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ACTUALITATEA   TEMEI

La momentul actual ramura viti-vinicolă a Republicii Moldova a pus în evidenţa necesitatea studierii şi promovării

soiurilor de struguri de selecție nouă pentru producerea vinurilor spumante de înaltă calitate, care este cauzată de diferiți

factori: lărgirea sortimentului producției vinicole, creşterea volumului acestor vinuri pe piaţă, precum și cererea sporită a

vinurilor spumante de calitate.

În acest scop este necesar, ca vinurile materie primă pentru spumante din soiuri de selecție nouă, să asigure pe viitor

obţinerea unui produs original, nou şi de o calitate superioară pe piaţa naţională şi externă.

În anul 2014 în cadrul laboratorului "Vinuri Spumante și Microbiologie" al IȘPHTA au fost elaborate instrucțiuni 

tehnologice ramurale de producere a vinurilor spumante din soiurile de selecție nouă: Viorica, Floricica și Muscat de 

Ialoveni (IT MD 67-40582515-105:2014, IT MD 67-40582515-104:2014, IT MD 67-40582515-106:2014).

În scopul lărgirii sortimentului și obținerii unor vinuri spumante albe cu proprietăți organoleptice înalte și indicii

specifici sporiți, vinurile din soiurile de selecție nouă pot fi utilizate în cupaje pentru producerea unor vinuri spumante

de înaltă calitate. În aceast context, este necesar de a efectua cercetări suplimentare pentru determinarea componenței

optimale a cupajelor din soiurile de selecție nouă (Viorica, Floricica, Hibernal, Muscat de Ialoveni) și soiurile clasice

europene, în baza indicilor specifici și organoleptici în scopul evaluării posibilităţii folosirii unor soiuri de struguri noi

pentru producerea vinurilor spumante.

În ultimii ani, utilizarea levurilor non-Saccharomyces în fermentarea şi formarea vinurilor, tot mai des preocupă

interesele cercetătorilor microbiologi atît din lumea veche a vinificaţiei: K. Zott, T.Tominaga, D Dibourdieu, A. Poulard

(Franţa, 2006); B. Zarzoso, P. Monzanares, (Spania, 2010); P. Domizio, C. Romani, L. Lencioni, F. Comitini, M.

Gobbi, (Italia, 2011); P.Tataridis, A.Kanellis (Grecia, 2007); Gaina B. și col. (Republica Moldova, 2009-2015), cît şi

din lumea nouă: L. Mendoza şi M. Farias (Argentina, 2011); Gafner, 2003, Granchi ş. a 2005; A. Oelofse, I. Pretorius

(Australia, 2008); N. Joly, O. Augustin (Africa de Sud, 2006).

La momentul actual, pe piaţă vinicolă au apărut primele co-tulpini de LAU propuse de 2 mari producători de

LAU din lume CRH Hansen și Lallemand. Primul oferă o cultură mixtă de levuri Kluyveromyces (10 %), Torulaspora

(10 %) și Saccharomyces (80 %) (Viniflora ® HARMONY.nsacch). Al doilea producător oferă o tulpină cu

însămânțare secvențială Saccharomyces și Torulaspora (2 Nivel ® TD). Fermentarea alcoolică cu tulpina secvenţială se

efectuează prin două inoculari: mai întîi cu levurile Torulaspora, iar la micşorarea cu 15 % a zaharurilor din must se

inoculează Saccharomyces.

În Republica Moldova, în domeniul valorificării biodiversităţii microorganismelor întîlnite în vin nu au fost

efectuate suficiente cercetări, care să fie soldate cu elaborarea de tehnologii noi oferite producătorilor. 3



Scopul şi sarcinile studiilor

În domeniul tehnologiei:

Scopul cercetărilor constă în perfecționarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe în baza

utilizării vinurilor materie primă din soiuri de selecție nouă a INVV.

