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CE  TREBUIE  DE  REȚINUT  DIN  PERIOADA  EVALUATĂ 
    Luna ianuarie a anului 2022, prin prisma temperaturii medii lunare, comparativ cu datele medii 

multianuale, a fost una mai caldă cu 3,0…3,70С, în toate locațiile viticole,  iar comparativ cu luna 

ianuarie a anului 2021 – mai rece cu 0,1...0,50С. 

    În luna ianuarie a anului 2022, a fost înregistrată o cantitate a precipitațiilor lunare foarte mică și 

variată (4,4…14,8 mm), care în comparație cu datele medii multianuale, în toate locațiile viticole, a fost 

mai mică cu 15,2...24,6 mm. În comparație cu datele anului 2021, suma precipitațiilor din luna 

ianuarie: în unele locații viticole a fost mai mică cu 9,6 mm, iar în alte locații viticole – mai mare cu 

4,0 mm.               

    Pe parcursul lunii ianuarie a anului 2022, la adâncimea de 30...50 cm, pentru vița-de-vie, în toate 

locațiile viticole din țară, a fost înregistrat sol cu umiditate optimă. 

  

    În perioada 18…27 ianuarie 2022, ONVV a organizat șase ateliere de lucru, în șase regiuni viticole, 

cu tema „Practica tăiatului viţei-de-vie în condiţiile anului 2022” - la tema data, Vă rugăm respectuos, 

să citiți la rubrica “INFORMAȚII  UTILE”. 

    ONVV anunță intenția de a organiza degustări regionale a produselor vitivinicole – la tema data, Vă 

rugăm respectuos, să citiți la rubrica “INFORMAȚII  UTILE”. 

    Anual, până în data de 15 ianuarie, toți prodicătorii de produse vitivinicole sunt obligați să prezinte 

Declarația anuală de producere – la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica “INFORMAȚII  

UTILE”. 

 

 

CONDIȚII  METEO 

    Temperatura aerului.  În luna ianuarie au fost înregistrate valori ale temperaturii medii 

lunare, cuprinse între -0,50С (LD Mircești) și +1,20С (LD Cuza), care, comparativ cu datele medii 

multianuale (-2,5...-3,50С), în toate locațiile viticole, sunt cu 3,0...3,70С mai înalte, iar comparativ cu 

datele anului 2021 (-0,4...+1,70С), sunt cu 0,1...0,50С mai joase.  

    Temperatura absolută minimă a aerului a fost cuprinsă între -10,60С (LD Mircești) și -12,00С (LD 

Purcari), care comparativ cu datele medii multianuale (-25,3…-27,10С), în toate locațiile viticole, este 

cu 13,3...16,50С mai înaltă, iar comparativ cu datele anului 2021  (-16,3...-18,80С) - cu 5,7...6,80С mai 

înaltă.  

    Temperatura absolută maximă a aerului a fost cuprinsă între +9,90С (LD Nisporeni) și +15,50С (LD 

Purcari), care comparativ cu datele medii multianuale (+14,0...+14,80С), în unele locații viticole, este 

cu 4,90С mai joasă, iar în alte locații – cu 1,50С mai înaltă. Comparativ cu datele anului 2021  

(+9,9...+11,20С), temperatura absolută maximă a aerului, în unele locații viticole, este la același nivel, 

iar în alte locații viticole – cu până la 4,30С mai înaltă.  

    În luna ianuarie a anului 2022 nu au fost înregistrate temperaturi efective pentru vița-de-vie, ceea ce 

corespunde cu datele medii multianuale și cu datele anului 2021.  

    Concluzii.  Prin prisma temperaturii medii lunare, luna ianuarie a anului 2022, comparativ cu datele 

medii multianuale, a fost una mai caldă cu 3,0…3,70С, în toate locațiile viticole,  iar comparativ cu 

luna ianuarie a anului 2021 – mai rece cu 0,1...0,50С. 

 



    Precipitații. Pe parcursul lunii ianuarie, în majoritatea plantațiilor viticole, au fost înregistrate 

precipitații atmosferice, suma totală a cărora a variat în intervalul de 4,4 mm (LD Leova) și 14,8 mm 

(LD Bugeac). Pe parcursul lunii ianuarie au fost înregistrate precipitații mici în formă de 

lapoviță/zăpadă, în majoritatea locațiilor viticole ale țării de o durată medie/mare (0,2...7,4 mm/zi; 1-10 

ore). Lapovița/ninsorile au demarat pe parcursul a 3...9 zile din luna dată. În luna ianuarie, în 

comparație cu datele medii multianuale (29,0…30,0 mm), în toate locațiile viticole, au fost înregistrate 

precipitații mai mici cu 15,2…24,6 mm. Iar în comparație cu luna ianuarie a anului 2021 (0,4…24,4 

mm), în unele locații viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici cu până la 9,6 mm, iar în alte 

locații viticole – mai mari cu până la 4,0 mm. 

