASCĂ ALBĂ 1 Od. - omologată în  
anul 2000, uniformitate fenotipică şi acumulare 
superioară a zaharurilor, destinată vinurilor albe 
de calitate superioară şi obţinerii vinurilor 
superioare - DOC. 

 FETEASCĂ NEAGRĂ 7 Od. – omologată 
în anul 2005, producţie constantă, capacitate 
mare de acumulare a zaharurilor destinată 
vinurilor roşii de calitate superioară - DOC. 

 FRÂNCUŞĂ 15 Od.- omologată în anul 
2009, capacitate mare de acumulare în zaharuri, 
destinată vinurilor albe de calitate - DOC. 

 SARBA 3 Od. – omologată în anul 2011, 
productie constantă, capacitate mare de 
acumulare a zaharurilor, aromă intensă, 
destinată vinurilor albe de calitate - DOC. 

 FETEASCĂ ALBĂ 144 Od. - omologată în 
anul 2011, fertilitate ridicată, acumulare 
superioară a zaharurilor, destinată vinurilor albe 
de calitate superioară - DOC. 

 FURMINT 58 Od. - omologată în anul 
2012, uniformitatea mărimii boabelor, destinată 
vinurilor albe de calitate superioară - DOC. 
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PODGORIA ODOBEŞTI 
 

Podgoria Odobeşti este una din cele mai vechi şi 
vestite podgorii din ţară. Ocupând zona colinară paralelă 
cu Munţii Vrancei, podgoria ce include şi oraşul Odobeşti, 
este situată între dealurile înalte şi câmpie, la adapostul celei 
mai înalte măguri, Măgura Odobeştilor (996 m) cu 
renumitele plaiuri Şarba, Vărsătura, Pădureni şi Scânteia, 
fiind mărginită de râul Milcov şi Putna. Începutul culturii 
viţei de vie pe aceste meleaguri se pierde în negura 
vremurilor şi cu greu poate fi precizat. Prima atestare a 
podgoriei Odobeşti regăsindu-se în anul 1610 prin dania 
lui Gheorghe Bogdan – pitarul mănăstirii Bistriţa:  “...o vie 
în Putna, la sat la Găgeşti ...”, iar a satului Odobeşti la 1626. 

Vechiul sortiment de soiuri autohtone, specific pentru 
podgoria Odobeşti la acea vreme, se compunea din: 
Galbenă, Plăvaie, Poamă verde şi Pârciu, alături de soiurile 
Fetească albă, Fetească neagră, Creaţă de Moldova, 
Frâncuşă, Tigvoasă, Vulpea, Negru moale, Negru vârtos, 
Gordinul, Băbească neagră. Pentru struguri de masa se 
culivau soiurile: Coarnă albă şi Coarnă neagră, Razachie şi 
Crâmpoşie. 

 
SCURT ISTORIC    

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti s-a înfiinţat în 
septembrie 1936, prin “Decizia nr. 144401/1936” a 
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, la iniţiativa 
distinsului şi regretatului prof. I.C. Teodorescu, fiind una 
din primele staţiuni viticole înfiinţate în Romania. De la 
înfiinţare şi până în prezent staţiunea a cunoscut mai multe 
forme de organizare-structurare a activitaţilor de cercetare, 
dezvoltare şi transfer tehnologic. 

În prezent, S.C-D.V.V. Odobeşti reprezintă una 
dintre unităţile de cercetare-dezvoltare ştiinţifică din 
domeniul viticulturii şi vinificaţiei, care a reuşit de-a lungul 
timpului să îmbine în mod armonios activitatea de 
cercetare cu activitatea de valorificare a rezultatelor şi 
transfer tehnologic în sectorului de dezvoltare. 

 Valorificarea superioară a rezultatelor cercetărilor 
efectuate, concretizate în soiuri şi clone, tehnologii de 
cultură diferenţiate pe destinaţii tehnologice, soi şi areal, 

vinificaţie etc., în sectorul de dezvoltare propriu, în sectorul 
viticol privat din zona de influenţă fiind o preocupare 
susţinută şi permanentă de la înfiinţare şi până în prezent. 

