
NOTE LEXICALE ŞI ETIl\lOLOGICE DIN TEHMfNOLOGIA 
VITICOLA ŞI POMICOLA. 

PE 

ION NUŢĂ 

Aceste note completează informaţia existentă în DLR, tomul IX (litera 
Ii) şi tomul XI, partea 1 (litera Ş). Ele formulează definiţii, propun cîteva 
etimologii, discută sensuri, variante şi cuvinte neatestate, preluate din biblio- 
grafia Dictioruuului. 

Hude vb. III. Tranz, în expresia a rade oiielor barba '" "a da pămîntul 
de la piciorul trupinei" şi a tăia firele rădăcinii viţei de vie pînă la trunchi : 
lNV. VIN., 30. 

Rămbur S.l1. în sintagma mere ratnbur de iarnă = varietate de mere 
rotunde, de culoare gălbuie: BOHZA, D., 106. Vezi şi: mere rambure (BULET. 
GRAD. BOT., XIII, 1-4, 10), rambui-renete (ibidem, 12). Din fr. ţambour 
.varietate de mere". 7 
, Ramburel s.n. în sintagma mere ramburele = rambut : BOHZA, D., 
lOG; rnmbut ele : BULET. GRAD. BOT., XIII, 1--4, 11: rainbur + el. 

Rară s.î, şi adj. (Varietate de struguri) cu boabele de mărime mijlocie, 
rare, rotunde, de culoare neagră, uneori alhă-gălbuie ; p. gener., nume dat 
tuturor varietăţilor de struguri care au boabele rare. S.L este atestat şi În 
lI/V I, 171 r. Urmat de determinări, rară neagră, e întîlnită în ENC. AGR., 
IV, 685, şi BORZA, D., 182. Forma adj ectivală, poamă rară, apare În COLUM- 
NA, In (1882), 231, şi în CONV. LIT., XXIII (1889·-1890),969. 

Rasoără s.I, Varietate de struguri cu boabele mari, alungite, de culoare 
roşiatică sau galbenă-verzuie: H/XII, 268Y• Pentru etimologie, ci. tăsură 
"măeeş", răsare şi r ăsoare din com pusul răsarea-soarelui "floarea soarelui". 

Ravac (2) 5.11. Este atestat şi în: I. IONESCU, P., 252; C9LUMNA, 
V (1874), 4, H2; H/I, 561'; H/III, 3061'; H/VIII1, 349Y; DAME, T2, 52; 
ENC. AGIL, V, 138. In TRIBUNA, VI (1889), nr. 121, p. 483, apare urmat 
de deterrninări : raoac de Rusi şi rauac de Menes. La B. P. Hasdeu se Întîlneşte 
varianta J'(vac (H/IlI, 4Ur: HjXV, 66') şi sintagma vin rauâc (HjVIIIg, 
141v: "cel mai bun dintre toate vinurile"; HjX, 129''). 

Haz s.n. In Hj IV, 246Y, cuvîntul este atestat şi eu sensul de unealtă 
eu ajutorul căreia se Iac "seobituri în pămînt la punerea butaşilor", 

Razaehie s.î, Forma de bază este atestată şi În: 1. IONESCU, P., 
2E).1; H/I, 1 HîY, 342v,414v ;HJIV, 26r, 104Y, 26W: HjV, 97v, 287v, 302v, 

....... ------------ 
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380V, 433v, 441v; FI/Vn, 26v, 75v. 147v, 2571': H/IX, 471'17, 508"; I-I/XI, 
16r, 261', 84v, 165v, H.l1v, 267v, 34gv; II/XIV, 2F, 291', 9::F, 1031', 150v, 159V ; 
DA, 1, partea a II-a, 595; ŞEZ., XV (1915), 1,11 ; PANTU, PL., 245, 339; 
BIANO, D.S., 711 ; PASCU, S., 223: SIMIONESCU, FL., 340; ENC. AGR., 
V, 138; DL, III, 658 : LRT2, 14, 4t-j ; DM : BORZi\, D., 182; C. G !URES- 
CU, P. O., 96; M. D. ENC., 780; DEX. La fel, reztchie, şi în PANŢU, PL. 
2·46. 

DLR nu înregistrează unele variante care apar în lucrări ce figurează 
În hihliografia dicţionarului: rasacliie (BARONZI, L., 94; LM; COLUMNA, 
III, 1882, 386: H/VI, 235v; CONV. LIT., XX In, 1889-·1890, 972, 10(2), 
radafie (H/XI, :362"), razahie (II/IV, 152v; H/XII, 268"), riizÎchie (PANTU, 
PL., 2,46). De asemenea, rezachie, deşi citat, nu are nici o trimitere, eu toate 
că el apare în: ŞIO, IIl, 300; TDRG: SCRlBAN, D. 

Tot în această ordine de idei, facem observaţia că DLH nu consemnează 
nici o situaţie în care substantivul în discuţie este urmat de determinăr i, 
formează derivate sau capătă o valoare adj ectivală. 

1. Urmat de deterrniuări : razachi e albâ (1. IONESCU, P., 264; HjIV, 
831'; H/VII, 36F; H/XIV, 21', 395v; LTR2, 14, 46; DEB, IV, 44; 
C. GTURESCU, P.O., 95; M. D. ENC., 780), razachie neagră (H/VII, 
369''), razachie roşie (I. IONESCU, P., 261; II/VII, 369r: AN. DOBR., 
XIX,1938, rn , LTH2,14, 46; DER, IV, 4/1; C. GIUHESCU, P.O., 95; 
M.D. ENC., 780). 

