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Rezumatul proiectului şi caracteristica sarcinilor propuse spre realizare
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Schimbările climatice sau încălzirea globală sunt definite ca o creștere a temperaturii medii

pe Pământ și sunt considerate drept una dintre cele mai actuale și importante provocări din

ultimele decenii. Prin urmare, în ultimele două decenii, prin inițiative private și

guvernamentale, comunitatea mondială solicită o atenție sporită la agravarea crizei climatice.

Pentru a monitoriza, investiga și furniza lumii cunoștințele științifice privind schimbările

climatice și impactul acestora asupra mediului și a sferei socio-economice, a fost creat

Comitetul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) în 1988 de către

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Organizația Mondială Meteorologică

(WMO). Așa cum este documentat în ultimul număr al raportului IPCC, temperatura medie

globală a crescut cu 0,6 ° C în secolul XX și este probabil să crească cu 2-6 ° C în secolul

următor. Viticultorii din Alsacia (Franța), de exemplu, se confruntă cu o scurtare a sezonului

de crestere a strugurilor: data de inmugurire si de inflorire au fost aproximativ cu 15 zile mai

devreme in a.2003 fata de a.1965.

Astfel, schimbările climatice au un impact deosebit asupra agriculturii și în special asupra

viticulturii și vinificației. Schimbările climatice afectează regiunile viticole, compoziția

fizico-chimică a strugurilor și calitatea vinului, rezultând vinuri dezechilibrate și dure, cu un

conținut avansat de alcool.



Scopul şi sarcinile studiilor

În domeniul tehnologiei:

Scopul cercetărilor constă în studiul influenței schimbărilor climatice asupra 

calității și indicilor fizico-chimici a vinurilor materie primă pentru spumante 

albe. 

Pentru realizarea scopului stipulat în a. 2019 au fost îndeplinite următoarele sarcini:

•Au fost analizate schimbările climatice în R. Moldova și influența lor asupra 

calității indicilor fizico-chimici a vinurilor materie primă pentru spumante albe.

•Au fost analizate indicii fizico-chimici, organoleptici, precum și proprietăților 

de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante albe obținute în condiții 

de microvinificație în anul 2018-2019;

•Au fost pregătite amestecurile de tiraj, cupajele, fermentarea secundară și 

maturarea vinurilor spumante albe obținute;

•Au fost analizate indicii fizico-chimici, organoleptici, precum și proprietățile 

de spumare a vinurilor spumante albe;
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Scopul şi sarcinile studiilor

În domeniul microbiologiei:

Scopul cercetărilor constă în Menținerea Colecției Ramurale de 

Microorganisme pentru Industria Oenologică și diversificarea utilizării 

tulpinilor de levuri autohtone de genul Saccharomyces la producerea 

vinurilor albe și roșii seci în R. Moldova.

Pentru realizarea scopului stipulat în a. 2019 au fost îndeplinite următoarele 

sarcini:

•A fost reînsămînţată colecţia de microorganisme pentru industria vinicolă (în 

două repetări) şi a microorganismelor de infecţie întîlnite în industria vinicolă.

•A fost efectuată identificarea, determinarea purităţii unor culturi de levuri şi 

depozitarea lor în colecţie.

•Au fost analizate indicii fizico-chimici și organoleptici a vinurilor albe și roșii 

seci obținute în condiții de laborator cu utilizarea tulpinilor de levuri autohtoni 

izolate din centrul vitivinicol ”Trifești”.
•A fost efectuată analiza fizico-chimică și organoleptică a vinurilor albe și roșii seci 

obținute în condiții de producere la ÎM ” Vinăria Purcari” SRL și SA „Vinăria din Vale” 

cu utilizarea levurilor autohtone.

•Au fost elaborate recomandările tehnologice privind utilizarea levurilor autohtone 

evidențiate din diferite centre vitivinicole la producerea vinurilor albe și roșii seci.
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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

În calitate de obiecte de cercetare au fost studiate: 

•vinuri materie primă din soiurile clasice europene Chardonnay și Aligote.

•vinuri materie primă albe din soiurile noi de selecție Viorica, Floricica, Legenda, Riton.

•tulpini de levuri selectate din CRMIO;

•levuri active uscate de import;

•tulpine de levuri autohtone izolate din centrul vitivinicol ”Trifești”;

•enzime pectolitice și glucozidasice a diferitor firme producătoare;

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

•diferite medii nutritive de cultură, reactivi, vitamine, microelemente necesare în efectuarea analizelor microbiologice 

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, conform cerințelor OIV și UE. 

