ETAPA DE EXECUŢIE NR. 3
ETAPA III COLECTAREA RESURSELOR GENETICE AUTOHTONE
VALOROASE INTR-O NOUA COLECTIE AMPELOGRAFICA (ME II),
CONSERVAREA SI MONITORIZAREA CELOR EXISTENTE IN ME I,
DISEMINAREA REZULTATELOR OBTINUTE
OBIECTIVELE GENERALE:
1. Colectarea de noi surse de germoplasmă (soiuri noi şi clone, biotipuri, varietăţi
mugurale, varietăţi locale, autohtone), înmulţirea şi introducerea lor în colecţii;
2. Conservarea resurselor genetice viticole existente în colecţiile ampelografice
(banca de gene) din estul şi sud-estul ţării;
3. Monitorizarea fondului de germoplasmă;
4. Realizarea de colecţii ampelografice, numai cu genotipuri autohtone valoroase
din zona de est şi sud – est a României, creaţii româneşti (soiuri noi şi clone), elite
clonale şi hibride pentru conservarea potenţialului genetic şi biodiversităţii lor.
OBIECTIVELE ETAPEI DE EXECUŢIE:
1. Catalogarea genotipurilor nou identificate;
2. Stabilirea autenticităţii gentotipurilor existente în colecţii în vederea eliminării
sinonimiilor;
3.

Elaborare,

proiectare

şi

realizarea

modelului

experimentat

ME

II

–

documentaţie de realizare;
4. Experimentări în colecţiile ampelografice existene (ME I) sub aspectul
autenticităţii soiurilor, sănătăţii fitosanitare şi virusologice, aplicarea de măsuri culturale
adecvate, asigurarea densităţii plantaţiei.
5. Diseminarea rezultatelor obţinute prin participări la manifestări tehnico –
ştiinţifice din domenii specifice proiectului, publicaţii.
6. Realizarea paginei WEB pentru conectarea la reţele de cercetare naţionale şi
internaţionale.
Întreţinerea modelului experimental existent ( colecţia ampelografică);
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ACTIVITĂŢILE ETAPEI DE EXECUŢIE:
Activitate III.1 Formularea si verificarea de ipoteze. Raport de cercetare
privind catalogarea genotipurilor nou identificate, utilizând metoda descriptorilor, cluster,
şi/sau metode statistico-matematice moderne
Activitate III.2 Studii şi analize. Raport de cercetare. Studii şi analize privind
stabilirea autenticităţii genotipurilor existente în colecţiile partenerilor implicaţi în proiect
în vederea eliminării sinonimiilor
Activitate III.3 Elaborare model experimental (ME II). Documentaţie de
realizare

a

colecţiei

ampelografice

(model

experimental

II)

cu

sursele

noi

de

germoplasmă care au fost identificate şi catalogate.
Activitate III.4 Proiectare model experimental (ME II). Documentaţie de
proiectare a noilor colecţii ampelografice cu genotipurile noi (studii asupra ecosistemului
viticol din noul model experimental, organizarea terenului, amplasarea, soiurilor pe
direcţii de producţie).
Activitate III.5 Realizarea modelului experimental (ME II). Documentaţie
de realizare a noilor colecţii ampelografice (ME II) pe o suprafaţă minimă de 1 ha, cu
genotipurile noi, varietăţi locale autohtone valoroase din punct de vedere a potenţialului
genetic, fiecare reprezentat de minim 20 de plante.
Activitate III.6 Experimentarea modelelor experimentale ME I. Raport de
experimentare-analize, observaţii şi determinări privind monitorizarea resurselor genetice
sub aspectul autenticităţii lor, sănătăţii fitosanitare şi virusologice, aplicarea de măsuri
culturale adecvate, asigurarea densităţii plantaţiei etc.
Activitatea III.7 Participarea la manifestari tehnico – stiintifice din
domenii specifice proiectului. Articole ştiinţifice, broşuri privind conservarea, colectare
şi monitorizarea resurselor genetice viticole autohtone din zona de est şi sud-est a
României. Participarea la simpozioane naţionale şi internaţionale din domenii specifice
proiectului.
Activitatea