2.· Derivate: rosacbioăr ă şi rasachiuţă (LI\-!). 
3. Adj.: poamă razachie (HfIII, 208'; H:;X II 1, 64r, 228'), sirtuţure 

razachiti (SCRIBAl'J, D.), siruquri razacliie (HiXIII, 284V). 
Forma mascnlină atestată de SCRIBAN, D., precum şi faptul că lucră- 

rile de viticultură şi ampelografie citează frecvent substantivul de genul 
masculin, iar în graiurile populare actuale, mai ales în Oltenia şi Muntenia, 
razachiu, r ăzăcliiu şi rezichus se Întîlnesc destul de des, întăresc ideea că În 
DLR cuvîntul-titlu ar fi trebuit să fie razachiu , .. il' s.m. şi f., adj. 

Hădueăneşti adj. pl. în sintagma mere r ăducăneşti, şi la PANŢU, PL., 
168. 

Băpănos adj. Apare şi În sintagma mere r ăp ănoase : BULET. GRĂD. 
BOT., XIII, 1-,4, 14; BORZA, D., 106. 

Răsad s n. în sintagme care denumesc o varietate de păr şi fructele 
produse de acesta: pc!r pe răsad (ALH 1/876/394: "un copăcel sălbatic [pe 
care] l-am retezat şi hultuit' cu mlăzi bune), pere pe răsad (ibidem). 

Băseuleasă s.I. Apare atestat şi în: H/XI, 246r; II/XIV, 199v. In 
Il/XIV, 186f, s.f. este curmat de determinărl : t ăsculeasă albă: "strugure 
foarte mare, cam acru; dă vin mult, dar nu bun". Pentru etimologie, vezi n. 
pers. Raşc u(l), Roşc u(l) + suf. -eâsă, cu înţelesul iniţial de "struguri din sau 
cultivaţi în via lui RaşcL1(l)"; vezi şi LasCIl(l) + suf. -eâsă, prin transformarea 
lateral ei alveolare în vibrantă. 

în BORZA, D., 182, apare s.f. risculeăscă, o variantă a lui rosculeâscă 
(cuvînt atestat în lucrări de ampelografie şi viticultură începînd cu anul 
1900) sau tăsculeăscă, forme răspîndite astăzi în Olt şi Teleorman : ar putea 
proveni şi de la răsciileasă, prin schimbare de sufix. 

Răsufla vb, 1. Intranz, în expresia: a răsufla »ia = a curăţa via 
"dedudău": I. IONESCU, 1\1:., 371. 
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Ilăşehirată s.I, Varietate de struguri cu ciorchinele ramificat, cu boabele 
de mărime mijlocie, puţin alungite, rare, de culoare neagră : BOHZA, D.,182. 

Hellal adj, În sintagma mere regale (cu coada scurtă) = mere reoeşti : 
BULET. GHAD. BOT" XIII, 1 4, 15; măr regal de Jerseţj : ibidem, 7. 

Reg(fiC adj, în sintagma mere reqeşti = varietate de mere mari, ro- 
tunde, de culoare rozie : BORZA, D., lOG. 

l{cgÎnă s.I, Varietate de pere specifică Transilvaniei, mari, lunguieţe, 
de culoare rozie : HORZA, D., 141. Vezi şi regina Sofia "varietate de mere" : 
BULET. GHAD. BOT, XIII, 1--,1, 7. 

Uenet s.n, La pl., in sintagme şi eliptic: mere reneie (şi în: ŞEZ., XV, 
70; D1\1; BOHZA, D., 106, care dă şi variantele răn eie, rinete, ron eie, pI. 
raneiuri şi situaţii în care suhstantivul este urmat de dcterrninări : ran.eie de 
Canada, ratieie Carmelit), mere ratieie (DH, I, 3GO), renete (şi în: BULET. 
GRAD. BOT., XIII, 1-4, 12--15: SIMIONESCU, FL., 335), raneie (şi În: 
BULEI'. GRĂD. BOT., I, nr. 3, 76, 79). In BlJLET. GRAn. BOT., XIII, 
1 4, p. 12, 14 şi 15, pl. ren eie este urmat şi de determinările ananas, aurii , 
busuioceşii, cenuşii de Canada, de ceară, nobile franceze, roşii şi ruqinii, la care 
se adaugă multe altele, indicînd localitatea de origine, care nu au încă o 
circulaţie la nivel popular (p. 12 -l5). 

Renglotă s.f. Atestat şi în sintagma rinqiote brumării (SIMIONESCU, 
FL, 337). ' 

Heplcâtă s.I, Varietate de struguri eu boabele mărunte, rare, alungite, 
de culoare albă-verzuie, Este atestat în HJ IX, 446'1", la Priboieni -- Argeş. 
Pentru etimologie, vezi repica "a răsădi", repicat, vie repicată "vie răsădită", 
Iniţial, a circulat, probabil, cu sensul de "struguri produşi deo vie repicată". 