Pentru realizarea scopului stipulat pentru anul 2016 au fost îndeplinite următoarele sarcini:

•Sistematizarea datelor științifice obținute pe parcursul a.a. 2013-2015 referitor la optimizarea componenței

cupajelor a vinurilor din soiurile de selecției nouă și soiurilor europene clasice;

•Fabricarea vinurilor materie primă pentru spumante albe din soiurile clasice europene și de selecție nouă pentru

producerea vinurilor spumante;

•Efectuarea aprecierii comparative a indicilor fizico-chimici, microbiologici, organoleptici, precum și

proprietăților de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante albe;

•Efectuarea analizei fizico-chimice, organoleptice și proprietăților de spumare a diferitor cupaje din soiurile

clasice europene și soiurile de selecție nouă pentru producerea vinurilor spumante albe;

•Efectuarea analizelor componenței fizico-chimice și proprietăților de spumare a vinurilor spumante albe obținute

din soiuri de selecție nouă INVV și soiuri clasice albe;

•Elaborarea instrucțiunilor tehnologice de producere a vinurilor spumante albe din cupaje de vinuri din soiurile de

selecție nouă și soiurile clasice europene;

•Oformarea dării de seamă pentru a. 2016.

În domeniul microbiologiei:

Scopul principal în domeniul microbiologiei constă în studiul utilizării levurilor non-Saccharomyces în vinificația

Republicii Moldova în baza aprecierii comparative a levurilor non-Saccharomyces de pe piața a R.Moldova, care să

fie capabile de a fermenta glucidele din must, în combinaţie cu levuri convenţionale Saccharomyces.

Pentru realizarea scopului cercetărilor din cadrul etapei date a proiectului instituţional, pentru anul curent obiectivele

de realizare constau în:

•Analiza bibliografică a practicii oenologice internaţionale în domeniul utilizării levurilor sporogene (Saccharomyces,

Hanseniaspora, Hansenula, Pichia, Saccharomycodes) şi nesporogene (Brettanomyces, Candida, Kloeckera,

Torulaspora) la producerea vinurilor;

•Identificarea oportunităţilor de utilizare la fermentarea alcoolică cu ajutorul fermentării mixte (combinate) sau

secvenţiale (succesive) de diferite raporturi între genurile de levuri convenţionale (Saccharomyces) şi neconvenţionale

(non-Saccharomyces), testări de laborator.
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Locul, materialele şi obiectivele de cercetare

Cercetarile au fost efectuate în laboratorul „Biotehnologii si Microbiologia Vinului", în secția de Microvinicație a IȘPHTA și 

în condiții de producere la SA ”Cricova”. În calitate de obiecte de cercetare au fost studiate: 

•vinuri materie primă albe din diferite soiuri de selecție nouă (Viorica, Floricica, Hibernal, Muscat de Ialoveni) și din soiurile

europene clasice (Aligote, Chardonnay, Riesling de Rhin, Sauvingnon);

•must de struguri din soiul Chardonnay;

• cupaje de diferite vinuri materie primă pentru spumante; 

•vinuri spumante albe după fermentarea secundară; 

•tulpini de levuri selectate din CNMIO și comerciale (Saccharomyces și non-Saccharomyces);

•levuri active uscate a diferitor firme producătoare (Saccharomyces și non-Saccharomyces);

•diferite substanțe adjuvante utilizate la diferite etape de producere a vinurilor;

•diferite medii nutritive de cultură, reactivi, vitamine, microelemente necesare în efectuarea analizelor microbilogice clasice;

Metodica şi metodele de cercetare

În procesul de cercetare au fost utilizate metodele standarde de determinare a indicilor fizico-chimici în vinurile

materie primă și spumante, conform cerințelor OIV și UE.

Conținutul substanțelor volatile în vinurile albe seci Chardonnay obținute cu utilizare levurilor non-Saccharomyces,

levurilor Saccharomyces și fermentării secvenționale au fost determinate prin metoda gaz-cromatografică în laboratorul

”Verificarea calității a producției alcoolice”.

Indicii de spumare a vinurilor materie primă albe și celor spumante au fost determinați în baza utilizarii instalației

„Mosalux" (Franța), iar acizii organici cu utilizarea spectrofotometrului multifuncțional "Bacchus 3" (Franța).

Studiul microbiologic (microscoparea, calculul celulelor de levuri, însămânţarea pe diferite medii nutritive,

acumularea biomasei levuriene, ş.a.) a fost efectuat conform instrucţiunii controlului microbiologic al producției

vinicole în vigoare (IC MD 67-42582515-:2010) şi a surselor bibliografice microbiologice existente în industria

vinicolă.
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Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor efectuate, analiza rezultatelor obţinute şi concluzii

1. Sistematizarea datelor științifice obținute pe parcursul a.a. 2013-2015 referitor la optimizarea componenței

cupajelor a vinurilor din soiurile de selecției nouă și soiurilor europene clasice

Schema cupajelor a soiurilor de selecţie nouă cu soiurile clasice europene (a.r. 2012):

Cupaj 1: Viorica (50%) + Aligote (50%);

Cupaj 2: Viorica (50%) + Muscat de Ialoveni (50%);

Cupaj 3: Floricica (50%) + Chardonnay (50%);

Cupaj 4: Floricica (33%) + Muscat de Ialoveni (33%) + GM (33%);

Cupaj 5: GM (50%) + Chardonnay (50%).