III.8

Conectarea

la

reţele

de

cercetare

naţională

şi

internaţională. Pagina web cu diseminare rezultate privind conservarea, colectare şi
monitorizarea resurselor genetice viticole autohtone din zona de est şi sud-est a
României.
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Activităţile efectuate în etapa a III-a au avut ca scop realizarea obiectivelor
specifice fazei de execuţie din planul de realizare al proiectului şi au vizat:
¾ catalogarea genotipurilor utilizând metoda descriptorilor ampelografici, metode
statistico

matematice moderne bazată pe principiile ampelometriei şi analiza

biochimică prin folosirea analizei enzimatice;
¾ stabilirea autenticităţii genotipurilor existente în colecţiile partenerilor implicaţi în
proiect în vedea eliminării sinonimiilor;
¾ elaborarea, proiectarea şi realizarea modelului experimental (ME II) la partenerii
CO, P2 şi P3;
¾ experimentări în colecţiile ampelografice existente şi cele nou înfiinţate privind
menţinerea autenticităţii soiurilor, a stării fitosanitare şi virusologice;
¾ participări la manifestări tehnico – ştiinţifice din domeniul proiectului, elaborarea
de publicaţii ştiinţifice privind conservarea, colectarea şi monitorizarea resurselor
genetice viticole din zona de est şi sud est a României;
¾ conectarea la reţele de cercetare naţionale şi internaţionale prin realizarea paginii
WEB a proiectului.
În vederea descrierii şi identificării soiurilor de viţă de vie este necesară utilizarea
unui limbaj mondial comun, pentru o mai bună gestionare şi conservare a genofondului
viticol existent. Aceasta a devenit posibilă prin elaborarea de către O.I.V., U.P.O.V. şi
Bioversity a Listei descriptorilor varietăţilor şi speciilor genului Vitis., ediţia a II-a (2002),
când s-a realizat o ajustare aproape completă a descriptorilor utilizaţi în acest scop.
Adaugarea în Lista descriptorilor OIV a celor 18 descriptori ampelometrici,
întregeşte