Hetezătură . s.f', In sintagma retezătură tuţoasă = retezarea, tăierea 
viţei de vie "de la butuc" : LITINSCHI, M., 98. 

Rideshalm s.n, Varietate de vin, la FILIPESCU, D., II, 27. Din germ. 
Riidesheim, numele unui oraş din H.F. Germania, situat pe Rin, vii care 
produc un vin renumit. 

Hiolâ vb, 1. Tranz. A curăţa locul plantat eu vie, H sapa adînc, a 
trage ţărînă la rădăcina butucului vitei de vie. Neatestat în DLB, apare la 
LITINSCHI, M, 91 : a ,,(şănţui sau brăzda) tot locul viei". Este o variantă 
a vh. rigola, ci. germ. Rigole. 

Rioliit s.n. Acţiunea de ari () 1 a şi rezultatul ei: LITINSCHI, M., 
m: "riolatul sau stărpitul, curăţ.atul pămîntului, adică de-al săpa adinc, 
pentru a da ţărnă bună la rădăcina viţei". De la fiola. 

Risling s.n. Deşi DLH consideră cuvîntul s.n., anchetele de pe teren 
arată căIn graiuri el este s.m. Prima atestare se întîlneşte în H.jXVII,305'1", 
şi apoi el mai apare în : SIMIONESCU, FL., 340; ENC. AGR., V, 201 ; M.D. 
ENC. ; DEX; NALH- O., IV, 2G2. În ALE IIjG147/64 are accentul schimbat, 
tisliruj, iar forma din DIl, I, 360, este ri zlinq. Alte variante se găsesc la 
BORZA, D., 182 (resluui, l'izlillg) şi în NALR - O., IV, 262 (râsling, reslinq, 
rezling). Uneori a fost înregistrat urmat de determinări: l'isling de Banat 
(M.D. ENC.), rizlillg de Rin (ibidem), l'isling italian (M. D. ENC.; NALR - O., 
IV, 2(2), ris ling de Banat (BORZA, D., 182), l'izling de Rin (ibidem), l'lzling 
italian (BOHZA, D., 182; NALH - O., IV, 2(2), riznic italian (NALR -- O., 
IV, 2(3). La C. GIURESCU, P.O., varianta riesling este urmată de determină- 
rile de Rin (p. 97) şi italian (p. 97, 100). 
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RizIinger s.n, Varietate de vin obţinută din strugurii numiţi rislinq : 
II/XVII, 61v. Din germ. Rieslinqer "varietate de vie şi vin". 

Rllos adj. La pl., în sintagma mere rlioase = varietate de mere rotunde, 
de culoare verde-gălbuie, tari, cu mici umflături pe suprafaţa cojii: BULET. 
GRAD. BOT., 1, nr. 3, 78; ALR IIJ6067j76; BORZA, D., 106. 

Hijlerese adj. în sintagma pere rijlerese : BORZA, D., 14I. 
Blpeă s.I. Cuvîntul nu este învechit din moment ce astăzi el se întîl- 

neşte În toată Moldova. Apare şi Îl1H/VIII2, 165v. Tot la B. P. Hasdeu este 
şi varianta răpcă (HjVlII1, 70V). 

Rîpcuire s.I. Acţiunea de a r î pc u 1. La FILIPESCU, D., II, 48, 
apare varianta răpcuire : .,se taie toţi vlăstarii cei sterpi", Este atestat şi În 
sintagma a doua răpcuire : se face "cînd lemnul viei porneşte a se coace ... ; 
se taie toate vlăstarele cele sterpe care au crescut peste haragi" (ibidem, 49). La 
LITINSCHI, M., lOO, este varianta repcuire : "se vor tăia toate ramurile 
crescute care sînt de prisos, însă viţele acele care au rod şi care nu se. cercuiesc 
se vor tăia de la a treia frunză, peste roadă" ; vezi ripcul, 

Ripeuit s.n. 1. Operaţia de a aduna de prin vii viţele tăiate; a strînge 
rîpca : H/VIII1, 213r, 314r; r ăpcuil : H/VI, 113v; H/VIIII, 70r ; HjVIII2, 
66v, 234v, 240Y• 

2. In H/VIII!> 280Y, varianta rapcuit are sensul de "tăiatul circeilor 
sau a părţilor uscate ale viţei de vie" ; vezi ripcui. 

v Hipos adj. în sintagma mere ripoase =0= mere r ăp ănoase : BULET. 
GRAD. BOT., XIII, 1-4, !ti; BORZA, D., 106. 

Hoeilare adj. În sintagma pere rocilare = varietate de pere. specifică 
Transilvaniei, mărunte ("grăunţoase"), cu miezul tare, de culoare verde- 
gălbuie : BORZA, D., 141. 

Rocoicene adj, în sintagma Pere rocoicene: BOHZA, D., 106. 
Românesc, -eâseă s.I., adj, Suhstantivat f., denumeşte o varietate 

de struguri cu boabele mari, de culoare albă sau neagră: BORZA, D,. 182. 
Adj., în sintagma oişitie româneşti = varietaLe de vişine mari: PANTU, PL. 
338; GRECESCU, FL., 197. 