Nr. 

cup.
Componenţa cupajului

9 luni de maturare la sticlă

Concentraţia 

alcoolică, % 

vol

Concentraţia în masă a

pH OR, mV

Nota 

organoleptică, 

puncte

Acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

Acidităţii 

volatile, 

g/dm3

1 Viorica + Aligote 12,9 6,1 0,59 3,22 216,2 9,30

2
Viorica + Muscat de 

Ialoveni
11,9 5,1 0,63 3,3 215,0 9,10

3 Floricica+Chardonnay 12,8 6,6 0,60 3,18 219,0 9,40

4
Floricica + Muscat de 

Ialoveni
12,5 7,5 0,59 3,2 217,1 9,25

5 GM + Chardonnay 12,8 5,8 0,66 3,29 218,0 9,10

Tabelul 1

Indicii fizico-chimici și organoleptici a vinurilor spumante obţinute în baza cupajării soiurilor de selecţie nouă cu 

soiurile clasice europene după 9 luni de maturare (a.r.2012)
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Componența cupajelor din  soiurile de selecţie nouă cu  soiuri clasice europene (a.r. 2013):

Cupaj 1. Viorica + Chardonnay (1:1)

Cupaj 2. Floricica + Chardonnay (1:1)

Cupaj 3. Hibernal + Chardonnay (1:1)

Cupaj 4. Hibernal+Aligote (1:1)

Cupaj 5. Hibernal +Riesling (1:1)

Cupaj 6. Viorica+ Aligote (2:1)

Cupaj 7. Viorica+Sauvignon (1:1)

Cupaj 8. Muscat de Ialoveni+Chardonnay (1:1)

Cupaj 9. Bianca +Aligote (1:1)

Cupaj 10. Bianca +Pinot blanc (1:1)

Cupaj 11. Hibernal+Aligote (2:1)

Cupaj 12. Floricica+Bianca+Aligote (3:4:1)

№ Cupajului Presiunea, kPa

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH
OR, 

mV

Nota 

organoleptică,

puncte
zaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

1 390 13,5 1,3 6,8 0,33 3,09 226 9,10

2 370 13,5 1,9 7,3 0,36 3,09 229 9,20

3 400 13,4 1,1 7,0 0,42 3,11 230 9,15

4 370 13,4 2,0 6,8 0,46 3,07 233 9,15

5 410 13,5 1,1 7,6 0,46 2,95 236 9,20

6 390 13,6 1,4 6,6 0,46 3,14 229 9,25

7 390 13,6 1,2 6,8 0,46 3,11 231 9,10

8 390 12,9 1,4 7,2 0,33 3,09 229 9,00

9 400 13,7 1,5 6,0 0,42 3,20 228 9,00

10 410 13,3 1,9 6,4 0,46 3,12 228 9,00

11 410 13,6 1,3 6,9 0,52 3,08 232 9,05

12 380 13,7 1,5 6,7 0,46 3,13 228 9,00

Tabelul 2. Indicii fizico-chimici și organoleptici a vinurilor spumante albe obținute în baza cupajării vinurilor din 

soiurile de selecție nouă cu soiurile clasice europene după 9 luni de maturare la sticlă (a.r.2013)

7



Componența cupajelor din  soiurile de selecţie nouă cu  soiuri clasice europene (a.r. 2014):

Cupaj 1. Pinot blanc:Pinot gris:Sauvignon (1:1:1)

Cupaj 2. Bianca:Riesling:Pinot Gris (5:3:2)

Cupaj 3. Hibernal:Riesling (1:1)

Cupaj 4. Floricica:Chardonnay  (1:1)

Cupaj 5. Viorica:Aligote (1:1)

Cupaj 6. Muscat de Ialoveni:Aligote (3:2)