metodologia

de

descriere

a

soiurilor,

reconsiderând

totodată

metoda

ampelometrică.
Pentru catalogarea genotipurilor autohtone valoroase, dar şi a celor nou create, a
unora din sortimentul mondial sau a unor soiuri locale mai puţin cunoscute au fost
utilizate mai multe metode folosite azi la descrierea soiurilor de viţă de vie.
Metoda descriptorilor ampelografici a fost folosită la caracterizarea a 15 genotipuri
autohtone valoroase, multe dintre ele stând la baza sortimentului viticol din anumite
podgorii.
Utilizarea metodelor ampelometrice în descrierea şi caracterizarea soiurilor şi în
stabilirea gradului de similaritate şi disimilaritate între soiuri revine în actualitate în
condiţiile dezvoltării informaticii şi multiplelor posibilităţi de prelucrare a datelor,
obţinându-se informaţii preţioase în legătură cu apartenenţa soiurilor la diferite
sortogrupuri, a gradului de înrudire între soiuri precum şi la diferenţierea lor.
În acest sens s-au folosit următoarele metode de analiză multidimensională în
ampelometrie.
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Analiza în componenţi principali (ACP), a cărui principiu se bazează pe studiul
covarianţei sau al corelaţiilor dintre variabile, permite diferenţierea şi gruparea soiurilor
de viţă de vie mai ales după mărimea şi forma frunzelor în funcţie de poziţionarea
factorilor pe direcţia axelor principale. Această metodă a fost aplicată la un număr de 38
de genotipuri.
Analiza cluster (AC) prin care se verifică apartenenţa unui individ la grupa de
soiuri din care face parte permite împărţirea soiurilor studiate în ramuri conform
principiului disimilarităţii sau similitutidinilor existente. Au fost analizate 84 de genotipuri
aparţinînd tuturor partenerilor implicaţi în proiect, din care 13 au fost comune.
O altă metodă utilizată în catalogarea soiurilor de viţă de vie a fost analiza
izoenzimatică care diferenţiază soiurile între ele prin intensitatea activităţii izoenzimatice.
În vederea stabilirii autenticităţii soiurilor existente în colecţiile ampelografice sau efectuat lucrări de selecţie negativă şi fitosanitară vizuală îndepîrtându-se de la
înmulţire butucii care nu corespundeau soiului, precum şi cei care prezentau simptome
de boală. Au fost efectuate analize virusologice la un număr de 10 genotipuri mai puţin
cunoscute.
Pentru conservarea resurselor genetice valoroase în noi colecţii ampelografice s-a
elaborat documentaţia de proiectare şi realizare a acestora. Au fost identificate parcelele
de teren ce urmează a plantate, s-a obţinut materialul săditor viticol necesar plantării şi
au fost plantate efectiv 26 genotipuri la SCDVV Iaşi (coordonator proiect) şi 97 la SCDVV
Bujoru (Partener 2).
În modelele experimentale existente şi în cele nou înfiinţate s-au efectuat
observaţii privind autenticitatea soiurilor, starea fitosanitară şi s-au aplicat măsuri
culturale adecvate pentru întreţinerea acestora.
În anul 2010 în vederea diseminării rezultatelor obţinute s-a participat la
simpozioane naţionale cu referate ştiinţifice din cadrul proiectului, acestea fiind publicate
în reviste de specialitate.
Pentru conectarea la reţele naţionale şi internaţionale, precum şi pentru creşterea
vizabiltăţii cercetărilor efectuate în cadrul proiectului a fost elaborată pagina WEB a
proiectului.
Toate activităţile specifice acestei etape au fost realizate în confimitate cu planul
de realizare al proiectului.
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Rezultatele obţinute în cercetările efectuate în această fază de execuţie, au
condus la următoarele concluzii:
1. Patrimoniul genetic viticol aflat în colecţiile ampelografice ale partenerilor
implicaţi în realizarea proiectului însumează 870 de genotipuri, grupate astfel:
¾ 335

genotipuri

exixtente

în

colecţiile

ampelografice

sunt

comune

tuturor

partenerilor, aspect deosebit de important pentru salvarea fondului genetic şi a
conservării resurselor;
¾ 53 sunt soiuri autohtone;
¾ 25 sunt genotipuri, locale, autohtone, mai putin cunoscute ;
¾ soiuri şi clone noi 92 genotipuri;
¾ 118 sunt genotipuri cu rezistenţă biologica, din care 64 HPD;
¾ 96 soiuri de portaltoi;
¾ 150 genotipuri din sortimentul mondial.
2. Prin utilizarea metodei descriptorilor ampelografici în catalogarea soiurilor s-au
întocmit fişele de caracterizare a 15 soiuri autohtone, care alcătuiesc conveerul varietal al
unor podgorii renumite şi care certifică faptul că genotipurile pot fi catalogate ca soiuri
autentice.
3. Pentru aplicarea analizelor statistico-multidimensionale, au fost executate
măsurători ampelometrice la frunza matură ca principal organ ampelogreafic la un număr
de 84 genotipuri de la toţi partenerii implicaţi în proiect, din care 13 au fost comune, iar
datele obţinute au fost prelucrate prin analiza în componenţi principali şi analiza cluster.
4. Analiza în componenţi princiupali care separă cel mai bine ansamblu de soiuri
studiate a fost folosită în cadrul a două grupe mari de genotipuri şi a pus în evidenţă
următoarele grupuri antagoniste: Mustoasă de Măderat (+6,9480) – Galbenă de Odobeşti
(+6,4497) – Zghihară de Huşi (+5,3086), faţă de soiul Fetească albă (-5,1940), separate de
factorul 1 (axa 1); soiurile Fetească regală (+4,8553) şi Grasă de Cotnari (+3,0362), faţă de
soiurile Berbecel (-4,5634), Coarnă albă (-4,4306) determinate de factorul 2 (axa 2), în
cazul primului grup şi soiurile Verde de Moldova (5,4940), Gordan (5,4847), Om rău
(4,2927) şi Aligoté (4,1820) faţă de Ţîţa caprei neagră (-6,6307), Ferdinand de Lesseps
(-5,4874) şi Ananas