 
DOMENII DE ACTIVITATE 

 Cercetarea ştiinţfică – se desfaşoară în cadrul 
laboratoarelor şi compartimentelor: 

 Genetica şi Ameliorarea viţei de  vie 

 Genetică şi Biotehnologii viticole 

 Ameliorarea soiurilor  
 Material săditor viticol 

 Plantaţii mamă şi certificare 

 Şcoală de viţe, altoire şi forţare  
 Tehnologii de cultură a viţei de vie 

 Agrotehnică 

 Agrochimie 

 Ecologie şi Fiziologie viticolă 

 Protecţie fitosanitară 
 Enologie 

 Tehnologii de vinificţie 

 Chimia şi microbiologia vinului  

 Activitatea de dezvoltare - cu atribuţii în  
verificarea şi implementarea rezultatelor 
cercetărilor ştiinţifice obţinute, în podgoriile 
vrâncene şi în zona de influenţa. Transferul 
tehnologic realizat prin, lucrări şi publicaţii, 
tehnologii noi şi modernizate, material săditor din 
soiurile şi clonele nou create.  

 Consultanţă şi asistenţă tehnică acordată 
agenţilor economici, asociaţiilor  de producători cât 
şi producătorilor individuali din domeniul viticol, 
din judeţul Vrancea şi din zona de influenţă.  

 Participarea pe plan intern şi internaţional la 
manifestări ştiinţifice. 

 Publicarea de lucrări şi articole în reviste 
ştiinţifice de specialitate, în ţară şi străinătate, editare 
de  broşuri şi pliante de popularizare a rezultatelor 
cercetării. 

 Integrare cercetare – învăţământ.  

SOIURI ŞI CLONE OMOLOGATE 

SOIURI 
  ŞARBA -  omologat în anul  1972, obţinut din 
soiul Riesling italian prin fecundare liberă, este un 
soi destinat obţinerii vinurilor albe semiaromate 
superioare – D.O.C. 

 BĂBEASCĂ GRI – omologat în anul 1975, este 
o mutantă naturală a soiului Băbească neagră,  fiind 
destinat pentru obţinerea vinurilor albe spumante . 

 CODANĂ – omologat în anul 1975, a fost 
obţinut prin încrucişarea soiurilor Băbească 
neagră x Fetească neagră, fiind destinat obţinerii 
vinurilor roşii de consum curent. 

 MIORIŢA – omologat în anul 1980, este un 
hibrid natural al soiului Coarnă albă, se pretează 
pentru vinuri albe curente şi distilate. 

 BALADA - omologat în anul 1994, a fost 
obţinut din încrucişarea soiurilor Fetească 
neagră x Pinot noir, fiind destinat pentru 
obţinerea vinurilor roşii superioare . 

 MILCOV - soi pentru struguri de masă, 
omologat în anul 1988, obţinut din încrucişarea 
soiurilor  Coarnă neagră x Muscat de Hamburg. 

 PUTNA - soi pentru struguri de masă, omologat 
în anul 2014, obţinut din încrucişarea soiurilor  
Ceauş x Muscat de Alexandria. 

 MĂGURA - omologat în anul 2014, a fost 
obţinut din încrucişarea soiului Băbească neagră 
x (Merlot x Alicante Bouschet), fiind destinat 
pentru obţinerea vinurilor roşii superioare. 

 REMUS  - soi cu toleranţă ridicată la bolile 
criptogamice omologat în anul 2016, a fost 
obţinut din încrucişarea combinaţiei hibride 
(Băbească neagră x Fetească neagră) cu soiul 
Couderc 14, fiind destinat pentru obţinerea 
vinurilor rose – roşii de consum curent. 

 VRANCEA - omologat în anul 2018, a fost 
obţinut din încrucişarea combinaţiei hibride 
(Traminer x Armaş) cu soiul Fetească regală, 
fiind destinat pentru obţinerea vinurilor albe 
superioare. 