№ Cupaj

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH
OR, 

mV

Nota 

organoleptică, 

punctezaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

1
Pinot blanc:Pinot 

gris:Sauvignon
13,5 2,4 6,9 0,33 3,12 217

9,04

2
Bianca:Riesling:Pinot 

Gris 
13,6 2,2 6,6 0,46 3,15 215

9,05

3 Hibernal:Riesling 11,9 1,0 7,6 0,33 2,98 222 9,03

4 Floricica:Chardonnay 13,5 1,9 7,6 0,33 2,99 222 9,12

5 Viorica:Aligote 13,4 1,5 6,5 0,33 3,15 215 9,16

6
Muscat de 

Ialoveni:Aligote 
13,5 2,0 6,8 0,43 3,13 215

9,05

Tabelul 3 

Indicii fizico-chimici și organoleptici a vinurilor spumante obținute în baza cupajării soiurilor clasice europene și 

soiurilor de selecție nouă (a.r. 2014)
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2. Optimizarea componenței cupajelor de vinuri spumante albe din soiuri de selecție nouă și 

soiuri clasice europene

Nr.

Denumirea

vinurilor

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH OR, mV

Nota 

organolpetică, 

punctezaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

Soiurile clasice europene

1 Chardonnay 12,1 2,2 5,9 0,40 3,15 215 8,05

2 Aligote 11,4 1,5 6,0 0,33 3,13 217 8,10

3 Riesling 11,6 2,0 7,4 0,40 3,03 226 8,00

Soiurile de selecție nouă

4 Muscat de 

Ialoveni
12,2 1,6 6,7 0,46 3,10 219 7,95

5 Floricica 12,5 2,0 7,3 0,33 3,06 222 8,05

6 Viorica 12,5 1,8 6,8 0,36 3,10 219 8,10

7 Viorica (clona 

asanată)
12,6 1,8 7,5 0,33 3,04 225 8,15

Tabelul 4 

Indicii fizico-chimici a vinurilor materie primă albe obţinute din soiurile europene clasice şi 

soiurile de selecţie nouă după 6 luni de păstrare (a.r.2015)
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Studiul influenței regimurilor tehnologice de tratare cu materiale adjuvante asupra indicilor de 

spumare a vinurilor materie primă albe pentru spumante

Proba
№ 

schemei
Schema de tratare

Înălţimea maximală 

spumei, mm

Înălţimea de stabilizare 

a spumei, mm

Timpul de distrugere 

a spumei, secunde

C
h

ar
d

o
n

n
ay

- Martor 141 63 19

1 Bentonită 1 g/dm³ 113 54 16

2 Bentonită 1,5 g/dm³ 89 29 9

3
Bentonită 1 g/dm³+gelatină 

0,05 g/dm³ 116 53 15

4
Bentonită 1,5 g/dm³+gelatină 

0,05 g/dm³ 103 47 12

5
Bentonită 1 g/dm³+gelatină 0,1 

g/dm³ 105 49 12

V
io

ri
ca

(c
lo

n
a)

- Martor 96 32 17

1 Bentonită 1 g/dm³ 77 27 14

2 Bentonită 1,5 g/dm³ 44 15 8

3
Bentonită 1 g/dm³+gelatină 

0,05 g/dm³ 80 26 13

4
Bentonită 1,5 g/dm³+gelatină 

0,05 g/dm³ 52 21 11

5
Bentonită 1 g/dm³+gelatină 0,1 

g/dm³ 66 24 12

Tabelul 5

Indicii de spumare a vinurilor materie primă albe pentru spumante după diferite tratări tehnologice (a.r. 

2015)
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Componența cupajelor din soiurile de selecţie nouă cu  soiuri clasice europene (a.r. 2015):

Cupaj 1. Viorica (clona):Aligote (2:1)

Cupaj 2. Viorica:Aligote (2:1)

Cupaj 3. Floricica:Chardonnay (1:1)

Cupaj 4. Floricica:Riesling (2:1)

Cupaj 5. Muscat de Ialoveni:Aligote (2:1)

Cupaj 6- Control. Chardonnay:Aligote:Riesling (2:1:4)

№ Cupaj

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH
OR, 

mV

Nota 

organoleptică, 

punctezaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

1 Viorica (clona): Aligote 12,0 2,5 6,7 0,26 3,03 223 8,05

2 Viorica:Aligote 12,0 2,3 6,5 0,33 3,08 221 8,02

3 Floricica: Chardonnay 12,4 3,2 6,4 0,33 3,10 220 8,09

4 Floricica:Riesling 12,1 3,5 7,2 0,36 2,90 226 7,98

5 Muscat de Ialoveni:Aligote 11,5 2,9 6,3 0,40 3,11 219
7,96

6 Chardonnay:Aligote:Riesling 11,5 2,0 6,5 0,33 3,09 220
8,00

Tabelul 6. Indicii fizico-chimici și organoleptici a cupajelor obţinute prin cupajarea soiurilor 

europene clasice şi soiurile de selecţie nouă (a.r.2015)
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№ Cupaj