(0,5575), separate de factorul 1 (axa 1); soiurile Coarnă roşie

(6,0763), Ceauş roz (5,6225), Ceauş alb (4,1935) faţă de Alb romînesc (-3,2854),
determinate de factorul 2 (axa 2). Prin această separare antagonistă a soiurilor a rezultat
că grupele respective au foarte puţine caractere comune.
5. Analiza cluster care admite existenţa grupurilor politetice (grupuri similare de
soiuri dar nu pentru toate caracterele), a fost folosită la patru grupuri de soiuri ce au
înglobat 84 de genotipuri de la toţi partenerii, din care 13 au fost comune. Principul
acestei metode se bazează pe împărţirea soiurilor dintr-un grup în patru ramuri conform
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disimilarităţii sau similitudinilor existente. Au rezultat mai multe grupuri (ramuri)
politetice de soiuri, după cum urmează:
a) în cazul soiurilor studiate la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Iaşi:
- grupul A alcătuit din soiurile Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin,
Frâncuşă, Băbească neagră, Coarnă albă şi Berbecel, ca fiind cel mai puţin omogen,
valoarea indicelui de disimilaritate fiind cea mai mare 12,1520;
- grupul B format din soiurile Fetească neagră, Coarnă neagră, Fetească albă,
Fetească regală şi Grasă de Cotnari, cu stabilitate medie, valorea indicelui de
disimilaritate fiind de 8,9445;
- grupul C constituit din soiurile Galbenă de Odobeşti, Mustoasă de Măderat,
Zghihară de Huşi şi Bătută neagră este cel mai omogen, valoarea indicelui de
disimilaritate fiind de 6,6457.
b) în cazul soiurilor studiate la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Iaşi:
¾ grupa A este alcătuită din soiurile Sauvignon, Băbească neagră, Ananas, Creaţă,
Akermanski, Ceauş roz, Ceauş alb, Coarnă roşie, Bătuta neagră şi Negru
românesc. Acesta este cel mai puţin omogen grup, agregarea având loc la cea mai
mare valoare a indecelui de disimilaritate de 74,036. şi cuprinde soiuri cu frunze
foarte diferite ca formă, de la orbiculare sau cuneiforme pînă la orbiculare
tronconice sau rotunde;
¾ grupa B ceva mai omogenă, cu valoarea indicelui de disimilaritate de 30,976,
cuprinde soiurile Ţuţca, Coarnă vînătă, Muscat Ottonel, Frîncuşă, Alb de Belgorod,
Ferdinand de Lesseps şi Ţîţa caprei neagră cu frunze cu arhitectura mai apropiată,
iar valorile măsurătorilor ampelometrice brute mijlocii.
¾ grupa C are cea mai mare omogenitate, cu valoarea indecelui de disimilaritate de
13,963, fiind formată din soiurile Aligote, Chardonnay, Gordan, Verde, Alb
românesc şi Om rău, frunzele având caracteristi comune mai multe.
c) în cazul soiurilor studiate la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Bujoru
¾ grupa A cuprinde soiurile Azur, Coarna neagra selectionata, Muscat Ottonel,
Babeasca neagra, Coarna alba, Codana Cardinal;
¾ grupa B este alcătuită din 2 subgrupe: subgrupa 1 - Astra, Aligote, Chardonay,
Blasius, Selena, subgrupa 2 - Brumăriu, Negru aromat, Silvania, Cioinic,
Transilvania, Cetatuia;
d) în cazul soiurilor studiate la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Odobesti
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¾ ramura (grupul) A este alcatuita din inlantuirea soiurilor: Babeasca gri, Babeasca
neagra, Tata vacii, Codana, Busuioaca de Bohotin, Milcov, Balada, Feteasca
neagra, Tata caprei, Feteasca alba, Sarba si Muscat Ottonel.
¾ ramura (grupul) B este rezultatul agregarii soiurilor: Francusă, Furmint, Miorita,
Negru moale, Aligote, Pârciu, Galbena de Odobesti, Negru vartos, Zghihara de
Husi, Batuta neagra, Cruciulita si Sauvignon blanc.
6. La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi prin analiza
enzimatică a soiurilor autohtone studiate a rezultat că fenotipurile peroxidazei pot să
implice trei loci ai genei ce sintetizează enzima, deoarece au fost revelate minim 3 benzi.
Numărul maxim al lor (7) poate fi rezultatul homozigoţiei sau heterozigoţiei acestor trei
loci. Pe baza zimogramelor obţinute s-au putut verifica ipoteze deja cunoscute ale
înrudirii dintre soiuri:
¾ Fetească albă - Fetească regală - Grasă de Cotnari;
¾ Tămâioasă românească - Busuioacă de Bohotin;
¾ Galbenă de Odobeşti-Zghihară de Huşi-Bătută neagră.
În ceea ce priveşte zimogramele soiurilor Coarnă albă şi Coarnă neagră,
considerate ca făcând parte din acelaşi grup s-a dovedit ca fiind foarte diferite,
infirmându-se înrudirea care ar exista între aceste două soiuri.
7. La Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi
analizând soiurile în funcţie de modul cum au fost grupate (un soi din grup este
identificat ca fiind sinonim al celorlalte din acelaşi grup, sau au aceiaşi origine geografică)
urmărindu-se asemănările existente între ele, s-au constatat următoarele aspecte:
¾