Romostin s.m. Denumeşte o varietate de struguri cu boabele mari, 
rotunde, apoase, acre, de culoare alhă-gălbuie. Cu vîntul este format prin 
metateză din ser. morastina "varietate de struguri albi" (in Rjeinik hroais- 
koga ili srpskogajazika) sau, datorită aceluiaşi fenomen, de la maraşiuiă imoro- 
ştină, morostină) "varietate de struguri", nume provenit din acelaşi etimon ser. 
Forma de s.m. este atestată şi de HEM, 1, 755; HEM, Il, 2133, iar unele 
variante L mai apar şi În alte lucrări, necitate de DLH, unde se dau chiar 
sumare definiţii: romasiitiă (II/XIV, 2221'), r ămostitiă (II/IX, 121v: "roşi, 
albi şi apătoşi, moi În boabe"; Ii/XIV, 21" - nu tămoştin ă, cum apare în 
DLR .-- , 1731': "bob rotund, dă vin puţin, rămîne mai mult în prăşiin ă, de 
unde i s-au dat numele de ramustittii", 222''), rămoştin ă (şi în: HjXI, 2161'; 
NALR - O., IV, 263), rimostină (H/XIV, 150": "strugure alb, bătînd în 
roşu"), J'omastină (II/V, 472'), romaşlină (şi În : ŞEZ., XV, 1915, 140; 
BORZA, 182), romoslia (I-I/V, 272V). Urmat de determinări, s.f. se întîlneşte 
ta BORZA, D., 182 (rămostină galbenă, rămasiină verde), şiînHjXI, 51' (rămoş- 
tinăgalbcnâ: "boabe galhene, face struguri mulţi" ; rămoşlină verde: "hoahele 
puţine, .mai mici şi verzi, cu puţin alhastru"). . 
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Iloşeat, -ă adj., s.I. Varietate de struguri = roşu, S.f. este atestat În 
Ii/XIV,2F. în H/XVIII, 4f, 2'12r apare sintagma (vin) roşcat. 

Hoşeă s.I. Varietate de struguri = roşu. Apare în BORZA, D., 182. 
Iloşese adj. In sintagma prunc roşeşti: ALE II/6082/102. 
Hoşiatie adj. Varietate de struguri = roşu. 111 sintagme şi eliptic, 

varianta roşietic, numai la pl.: struguri roşietici (H./XIV, 477f; H/XVIlI, 
276V) , roşieiici (ŞEZ., XV, 1915, 141). în H/IX, 230', se întîlneşte sintagma 
vin roşietic. 

Roşiesc adj. în sintagma pere roşieşti ""= varietate de pere întîlnită 
in părţile Năsăudului = pere roşii: BOHZA., D., 141. 

Roşioară s.I., adj. 1. Varietate de struguri. S., cu acest sens, este şi 
de genul m. O variantă, roşior, este înregistrată în NALR - O., IV, 263, 
şi, alături de. forma literară, roşior, se întîlneşte frecvent astăzi în Oltenia. 
S.f. este atestat pentru prima dată În JIPESCU, O. 53, iar, mai tîrziu, şi 
în : HjV, 81 r, 121v, 2081'; H!XIV, 19<;F, 4441'; ENC. AGH., 1, 4\:J::); LTR2, 
3,82; BOHZA, D. 182: M.D. ENC., 810; f)l\I; DEX; NALR-- O. IV, 
262 -2(j3 (aici apare şi varianta roşioartîş. Pentru etimologie, substantiv ul 
trebuie apropiat de roşioară "nume de plantă" şi, doar în rare cazuri, poate fi 
acceptată etimologia roşiu? + suf. -ior, pentru că aceşti struguri nu se carac- 
terizează doar prin culoarea roşie a boabelor. Dovadă stau o serie de compuse, 
atestate În lucrări de specialitate, de tipul: roşioară-rară, roşioară-roşie, 
roşioarii-roză, roşioură-oerde, roşioară-oin.ătă. 

2. In sintagme care denumesc varietăţi de pomi şi fructele produse de 
aceştia; mâl' roşior (BOHZA, D., lOG), meri roşi ori (H/VI, 25W), . prun 
roşior (şi În II/XI, 26r), mere roşioare (şi Î11: BULET. CIHAD. BOT., XIII, 
1--4, 10 ; BORZA, D., 106; vezi şi ruşioareş, mere ruşioare (BULET. GH1\.n. 
BOT., 1, nr, 3, 77, 79), pere roşioare (şi în: HjXVII, 2261'; HĂD1JLESCU, 
:\I.N., 07; BOHZA, D., 141 ; DEX), prun e roşioare (şi in: BORZ},#, D.,.138; 
DM; DEX). ' 

:l. în sintagma uin roşior : SCHIBAN, D. 
Roşiuţ., -ii adj. In sintagme, la pl., d enumind varietăţi de fructe de 

culoare roşie: mere roşiuie (BOliZA, D., 106). pere roşiuţe (BORZA, D., 141), 
prunc roş;uţe (şi În BOHZA, D., 138). 

Hoşu, -Îe a, Varietate de struguri. Atestările date de DLH sînt insu- 
ficiente şi încercăm aici să corn pletăm aceste lacune : 

1. Sim, şi f. : roşu (şi În H/VII, 313'), roşie (şi În: H/III, 385v; 
H/V IIII' .11 nv, 141v, 187'; lI/XI, 16r, Hi5v; HjXIV, 150v; II/XV, 15', 
328v, 3:)5v,50v; BORZA, D., 182; NALR - O., IV, 262; în H/XI, 5f, 
apare Iorm a articulată roşia : "deasă la boabe şi viţa plină de dil'cei"), roşă 
(HjIIJ, 143r, 3051'; II/XVI, lO::lr) , roşii (HjlI, nsv; I-I!IX, 135r: HjXI, 
259'), roşi (H/I, 19v; II/IX, 4'). 