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH
OR, 

mV

Nota 

organoleptic

ă, punctezaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

1
Viorica (clona): 

Aligote
13,2 2,1 6,5 0,26 3,09 210 9,15

2 Viorica:Aligote 13,1 1,9 6,0 0,33 3,28 211 9,10

3 Floricica: Chardonnay 13,5 1,5 6,4 0,33 3,09 213 9,20

4 Floricica:Riesling 13,2 2,2 7,1 0,26 2,99 216 9,05

5
Muscat de 

Ialoveni:Aligote
12,7 2,3 6,2 0,40 3,10 210

9,05

6
Chardonnay:Aligote:

Riesling
12,7 1,3 6,3 0,33 3,11 210

9,00

Tabelul 7. Indicii fizico-chimici și organoleptici a vinurilor spumante albe obținute în baza 

cupajării soiurilor clasice europene și soiurilor de selecție nouă (a.r. 2015)
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Inaltimea spumei HM, 

mm; Cupajul 1; 125
Inaltimea spumei HM, 

mm; Cupajul 2; 110

Inaltimea spumei HM, 

mm; Cupajul 3; 120

Inaltimea spumei HM, 

mm; Cupajul 4; 74

Inaltimea spumei HM, 

mm; Cupajul 5; 109Inaltimea spumei HM, 

mm; Cupajul 6 ; 100

Inaltimea de stabilizare 

a spumei HP, mm; 

Cupajul 1; 33

Inaltimea de stabilizare 

a spumei HP, mm; 

Cupajul 2; 34

Inaltimea de stabilizare 

a spumei HP, mm; 

Cupajul 3; 32

Inaltimea de stabilizare 

a spumei HP, mm; 

Cupajul 4; 25

Inaltimea de stabilizare 

a spumei HP, mm; 

Cupajul 5; 32

Inaltimea de stabilizare 

a spumei HP, mm; 

Cupajul 6 ; 32
Timpul de distrugere a 

spumei Ts, sec.; 

Cupajul 1; 22
Timpul de distrugere a 

spumei Ts, sec.; 

Cupajul 2; 12

Timpul de distrugere a 

spumei Ts, sec.; 

Cupajul 3; 13

Timpul de distrugere a 

spumei Ts, sec.; 

Cupajul 4; 11

Timpul de distrugere a 

spumei Ts, sec.; 

Cupajul 5; 15

Timpul de distrugere a 

spumei Ts, sec.; 

Cupajul 6 ; 16

se
c
u

n
d

e

m
m

Inaltimea spumei HM, mm Inaltimea de stabilizare a spumei HP, mm Timpul de distrugere a spumei Ts, sec.

Fig. 1. Indicii de spumare a vinurilor spumante albe după 6 luni de maturare obținute prin cupajarea vinurilor 

din soiurile de selecție nouă și soiurile europene (a.r.2015)

Analizînd rezultatele prezentate se poate de evidențiat următoarele cupaje perspective pentru producerea

vinurilor spumante de înaltă calitate: Floricica+Chardonnay și Viorica+Aligote, care pe parcursul tuturor anilor de

cercetare au obținut note organoleptice înalte și au proprietăți de spumare avansate.
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În scopul stabilirii raporturilor optimale între componentele de cupaj pentru producerea vinurilor spumante albe

în sezonul a. 2016 au fost obținute mostre experimentale de vinuri materie primă albe seci din soiurile de

selecție nouă și soiurile europene.