În cadrul primului grup format din soiurile Alb de Belgorod, Akermanski şi Alb
românesc (indicat ca sinonim pentru celelalte din grup) soiul Alb de Belgorod,
prezintă o activitate enzimatică redusă spre medie, deoarece s-au developat două
benzi, din care P2 cu

activitate enzimatică medie, la soiul Akermanski această

activitate lipseşte, iar la soiul Alb românesc, s-au identificat două benzi cu o
activitate izoezimatică, acesta din urmă asemănîndu-se din acest punt de vedere
cu soiul Alb de Belgorod;
¾

În grupul de soiuri Creaţă de Moldova şi Frâncuşă (sinonim la Creaţă de Moldova)
se constată că din punct de vedere al activităţii izoenzimatice, ele sunt soiuri
diferite, Frâncuşa realizând patru benzi enzimatice, din care P2 de intensitate
mare, în timp ce soiul Creaţă de Moldova, are doar două benzi (P2, P3), cu o
activitate medie şi mică;

¾

În grupul Verde de Moldova şi Om rău (ultimul sinonim la soiul Verde de Moldova)
sunt asemănătoare, după activitatea enzimatică a benzilor P2 – mare şi P3 –
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medie, dar soiul Verde de Moldova are numai trei benzi comparativ cu soiul Om
rău cu patru benzi cu activitate izoenzimatică;
¾ În grupul Ţîţa caprei neagră şi Coarnă roşie, soiuri pentru struguri de masă
(ultimul sinonim la primul), am introdus spre identificare un soi local Coarnă
vânătă, existent în colecţia ampelografică. Primele două soiuri sunt identice, ele
prezintă o singură bandă cu activitate enzimatică slabă, în timp ce soiul Coarnă
vânătă poate fi considerat un soi de sine stătător în cadrul grupului, lipsit de
activitate izoenzimatică;
¾

Pentru grupa de soiuri pentru vinuri albe, Ananas şi Ferdinand de Lesspes (ultimul
sinonim la primul), se observă un polimorfism izoenzimatic accentuat, primul soi
având toate benzile cu activitate izoenzimatică, cu P2 şi P3 comune ca activitate
izoenzimatică, iar la soiul Ferdinand de Lesspes s-au relevat doar două benzi;