1.1. în compuse: toşie-slab ă = varietate de struguri cu boabele mărun- 
te, alungite, de culoare roşie: ŞEZ., XV, 1915, 141; BORZA, D., 182. 

2. Adj.: poamă roşie (I. IONESCU, c., 193, HJ5; H/III, 359v; 
H/XIV, 4151'; HjXV, 142"; DDRF; ENC. AGIL, III, 771; BORZA, D., 
182), poami1l'oşâ (FILIPESCU, D., II, 52, 78; LITINSCHI, M., 93; II/XIV, 
348'), strugure de poamă roşie (H/XV, 1101'), stI'llguri roşii (ÎNV. VIN., 62; 
BREZOIANO, A., 599; L,M, Glosar; II/VII, 75r: H/XIV, 2F, 64v; 
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H!XVIII, 70V, .267f), struguri toşi (1. IONESCU, M., 371: HjV, 429r; 
HjIX, 17v; HjXI, 246'). 

2.1. In compuse: poamă roşie-plesniioar e care are boabele mari 
de culoare roşie, care plesnesc la ploaie: LITINSCHI, M., 93. 

b, Nici atestările pentru (vin) roşu nu sînt suficiente şi reprezentative. 
Cităm, în continuare, pe cele mai importante: vin roşu (şi în: îNV. VIN., 
51 ; L IONESCU, C, 1\)7; MANOLACHE DRAG-HICI, R., 2\,)7; BHEZO- 
IANU, A., 598, 599; DHAGHICI, D., 222; f. IONESCU, P., 2;:>3;, 
PAMFILE, B., 16, 38; DA - vezi alb >«; VICIU, COL., 186 ;PAMFILE, 
CR., 17; PAMFILE, ST., 39·-40; GOROVEI, CH., 12; BIANU, D.S., 
795; CADE; IZV., XVII, 1938, nr. 6, 227; SIMIONESCl:J, FL, i340; ENC. 
AGR., V, 107, 844 ; În Hll ,XVIII apare de 178 de ori), vin l'OŞ (LITINSCHI, 
M., 13; JIPESCU, 0.,53; ŞEZ., 1, nr. 4, 128; PAMFILE S.T., 60; GOROVEI 
CR., 12: SCRIBAN, D., 10:>8; în H/r ---XVIII apare de 144 de ori), nin 
toşiu (I. IONESCU, JVL, 371 ; 1. IONESCU, P., 253, 355; COSTINESCU: 
LM; în HjI -XVIII apare de 29 de ori). 

1. Urmat de d etenninări : vin roşu de Buda (TRIB1JNA, VI, 188), 
nr. 121, 483), vin roşu dulcişor (JAHNIK.-BIRSEANU, D.,;:\734), vin roşu 
tndulcii (ibidem, 24316), nin roşu negru (HiI, 114V), vin roşu otrtos (C. GIURES- 
CU, P.O., 109), vin roş deschis (HjVII, 148r; n-xn 226r), oin roş Închis 
(ibidem). 

2. Forme de plural: vinuri roşii (îNV. VIN., 74.: FACTOR, M., 30; 
1. IONESCU, C., 196; HE.M, 1, 764; H/II, 58r; HIIII, 324v, 448v; HjIV, 
318r; H/V, 34v, 3131'; II/VII, 257", 2()8v; ENe. AGR., III, 403), uinaie roşii 

(FILIPESCU, D., II, 52), vinuri roşe (H/VIII2, 1:)5'; H/X, 141'; . H/XIV, 
416r), uinuri roşi (tI/V, 17v; H/VII, 75V) , vinuri roşii Închise (H/VII, 268v,. 

e, în sintagme care denumesc varietăţi de pomi şi fructele produse de 
aceştia: măr roş (H/XVI, 328r), mâl' roşn (HlXI, 325v; HjXVIII, :301v; ŞEZ., 
XV, 74), măr fOŞl1 mohorit (BREZOIANU, A., 341), (măr) roşu de Berna 
(BULET. GRAD. BOT., XIII, 1 --4, 10), pâr roş (HjXI, 325V) , perj roşu 
(PAMFILE --LUPESCU, CROlVI., 104), piersic roşiu (H/XI, 325V), piersic 
roşu (CONV. LIT., XXIII, 967), prun 1'OŞ11 (H/IX, 4'; H/XI, 325V), 
mere roşii (şi în: H/VIlI2, 119v, 127v; I-IjXVII, 226v; ŞEZ., XV, nr. 3,69; 
BULET. GRĂD. BOT., XIII, 1 ·4, .10; BOHZA, D., 106, unde apare 
şi cu determinările: de Stettin - vezi şi BULET. GPu\D. BOT., XIII, 
2--4, 20 -, moldoveneşti, geogeşti, de Geoagiu - vezi. şi BULET. GRĂD. 
BOT., XIII, 1 -4, 17 -, de Danzig), mere roşii rotunde (PĂCALĂ, M R., 
279), mere roşU de Bosatici (BULET. GRAD. BOT., XIII, 1--4, 10), pere 
roşii = varietate de pert măruntevpuţin alungite, roşii, care au coada lungă 
(şi în ENC. AGR. IV, 44})), piersică roşie (BHEZOIANU, A., 325; BHA.NDZA, 
1"L., 68; PANŢU, PL., 221), prun e roşii varietate de rprune mărunte, 
rotunde, timpurii, de culoare roşie (şi în: I. IONESCU ,M., 402; H/VIII1, 119v; 
127v; PAN'fU, PL., 288; CADE; BIANU, D.S., 610; BOHZA, D., 138), 
uişine roşii (ENC. AGIl., V, 8(2). 