    Concluzii.   În luna ianuarie a anului 2022, la sectoarele LD luate în evaluare, a fost înregistrată o 

cantitate a precipitațiilor lunare foarte mică și variată (4,4…14,8 mm), care în comparație cu datele 

medii multianuale, în toate locațiile viticole, a fost mai mică cu 15,2...24,6 mm. În comparație cu datele 

anului 2021: în unele locații viticole – mai mică cu 9,6 mm, iar în alte locații viticole – mai mare cu 4,0 

mm.       

     

    Umiditatea solului. La începutul lunii ianuarie, la majoritatea sectoarelor viticole luate în evidență, a 

fost înregistrată capacitatea de absorbție a apei din sol de către vița-de-vie (la adâncimea de 30-50 cm), 

care a variat între 43 kPa (LD Leova) și 21 kPa (LD Bugeac), care prin prisma asigurării viței-de-vie cu 

umiditate, a însemnat sol cu umiditate optimă (= 20...50 kPa). Pe parcursul lunii ianuarie, în 

majoritatea cazurilor, au fost înregistrate precipitații mici în perioada/data 01, 07...10, 13...14, 17 și 

26...28 ianuarie, care nu au influiențat poizitiv asupra umidității solului. La sfârșitul lunii ianuarie, a 

fost înregistrată capacitatea de absorbție a apei din sol de către vița-de-vie, care a variat între 50 kPa 

(LD Leova) și 20 kPa (LD N), care prin prisma asigurării viței-de-vie cu umiditate, a însemnat sol cu 

umiditate optimă (= 20...50 kPa). 

    Concluzii. Pe întregul parcurs al lunii ianuarie a anului 2022, la adâncimea de 30...50 cm, pentru 

vița-de-vie, în toate locațiile viticole din țară, a fost înregistrat sol cu umiditate optimă.  
 

 

FENOLOGIA  VIȚEI-DE-VIE 

 

   
LD Coștangalia, Merlot 

(situația la 31.01.2022) 

LD Leova, Fetească neagră 

(situația la 31.01.2022) 

LD Nisporeni, Fetească neagră 

(situația la 29.01.2022) 

     

    Constatări: Pe parcursul lunii ianuarie, la toate sectoarele viticole luate în evaluare, vița-de-vie s-a 

aflat în faza fenologică ”Repausul fiziologic”.  

    În majoritatea plantațiilor viticole au fost înregistrate cele mai negative temperaturi, în data de 13 

ianuarie 2022, care au variat între -10,560C (LD Mircești) și -11,840C (LD Purcari). 

   În cazul, în care butucii au intrat în iarnă cu lăstarii anuali bine maturați, atunci temperaturile 

negative, înregistrate în luna ianuarie, nu au afectat vița-de-vie și aceasta a avut condiții normale de 

iernare.     

    Concluzii: Pe parcursul lunii ianuarie a anului 2022, la toate sectoarele luate în evaluare, vița-de-vie 

s-a aflat în faza fenologică ”Repausul fiziologic”, care a demarat în condiții normale (cu mici riscuri de 

afectare a ochilor de iarnă – în unele locații viticole și pe unele sectoare).    
 



INFORMAȚII  UTILE 

PRACTICA  TĂIATULUI  VIȚE-DE-VIE  ÎN  

CONDIȚIILE  ANULUI  2022 
 

    În perioada 18...27 ianuarie 2022, Oficiul Național al Viei și Vinului 

(ONVV), în parteneriat cu Asociațiile vitivinicole cu Indicație Geografică 

Protejată („Codru”, „Valul lui Traian” și „Ștefan Vodă”)   a organizat ateliere 

de lucru regionale în șase locații viticole (or. Codru/Chișinău, or. Vulcănești, 

s. Fârlădani /Căușeni. or. Cricova/Chișinău, s. Bugeac/Comrat și or. Leova), 

la care au participat, în total, cca 165 specialiști-viticultori. Dl Vladimir 

COROBCA, Consultant în viticultură din cadrul ONVV, doctor în 

agricultură/viticultură, a familiarizat participanții cu condițiile meteo 

înregistrate în plantațiile viticole în anul 2021 (în baza proiectului ONVV 

„Struguri de calitate/BIO”),  cu starea diferențierei infloriscențelor embrionare  

în ochii de iarnă (în baza datelor livrate de către IȘPHTA) și cu starea iernării 

viței-de-vie în iarna 2021-2022, precum și cu particularitățile teoriei şi practicii 

tăiatului viţei-de-vie.  