¾

În cadrul grupului alcătuit din soiurile pentru vinuri albe Gordan şi Iordan (ultimul
sinonim la primul), activitatea enzimatică este asemănătoare pentru benzile P2,
P3 şi P4, acestea diferenţiindu- doar prin banda P1, care lipseşte la soiul Iordan,
de unde concluzia că Iordan este acelaşi soi cu Gordan din punct de vedere al
activităţii enzimatice;

¾

Următoarele două soiuri Negru românesc şi Bătută neagră (ultimul sinonim la
primul), pentru vinuri roşii, prezintă un polimorfism izoenzimatic accentuat, soiul
Bătută neagră prezintă o activitate enzimatică intensă (patru benzi) în banda P2 şi
una medie în P4, în timp ce soiul Negru românesc are o activitate enzimatică
foarte redusă la nivelul bandei P2, de unde concluzia că soiul Negru românesc nu
este acelaşi soi cu Bătută neagră, din punct de vedere al activităţii enzimatice;

¾ Referitor la sortogrupul pentru struguri de masă (Ceauş alb şi Ceauş roz) de
origine orientală, aclimatizate în România (Moldova), considerate ca soiuri
autohtone, se constată că cele două soiuri sunt identice din punct de vedere al
activităţii izoenzimatice, ele prezentând patru benzi din care primele două sunt
asemănătoare, doar banda P4 fiind diferită, polimorfismul izoenzimatic fiind foarte
scăzut, de unde concluzia că probabil cele două soiuri au origine genetică comună,
sau unul a stat la baza obţinerii celuilalt.
¾

Soiul Ţuţca, un soi local pentru struguri de masă, neidentificat în literatura de
specialitate, existent în colecţia ampelografică a SCDVV Iaşi, a manifestat o
activitate izoenzimatică intensă, evidenţiată prin patru benzi, din care banda P2 şi
P4 au activitate mare. Comparând acest soi cu toate celelate soiuri analizate se
constată că acesta se aseamănă cu soiurile Gordan, Frîncuşă pentru benzile P1, P2
şi P3.

¾

Ultimile două soiuri pentru struguri de masă luate în studiu Suavis şi Voskeat,
soiuri care nu se prea întâlnesc în alte colecţii, au fost analizate din punct de
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vedere al activităţii izoenzimatice, acestea asemănându-se din punt de vedere al
epocii de maturare a strugurilor, vigorii de creştere a butucilor, etc.
¾

Rezultatele

obţinute

arată

că

ambele

soiuri

prezintă

aceiaşi

activitae

izoenzimatică, dar repartizată diferit (două benzi). Soiul Suavis cu o activitate
medie în P1 şi una redusă în P3, iar Voskeat cu activitate mare în P2 şi una medie
în P4, ele putând fi considerate ca soiuri cu identitate proprie.
8. Rezultatele obţinute cu privire la identificarea şi catalogarea soiurilor de viţă de
vie prin metodele amintite scot în evidenţă faptul că în cadrul genotipurilor studiate
există o mare variabilitate fenotipică, puternic influenţată de factorii de mediu. Metodele
biochimice prin analiza izoenzimatică care diferenţiază soiurile între ele prin intensitatea
activităţii izoenzimatice trebuie să fie completate cu analize genetice de investigare a
genomului, la nivelul ADN-cloroplastic prin utilizarea markerilor moleculari, activitate deja
avansată, aflată în plină desfăşurare.
9. După elaborarea documentaţiilor de proiectare şi realizare de noi colecţii
ampelografice pentru conservarea resurselor genetice, au fost identificate suprafeţele în
care s-au plantat 123 genotipuri autohtone, creaţii noi sau din sortimentul mondial,
activitate ce va continua şi în anul 2011.
10. Cercetătorii implicaţii în proiect au participat la trei simpozioane ştiinţifice şi
au publicat trei lucrări cu rezultate obţinute din proiect, iar creşterea vizibilătăţii
cercetărilor efectuate a fost elaborată pagina WEB a proiectului.
11. Toate obiectivele speficifice etapei trei de execuţie au fost realizate în
conformitate cu planul de realizare al proiectului.
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