d. În sintagma rachiu roşu (HjXV, 280v; PAMFILE -LUPE seu, 
CROJYL, 217) denumeşte o varietate de ţuică. preparată din spirt şi flori 
de trandafiri, folosită, mai ales, la nunţi. 

R()şuţ adj. 1n sintagma prunc roşllte = p[llIle roşii: BOHZA,P., 13Ş1, 
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Hotat adj. Sintagma mere ratele apare şi în; BlJLET. GRÂD. BOT., 
XIII, 1-4, 13; BORZA, D., 106. In ŞEZ, XV, nr. 3, 72, se întîlneşte măr 
rotat. 

Rotii adj . .in sintagma pere rotii =, varietate de pere .Jătăreţe şi la 
coadă şi la partea cealaltă", mari, de culoare galbenă-verzuie. Este atestat 
de M. Pompiliu, în CONV. LIT., XX, 12, 1016. Din roată; cî, şi PASCU, 
SUF., 200. 

Rotllat adj. in sintagme care denumesc varietăţi de îructe : mere 
rotilaie (şi În : BULET. GH.AD. BOT., I, nr. 3,70; XIII, 1 --4, 11 --- roti/ale - ; 
BORZA, D., 106), pere totilate (BORZA, D., 141). Urmat de determinăr i, 
mere roiilaie rotunde, este atestat În ŞEZ., XV, 70, şi în BULET.GRĂD. 
BOT., 1, nr. 3, 79. Varianta ruiilat, neatestată de DLR, se întîlneşte tot in 
sintagme: măr ruiiiat (ANON. CAR.; Cl., III, 1958, 202), mere ruiilate 
(BORZA, D., 106). 

Ilotoqhele adj. în sintagma mere rotoqhele = varietate de mere mă- 
runte, rotunde, de culoare verde-gălbuie, Apare şi la BORZA, D., 106. 

Rotund, -ă adj, în sintagme care denumesc varietăţi de fructe: 
mere rotunde (BORZA, D., 106), pere rotunde (H;XVII, 226r; ENC. AGH" 
IV, 449), prune rotunde (PANTU, PL., 118, 218; GHECESCU, FL., 195). 
La BARONZI, L., 93, apare în. compuse sau urmat de un determinant 
compus: pere rotunde-tnusioase, rotunde-oerzi, rotunde-uerzi-mărunte, rotunde- 
uerzi-pieiroase, rotunde-oerzi-unioase. Tot aici se întîlneşte sintagma mere 
rotunde cafenie. 

Botunjor adj. In sintagme: mere rotunjoare (şi În BORZA, D., 105; 

vezi şi mere rotunjoare de lJarâ) , nuci roiunjoare (ENC. AGR., IV, 106). . Iluz, -ăadj. In BORZA, D., 106, apare În sintagme urmate de deter- 
minări, care denumesc varietăf.i de mere: mere roz de Barna si mere roz de 
Virginia = varietate de mere mari, rotunde, de culoare razie. Tt 11 BORZA, 
D., 182, este .atestată varietatea de struguri roză de Miniş = cu boabele mari, 
rare, de culoare trandafirie. " 

Bozinehlnă s.f. Este atestat, cu sensul de "viţă sălbatică", de G. 
Crăiniceanu, În CONV. LIT., XXIII (1889 -1890), 972: rosţnchină. 

Roziu adj. Se întîlneşte în sintagmele isiruqure razia (H'/XVIII, 291 V), 
agude rosii (RJVIIIl, 11 9 , 127"). 

Rozmarin adj. In sintagma mere rozmarin = varietate de mere de 
mărime mijlocle, oval-alungite, de culoare galbenă, ca paiul: BORZA, D., 
106 (vezi aici şi mere rozmaline). 

Boznăvănese adj, In sintagma vin rozttăoănesc = vin făcut din stru- 
guri de 1Jrasă: HjVIII1, 7F : Bădeni _ .. Iaşi: "din via Hosnovanului". Provine 
de la numele de persoană Raznouan, fost proprietar de vie la Cotnari, + 
suf. -esc 

Ruginit, -ă s.m. şi f., adj. Varietate de struguri care are boabele de 
mărime mijlocie, de culoare galbenă-roşiatică. S.m. este atestat pentru 
prima dată in JIPESCU, O., 53, apoi şi În HEM, J, 755. In BORZA, D., 
182, apare s.f. ruginită. Tot în BORZA, D. se întîlnesc sintagmele mere rugi- 
nite (p. 106) şi pere ruginite (p, 141). 