    În cadrul tuturor atelierelor de lucru, a avut loc un schimb de experiență 

activ între participanții la activitățile date, la tema practica tăiatului viței-de-vie în condiţiile anului 

2022 la diferite forme de butuc, cu diferit grad de dezvoltare a lăstarilor anuali maturați, de diferită 

vârstă etc. Participanții la atelierele de lucru, care au transmis către ONVV Chestionarul de evaluare a 

evenimentului (conform ISO 9001:2015), au primit (prin e-mail) prezentarea PP la tema „Practica 

tăiatului viței-de-vie în condițiile anului 2022”. 

    În cadrul acestor ateliere de lucru, s-a accentuat faptul, că în majoritatea cazurilor, până în data de 27 

ianuarie 2022 vița-de-vie a avut condiții bune pentru iernare, dar sunt unele parcele viticole (amplasate 

incorect din punct de vedere a reliefului, afectate de Mană/Făinare/Lemnul negru în perioada de 

vegetație a anului 2021, cu o incărcătură prea mare de struguri pe butuci în anul 2021 etc) care 

iernează mai prost (= maturare mai proastă a coardelor anuale), unde se înregistrează afectarea 

ochilor de iarnă de temperaturile negative (în lunile decembrie...ianuarie, în majoritatea parcelelor 

viticole au fost înregistrate temperaturi de -10...-150C).  

    Recomandări:     

    1) Diferenţierea infloriscențelor în ochii de iarnă la soiurile tehnice, corespunde datelor multianuale: 

cu mugurii fertili = 75...95 % din ochii de iarnă; coeficientul relativ de fertilitate = 0,8...1,8 

struguri/lăstar; zona maximă a depunerii infloriscenţelor = ochii de iarnă nr. 2...12; 

    2) Deoarece mai sunt încă cca 30 zile de iarnă, tăiatul viței-de-vie se va organiza cât mai târziu 

posibil, astfel încât să se finalizeze executarea acestui procedeu pâna la începutul fazei fenologice 

„Plânsul viței-de-vie”; 

    3) Înainte de executarea tăitului viței-de-vie, trebuie să se analizeze starea iernării viței-de-vie pe 

fiecare element al reliefului, pentru fiecare combinație altoi/portaltoi, precum și pentru diferit grad de 

afectare de către boli (= Mană, Făinare, Lemnul negru etc) a coardelor anuale maturate; 

    4) Constatări și reguli principale, care trebuie respectate în timpul tăiatului viței-de-vie: 

4.1) la tăiere se înlătură cca 90% din lemnul anual: se formează foarte multe răni (= con de uscare); 

4.2) pentru a exclude influiența negativă  a rănilor: obligatoriu, se execută plivitul lăstrilor verzi;  

4.3) pentru asigurarea circulației bune a sevei: tulpina, cordoanele/brațele se vor substitui o dată la 5-10 

ani și se vor forma din lemn (= lăstar anual maturat) de o singură vârstă;  

4.4) executarea corectă a secțiunile la tăiere, asigură mersul bun al sevei prin xilemă/floiemă: 

4.4.1) la scurtarea lăstarilor anuali maturaţi, se lasă 2,0…3,0 cm deasupra nodului/ochiului de iarnă; 

4.4.2) la înlăturarea lemnului de pe părţi multianuale, se taie la „ciot”, cu L = 2,5 d (= con de uscare); 

4.4.3) pe părţile multianuale ale butucului, nu se admit răni opuse (= megieşe); 

4.4.4) pe părţile multianuale ale butucului, nu se admit răni numai de o parte, mai aproape de 8...10 cm; 

4.4.5) pe organele de schelet şi fructificare ale butucului, se înlătură cârceii, resturile rămase de 

struguri, copilii, cioturile din anii precedenţi (mai mari de 1,5 diamtre) etc; 

4.4.6) secțiunile se execută cu vârful secatorului și la 90 grade față de axa lemnului eliminat;   

5.4) Secatorul (Ru, Ua) se ţine cu lama care taie spre partea lemnului, care rămâne pe butuc; 

5.6) Secatorul se ascute zilnic, de 1...2 ori (= operație chrurgicală – trebuie să taie, dar nu să rupă). 

 

    NOTĂ: În caz de solicitare, Consultantul în viticultură al ONVV, dr. V. COROBCA va acorda 

suportul necesar, prin telefon (022105560; 079117170), la sediul ONVV sau cu deplasare în teren. 