№ Cupaj Raportul

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Indicii de spumare

Nota 

organoleptică

, puncte

Înălţimea

maximală a 

spumei, mm

Înălţimea de 

stabilizare a 

spumei, mm

Timpul de 

distrugere a 

spumei, sec

1 Floricica: Chardonnay 50:50 12,7 128 58 29 8,15

2 Floricica:Chardonnay 60:40 12,6 125 56 27 8,20

3 Floricica:Chardonnay 70:30 12,7 120 50 26 8,10

4 Floricica:Chardonnay 80:20 12,7 110 45 22 8,10

5 Viorica:Aligote 50:50 12,0 115 48 25 8,25

6 Viorica:Aligote 60:40 12,1 112 45 25 8,15

7 Viorica:Aligote 70:30 12,1 100 40 21 8,15

8 Viorica:Aligote 80:20 12,2 90 34 20 8,05

9 Viorica:Sauvignon 50:50 12,0 96 37 23 8,00

10 Viorica:Sauvignon 70:30 12,2 91 32 20 7,95

Tabelul 8. Indicii fizico-chimici, organoleptici, proprietățile de spumare a cupajelor 

experimentale obținute în baza cupajării soiurilor clasice europene și soiurilor de selecție nouă (a.r. 

2016)
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3. Identificarea oportunităţilor de utilizare a levurilor non-Saccharomyces la fermentări mixte (combinate)

și secvenţiale (succesive) în diferite rapoarte între genurile de levuri convenţionale (Saccharomyces) şi

neconvenţionale (non-Saccharomyces), testări de laborator.

D
en

u
m

ir
ea

v
in

u
lu

i

Tulpina, 

denumirea

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a:

pH

Concentrația 

zaharurilor, 

g/dm3

Nota 

organoleptică, 

puncte

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

A
li

g
o
te

Torulaspora 

delbrueckii
11,8 7,5 0,5 3,15 15 7,60

Nr. 81 12,9 7,0 0,40 3,13 1,6 7,95

Torulaspora 

delbrueckii+Nr. 81
12,5 7,2 0,40 3,18 2,5 7,90

Torulaspora 

delbrueckii+Nr. 

81(peste 4 zile)

12,1 7,2 0,33 3,15 3,9 8,10

Nr. 55 12,9 6,9 0,40 3,18 2,7 7,95

Torulaspora 

delbrueckii+Nr. 55
12,6 7,1 0,29 3,13 3,1 7,85

Torulaspora 

delbrueckii+Nr. 

55(peste 4 zile)

12,1 7,2 0,36 3,13 3,8 8,20

Tabelul 9. Influenţa diferitor scheme de fermentare asupra indicilor fizico-chimici și

organoleptici a vinurilor albe obţinute din soiul Aligote (IȘPHTA, a.2016)
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D
en

u
m

ir
ea

v
in

u
lu

i

Tulpina, denumirea

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a:

pH

Concentrația 

zaharurilor, 

g/dm3

Nota 

organoleptică, 

puncte

acidităţii 

titrabile, g/dm3

acidităţii 

volatile, g/dm3

C
h

a
rd

o
n

n
a
y

LAU(control) 13,0 7,7 0,2 3,12 1,6 7,9

Nr.86 (control) 12,9 7,9 0,2 3,15 2,4 7,9

Nr.30 (control) 12,9 8,0 0,2 3,15 2,1 7,9

Torulaspora 

delbrueckii (control)
12,6 8,0 0,13 3,13 7,6 7,85

TD+Nr.86 

(3%vol.alcool)
12,9 8,0 0,13 3,12 3,4 7,95

TD+Nr.30 

(3%vol.alcool)
12,9 8,2 0,13 3,15 3,3 7,95

TD+LAU 

(3%vol.alcool)
12,9 7,9 0,13 3,14 3,6 7,95

TD+LAU 

(6%vol.alcool)
12,8 8,0 0,13 3,13 3,9 7,85

Legenda: TD-Torulaspora delbrueckii

Tabelul 10. Aprecierea comparativă de utilizare la fermentarea alcoolică a levurilor Saccharomyces

și non-Saccharomyces în condiții de microvinificație (IȘPHTA, a.2016).
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D
en

u
m

ir
ea

v
in

u
lu

i

Tulpina, 

denumirea

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a:

pH

Concentrația 

zaharurilor, 

g/dm3

Nota 

organolepti

că, puncte

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatilă, 

g/dm3

C
h

a
rd

o
n

n
a
y

Torulaspora 

delbrueckii 

(control)

12,1 5,7 0,38 3,28 9,0 7,80

LAU ”Aroma 

White”(control)
12,8 5,8 0,36 3,27 4,0 7,90

TD+LAU 

(3%vol.alcool)
12,8 6,0 0,33 3,30 3,0 7,95

TD+LAU 

(6%vol.alcool)
12,7 6,0 0,36 3,32 3,3 7,90

Tabelul 11. Aprecierea comparativă a utilizării la fermentarea alcoolică a levurilor

Saccharomyces și non-Saccharomyces în condițiile SA ”Cricova” (Chardonnay, a.r. 2016)
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4. Izolarea și selectarea levurilor non-Saccharomyces din  centru vitivinicol Codru (IȘPHTA, a.2016).