Huqiueasă s.L, adj. Varietate de struguri = ruginit: şi în HjIX, 
230". Sintagma pere ruqinoase  pere ruginite este atestată Ia BORZA 
D.,141, 
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Ilujă s.f. Varietate de struguri cu boabele mărunte. rare, de culoare 
neagră sau roză, mai rar, albă. Sintagma ruj ă albii, citată În DLl{, nu apare 
În CADE şi TDHG, iar In II/XVIII se Întîlnesc variantele ruqea (lI/XVIII, 
lor) şi TUjC (II/XVIII, 291v; vezi şi BOHZA, D., 182; forma este o variantă 
de sg. şi nu pl. substantivului). Etimologia propusă de DLH, bg. pyrKa, ser. 
ruia "trandafir", în cazul de fa ţă, este inexac tă. Cuvîntul provine din scr. 
ruta "varictate de struguri albi" (în Rjecnik hrnaiskoqo. ili srpskoqa jezika, 
XIII, 350). 

Hujiţă s.I. Varietate de struguri cu boabele rare, rotunde, de culoare 
albă. roşiatică, asemănătoare cu bacaictul. Cuvîntul nu apare cu acest. sens 
În DLH. Este atestat la BORZA, D., 182 .. Aici apare şi varianta ruşiţii (vezi 
şi ruşiţă roşie); în ENC. AGR., I, 385, rugitil. Cuvîntul cu acest sens are la 
hază ser. ruiica "varietate de struguri" (in Rjeănik hroaiskoqa iti sr pskoqa 
jezika, XIII, 355; vezi şi F. Ivekovic, han Broz , Rjeăsii]: hrvalslwya 
jezika, II, 363). 

Rulăndă s.f. Atestat În BOF{ZA, D., lR2 şi in LTH2, 12, 4ml, cuvîntul 
denumeşte o varietate de struguri eu boabele dese, bătute pe ciorchine, 
sferice, zemoase, de culoare cenuşie. Provine din germ, Ruliuuler "varietate 
de struguri". 

Ilumen, -ă adj. în sintagma prunc rumene varietate de prunc 
mărunte, rotunde, zemoase, de culoare roşlat.ică: BIAKU, D. S., (i1O; PA.NTU, 
PL., 238; GRECESeU, FL.., 195; CADE. ' 

Rupe vh. III. Tranz. A mustui : ALB SN 1, h. 232/64; vezi şi 
AIARM SN 1, h. 157)64. 

Iluşiuoasă s.f. Varietate de struguri cu boabele mărunte, de culoare 
albă: BORZA, D., 182. Provine elin ruşine "nume de plantă" + suf. -oâsă. 

Hutenese adj. în sintagma nuci ruteneşii varietate ele nuci de mărime 
mijlocie, care au coaja de culo are cenuşie: ENC. ACxR" IV, 107. Pentru 
etimologie, poate Ii apropiat de s.n, ruteniu (din Ir. rutheniunîş sau de adj. 
ruiean, -â "eare apartine rutenilor". 

Şaitău' s.n, (Teasc) In HjXVIII, 276", este atestată şi varianta şiaiieus 
Şampanie s.f. Cuvintul mai apare atestat. în unele lucrări, de obicei, 

eu caracter agricol, necitate de DLH : FILIPESCU, D., II, 2/; 1. 10Nl;:SCU, 
C., 199; DHAGHICI, D, 227. Sc Inttlneşte apoi şi la B. p, Hasdeu: u.r: 
2;34v; H/X, 141"; H/XIII, 35v; H/XVI, :380'. De asemenea, apare In sin- 
tagule care constituie, de fapţ. şi primele atestări ale cuvîntului: /lin de şam- 
panie (MANOLACHE DEAG!IICI, 1, 61: FACTOH, M., 5, ()), lIin de 
şampania (FACTOH,M., fi, 7). tn lI/V, ;380', este atestată varianta şampan, 
iar În FILIPE seu, D., II, 78, pluralulşampanii. În DE, II, 706, sintagma 
mere de şampan. 

Şnnţ 1 S.D. CU ,sens ni de j ghial) prin eare se seurge m lIstul din teasc 
este atestat În DAME, T., 82,: şi PAMFILE, I.C., 222. 

ŞalJlău S.l1, Neatestat Îll DLH, denumeşte vinul "şezut mai mult timp 
Întescovină" : H! II, 28F. 

Şarl)c s.m. în sintagma uin şarpe, "tare, cu gust înţepător", apare 
î'Jl E/II, 1161'. 

Şenile s.n. Sticlă mai mică (de raehIu) este atesfatîIl ŞEZ, 1 <)29, 
nr. 8 --10, 103. 
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Şelabă s.f. Pl. şelabe, în BORZA, D., 44, denumeşte o varietate de 
cireşe. Poate fi o vari,antă a lui şelunrl. 

Şerbănese adj. In sintagmele mere şerb ăn eşti (BOHZA, D., lOG) ŞI 
pere şerb ăn.eşli (ibidem, ] (11). 

Ş!jllial) s.n. (O parte a teascului) Variantă il lui .ighea, nu apare 'In 
DLH, deşi este atestat la: IOI{GA, S.D., VII, 61; DAME, T., 80, 82: 
DAME, 'rz, 5Ej; PAMFILE, r.c., 215, 222. In II/XII, 225v, se întîlneşte pl. 
şqhiaburi "lin uri". 