   

    
 

ONVV  VA  ORGANIZA  DEGUSTĂRI  REGIONALE 

ALE  PRODUSELOR  VITIVINICOLE 
 

    Fiecare an vitivinicol are specificul său, care influențează direct  

calitătea strugurilor și ulterior își lasă amprenta asupra calității și  

tipicității vinurilor. Tradițional, Oficiul Naționalal Viei și Vinului  

organizează și petrece degustări regionale cu scopul de a aprecia  

calitatea vinurilor materie-primă obținute în anul vitivinicol respectiv  

și a determina influența condițiilor climatice ale anului asupra caracteristicilor fizico-chimice și  

calităților organoleptice ale vinurilor. 

    Anul  2021, care spre deosebire de anul precedent (= 2020) caracterizat prin secetă severă și cea mai 

mică recoltă de struguri înregistrată în ultimii 20 de ani, s-a evidențiat prin timp relativ rece și ploi  

frecvente/abundente în perioadă de vegetație (= înfloritul viței-de-vie, creșterea boabelor etc) a  

viței-de-vie,  prin afectarea parțială a infloriscențelor/strugurilor de boli (Mană, Făinare etc) și  

necesitatea efectuării mai multor tratări chimice.  

    Urmare a timpului, relativ, rece în anul 2021, recoltarea strugurilor a început cu peste 3 săptămâni  

mai târziu decât în anul 2020 și a creat mai multe impedimente atât pentru viticultori, cât și pentru 

vinificatori. 

    Urmare a condițiilor meteo nefavorabile pentru vița-de-vie,  recolta din anul 2021 s-a evedențiat cu  

boabe cu aciditate avansată și, parțial, cu coacere fenolică insuficientă pentru soiurile de struguri cu  

bobul negru etc.  

    Și în anul 2022, IP „Oficiul Național al Viei și Vinului”, în conformitate cu Planul de activitate, va 

organiza și petrece în perioada 18 februarie - 03 martie 2022  trei Degustări regionale privind  

determinarea calității vinurilor materie-primă, produse din recolta anului 2021. 

    La Degustările regionale vor fi invitați să participe toți producătorii din regiunile delimitate pentru 

Indicațiile Geografice Protejate „Codru”, „Ștefan Vodă” și "Valul lui Traian", inclusiv și producătorii, 

care la moment nu sunt membri ai Asociațiilor Producătorilor de Vinuri cu Indicație Geografică 

Protejată. 
 



 

 

  

ATENȚIE  -  ANUNȚ ! 

 

    1. Declarația anuală de producere (precum și Declarația anuală de stocuri, Declarația anuală de 

recoltă, Cerere de înregistrare/modificare … etc), începând cu data de 03 ianuarie 2022, poate fi 

prezentată și în regim online – “Manualul aplicantului” a fost diseminat către sectorul vitivinicol 

în data de 03.01.2021 (ora – 13:37), prin sistemul Mailchimp al ONVV. 

    2. Oficiul Național al Viei și Vinului continuă (până, maximum, în 15 februarie 2022) să 



recepționeze Declarația anuală de producere – după această data, ONVV va transmite lista celor 

care nu au prezentat această declarație către autoritățile abilitate de control. 

 

  

    Date utilizate: rețeaua de Loturi experimental-demonstrative ale ONVV, amplasate 

în următoarele locații viticole:  s. Alexandru Ioan Cuza – r-nul Cahul; s. Coștangalia – 

r-nul Cantemir; s. Bugeac – r-nul Comrat; or. Leova – r-nul Leova; s. Purcari – r-nul 

Ștefan Vodă; or. Cimișlia – r-nul Cimișlia; s. Speia – r-nul Aneni Noi; s. Grozești –    

r-nul Nisporeni; s. Mircești – r-nul Ungheni.     

 

    Responsabili de proiect din partea ONVV:  

    Elizaveta BREAHNĂ, Director interimar al ONVV, Consultant (vinificație), mobil - 069136467,        

e-mail:  ebreahna@wineofmoldova.com.  

    Dr. Vladimir COROBCA, Consultant (viticultură) în DCTSCIVV, mobil – 079117170, 

e-mail: vcorobca@wineofmoldova.com;    

 

    EDITAT: sub responsabilitatea ONVV, în baza procesării datelor/informațiilor de către angajații 

ONVV și observațiilor realizate de către  partenerii proiectului ONVV  “Struguri de calitate/BIO”. 

     Acțiune efectuată sub tutela  Ministerului Agriculturii și Industriei Alimenatre, cu 

suportul   financiar al Oficiului Național al Viei și Vinului, din Fondul Viei și Vinului. 

    Adresa electronică:      office@wineofmoldova.com 
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