Material biologic din

care s-a 

realizat recoltarea

Specificaţie Momentul izolării

Must

Conţinut în zaharuri:

210 g/dm3

Doze de sulf aplicate:

Must nesulfitat

100 mg/dm3

Începutul fermentaţiei

Fermentaţia tumultoasă

Sfîrşitul fermentaţiei

Tabelul 12. Metodologia de lucru pentru izolarea celulelor de levuri

non-Saccharomyces
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Tabelul 13. Levurile non-Saccharomyces izolate și testate din centrul vitivinicol Codru (IȘPHTA, a.2016)

№ Tulpini izolate

Genul și specia Nr. Must

Începutul 

fermentării

Fermentarea 

tumultoasă

Sfîrșitul 

fermentării

CLASA Hemiascomycetes

1 Kluyveromyces bulgaricus 1 1 - -

2 Pichia membranefaciens 3 3 - -

3 Hansenula anomala 1 1 - -

4 Hansenula ciferii 2 1 1 -

5 Dekkera bruxelensis 1 - 1 -

CLASA Blastomycetes

6 Candida mycoderma 7 2 4 1

7 Kloeckera apiculata 12 8 4 -

8 Torulopsis stellata 4 3 1 -

TOTAL 31
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Analiza rezultatelor obţinute şi concluzii
1. Analiza şi sistematizarea datelor referitoare la ameliorarea calităţii vinurilor spumante albe a demonstrat, că 

cupajarea vinurilor albe din soiurile de selecție nouă a INVV cu soiurile clasice europene permite obținerea 

vinurilor spumante de înaltă calitate prin sporirea proprietăților de spumare și notei organoleptice.  

2. Conform datelor obținute pe parcursul a.a. 2013-2015 s-au evidențiat următoarele cupaje perspective pentru 

producerea vinurilor spumante datorită ameliorării semnificative a proprietăților de spumare și notei 

organoleptice și anume: Floricica+Chardonnay, Viorica+Aligote, Viorica-Sauvignon. Deasemenea, nu se 

recomandă folosirea ca partener de cupaj a vinului din soiul Bianca.

3. În vinurile materie primă tratate după schema tehnologică: bentonită (1 g/dm³) + gelatină (0,05 g/dm³) s-a 

înregistrat o creștere a indicelor de spumare a vinurilor comparativ cu administrarea dozelor similare de 

bentonită, cauzat de natura proteică al gelatinei.

4. Utilizarea soiului de selecție nouă ca partener de cupaj nu mai puțin de 60% cu soiurile europene clasice 

contribuie la ameliorarea proprietăților organoleptice și de spumare a vinurilor spumante.

5. Deasemenea, au fost elaborate 2 Instrucțiuni Tehnologice de producere a vinurilor spumante albe demiseci și 

demidulci din cupajele evidențiate: Floricica+Chardonnay (”FLORAL”) și Viorica+Aligote (”FLOAREA VIEI”).

6. Analiza situației în domeniul utilizării levurilor neconvenționale non-Saccharomyces a demonstrat interesul 

tehnologic şi a constatat rolul pozitiv al levurilor date în formarea organoleptică, fizico-chimică şi aromatică a 

vinurilor albe seci. 

7. Analiza fizico-chimică și senzorială a vinurilor albe obținute din soiurile Aligote și Chardonnay cu utilizarea

levurilor non-Saccharomyces, a demonstrat că fermentarea succesivă a mustului cu inocularea levurilor

Saccharomyces la atingerea concentrației alcoolice în mediu de 3 % vol. contribue la ameliorarea calității și

imprimă vinului o aromă complexă și gust echilibrat, ceea ce se confirmă prin note organoleptice înalte.

8. Tulpinile de levuri non-Saccharomyces izolate din plaiul vitivinicol Codru din cele trei faze de fermentație a 

mustului sunt în număr de 31 de tulpini, aparțin la două clase Blastomycetes (23 tulpini) și Hemiascomycetes (8 

tulpini). Specia care predomină este Kloeckera apiculata cu un număr de 12 de tulpini.
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