Şienlan a..j. N eatestat în DLH, apare la pl. În sintagma mere şiculan e ="= 
varietate de mere de mărime mijlocie, care au coaja netedă, de culoare albă- 
gălhuie, asemănătoare eu renelele: BlJLET. GRAD. BOT., 1, Hl21 , nr. :3, 
79. O formă f. pl., şiculan.e, apare în aceeaşi revistă (an. XIJI, 1 --·A, 22). 
Provine de la numele proprin$icllla, localitate în jud. Arad, situată pe 
valea Crişului AlI), locul unde a fost creată această varietate de mere; cu 
sensul iniţial de "mcre culti vat.e la sau aduse de laŞiCllla". 

Şiler, -ă s.m. şi f. Varietate de struguri eu boabele mărunte, de culoare 
roşie sau albă. O variantă rn. apare la BOHZA, D., 182 (şi/ii]'), pL şileri,.în 
II/XV III, 3r ("mai m ărunţi în boambe, de culoare roşcată"), iar forma f., în 
H/XVIII, 4". Tot la B. P. Hasdeu este atestat ca nume al un ei varietăţi de 
vin: şiler (Il/XVIII, 70V) , şiler (II/XVIII, 242r), (vin)Jle şiler ă (II/XVIII, 4') 
şi albşilcr (HjXVIII, 260v: "gustul vinului se aseamănă cu floarea strugurelui"). 
Provine din germ. Schiller, Sc!lillerwein "varietate de struguri şi vin". 

Şlitău S.I1. Teasc (pentru struguri) ; şailău, Este atestat de T. Teah a, 
În Oaş: FD, VI (1969), 2:31. 

Şofran adj, In sintagmele mere şoţran tomnatic şi mere şoţran de varii 
denumeşte o varietate de mere lunguieţc, de culoare albă-gălbuie : BOHZA, D., 
106. In BULET. GHAD. BOT., XIII, 1-,4, Ei, şaţrati dungi! "varietate de 
mere". De la şofran. J 

Şoldănesc adj, La pl., în sintagma nuci şoldăneşti mari, rotunde, 
tari la coajă: ENC. AGR., IV, 196. 

Şormoni vh, IV. Tranz. A tăia (via). La ind. prez., şormon , este ates- 
tat la Bobîlna : Il/XVII, ()1v. 

Ş6var adj, La BOHZA, D., lOG, se întîlneşte, la pl., în sintagma mere 
şotmre =, varietate de mere specifică Transilvaniei, de mărime mijlocie sau 
mare, de formă tronconică, eu pieliţa subţire, de culoare galbenă-aurie sau 
verde-gălbuie. In BULET. GRAD. BOT., XIII, 1 -A, 17 ---18, mere de Şouar, 
Din magh. souâr: [alma] "varietate de mere"; mere cre/eşti. 

Şpalier şi şpaHr s.n., variante ale lui "'palier (1), lipsesc din DLR. 
Ultima variantă este atestată la MtNDHESCU, 1. G., 87 şi In POBTILE DE 
FIEH, 244. 

Ştcap s.n. Este atestat de T. Teaha, În Oltenia, eu sensul de cep; 
coardă de viţă de vie eu doi .. trei oehi: FD, VIII (lH7:J), 75. 

Ştctil1ăr adj. In sintagma mere şlefinăr 'c.' varietate de mere de mărime 
rnijlocie sau mare, sferiee, uşor turtitela eapete, de culoare verde-găHmie: 
BOHZA, D., lOG. Din germ. Stettinel' ,.varietate de mere". 

ŞtiI' adj. tn sintagmc: parâ ştirii (ANON. CAB., şi pere ştire (BOHZA, 
D., 141) = varietate ele pere de culoare aIbă-verzuie, acre, mărunte, rotunde, 
rare. 
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Ştircă s.f. DLR înregistrează numai această formă de f. în H/V, 482V 
apare ştie, iar în GL. OLT., IOn, ştire, ambele s.m, 

Ştiros adj, tn sintagma vin şlirosc= vin de culoare neagră, alcoolic, 
care are gust acru: H/V, 31.1v; H/VII, 120'; II/IX, 121 r ("vin negru, tare"). 
La CIAOŞANU, GL., are sensul de "vin rău", 

Ştriollfălli vh. IV. Tranz. A mustui, a zdrobi (strugurii). Este atestat 
în ALH SN I, h, 232/141. Din magh. stroţol "a înşuruba". 

Ştromfănitor s.n. Mustuitor, zdrobitor : ECONOMIA, 167. în ALR SN 
1, h: 23:3/141 apare sirionţănitor, Din ştriotiţăni (din magh. slro(al). 

ŞuIăl'ese adj. La 1>1., in sintagma pere şulăreşt; = varietate de pere 
de mărime mijlocie, sălcii, de culoare verzuie. Este atestat la Braşov, în DR, 
II, 706. 

Şum s.n. Rachiu (tare) este atestat şi în II/XV, 410'. 
Şurub s.n. Şurub (la teasc) are şi pl. şurubi : DAMt, '1'., 82; PAM- 

FILE, r.c., 222. (Deci, poate fi şi s.m.) 
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