Feteascã neagrã 4 Vl - clonã pentru vinuri roşii de înaltă calitate
Tipul
rezultatelor

Rezultat final

obiecte fizice / produse

Rezultate
intermediare

Domeniul de cercetare

- Agricultura, securitatea şi siguranţa alimentară

Domeniul de aplicabilitate

- Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

Caracterul inovativ

- Produs nou

In ce consta noutatea

Clona Feteascã neagrã 4 Vl prezintă un nivel cantitativ şi calitativ superior
soiului populaţie şi martorului, media elitelor selectate din soiul Feteascã
neagrã.

Proprietatea
industriala/intelectuala

- Documentaţie tehnico-economică (documentaţii de realizare
produse/servicii, studii de fezabilitate, studii de piaţă, planuri de afaceri,
proiecte tehnico-economice, know-how etc.)

Caracteristici tehnice

Realizează o producţie de 8.116 t/ha. Greutatea unui strugure este de 184
g. La maturitatea deplină, conţinutul în zahãr este de 197 g/l, aciditatea de
5,0 g/l exprimată în H2SO4. şi conţinutul în antociani este de 590 mg/kg
struguri.

Impact

- Impact tehnico-economic: Productia de struguri este superioarã cu 15 %
martorului, media elitelor. Profitul/ha este de 2103 lei /ha în cazul
valorificării prin vânzarea strugurilor.

Beneficii estimate in urma
valorificarii de catre alti
operatori economici

Creşterea calităţii strugurilor şi a profitului în cazul valorificării producţiei
sub formă de vin îmbuteliat, datorită calităţii superioare a vinului obţinut
(realizarea de vinuri cu denumire de origine controlată).

Modalitati de valorificare

- Altele (vă rugăm descrieţi): - Valorificarea viţelor obţinute din clona
Fetească neagră 4Vl pentru înfiinţarea de către ICDVV Valea Călugărească
a plantaţiilor ,,bază” şi înfiinţarea de către societăţile comerciale
producătoare de material săditor viticol a plantaţiilor ,,certificat” în vederea
producerii de viţe altoite din categoria ,,certificat” necesare înfiinţării de
plantaţii viticole în areale consacrate producerii vinurilor roşii de înaltă
calitate, conform standardelor UE.

Potentiali beneficiari

Pepiniere viticole, societăţi comerciale cu profil viti-vinicol, asociaţii vitivinicole şi producători particulari din podgorii consacrate producerii
vinurilor roşii de înaltă calitate.

Executant

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticulturã şi Vinificaţie Valea
Cãlugãreascã

Persoana de contact

Stoian Marius, Valea Mantei 2, cod poştal 107620, Valea Cãlugãreascã,
judeţul Prahova, 0244235825, stoianmarius2004@yahoo.com