Determinarea indicilor specifici pentru vinurile spumante: înălțimea maximală a spumei, înălțimea de stabilizare a 

spumei și timpul de stabilizare a spumei s-a efectuat cu ajutorul instalației speciale «Mosalux» (Franța). Cercetările au 

fost efectuate în laboratorul „Biotehnologii si Microbiologia Vinului", în secția de Microvinicație a IȘPHTA, iar acizii 

organici și alți compuși nevolatili au fost determinați 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. Analiza schimbărilor datelor climatice în R. Moldova și influența lor asupra calității indicilor fizico-

chimici a vinurilor materie primă pentru spumante albe.
Tabelul 1. Indicii climatici pe diferite perioade în municipiul Chișinău

Anii Suma temperaturilor active, °C Temperatura 

absolută maximală, 

t°C

Temperatura 

absolută minimă, t°C
>0 >10

1980 3364 2978 30,9 -14,0

1981 3718 3176 32,8 -13,4

1982 3654 3083 30,7 -13,6

1983 3523 3065 31,1 -12,2

1984 3579 3102 30,5 -13,5

1985 3571 3290 33,9 -18,7

1990 4237 3639 34,7 -14,8

1991 3680 3318 31,9 -18,7

1992 3885 3137 34,6 -11,9

1993 3603 3227 35,3 -15,5

1994 4255 3668 34,9 -20,9

1995 3886 3305 33,4 -16,9

2000 4244 3560 38,5 -15,6

2001 3993 3551 36,6 -15,7

2002 4281 3362 37,2 -16,5

2003 3920 3484 35,7 -17,4

2004 3977 3508 33,0 -13,1

2005 3979 3428 35,6 -15,5

2006 4098 3660 33,6 -24,2

2007 4539 3808 39,5 -16,0

2008 4300 3735 37,5 -15,3

2009 4345 3716 36,3 -16,8

2010 4207 3913 36,6 -21,8

2011 4012 3416 33,6 -16,0

2012 4549 4174 39,2 -22,2

2013 4157 3788 33,3 -12,9

2014 4218 3539 36,5 -20,9

2015 4452 3680 37,0 -16,8

2016 4281 3696 35,3 -17,5

2017 4322 3486 37,4 -16,6

2018 4301 4127 33,2 -14,7
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Tabelul 2. Influența sumei temperaturilor active asupra indicilor fizico-chimici a soiurilor Chardonnay și 

Merlot.

Denumirea soiului Anul Suma

temperaturilor

active, (>10) °C

Data

recoltării

Concentrația

zaharurilor,

g/dm3

Concentrația

acizilor

titrabili, g/dm3

Chardonnay
2010 3913

06.09 199,0 8,5

Merlot 23.09 218,0 6,7

Chardonnay
2011 3416

06.09 191,0 8,8

Merlot 13.09 183,0 9,2

Chardonnay
2012 4174

23.08 210,0 6,1

Merlot 06.09 202,0 7,2

Chardonnay
2013 3788

02.09 204,0 7,1

Merlot 11.09 204,0 6,8

Chardonnay
2014 3539

08.09 194,0 8,8

Merlot 12.09 223,0 6,3

Chardonnay
2015 3680

07.09 202,0 6,1

Merlot 18.09 210,0 6,5

Chardonnay
2016 3696

07.09 207,0 8,2

Merlot 20.09 209,0 6,6

Chardonnay
2017 3486

12.09 226,0 6,2

Merlot 29.09 215,0 7,4

Chardonnay
2018 4127

22.08 195,0 8,2

Merlot - - -



2. Analiza indicilor fizico-chimici, organoleptici, precum și proprietăților de spumare a vinurilor 

materie primă pentru spumante albe obținute în condiții de microvinificație în anul 2018.

Tabelul 3. 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. 2018)
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№ Denumirea

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH

Nota 

organoleptică 

puncte

zaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

Soiuri clasice europene

1 Aligote 9,6 1,2 7,7 0,48 3,03 7,9

2 Chardonnay 12,0 2,5 6,9 0,49 3,21 8,0

Soiuri de selecție nouă

5 Floricica 12,6 4,0 6,9 0,56 3,19 8,0

6 Viorica 14,2 3,8 5,0 0,49 3,22 8,1

7 Riton 14,0 3,9 5,1 0,56 3,26 7,9

8 Legenda 13,8 4,2 4,7 0,56 3,25 8,0



Fig. 1 Analiza indicelui de spumare (S) a vinurilor materie primă albe obținute din soiurile clasice europene și de 

selecţie nouă (a.r. 2018)
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Componența cupajelor din  soiurile de selecţie nouă cu  soiuri clasice europene (a.r. 2018):

Cupaj 1. Viorica + Aligote (2:1)

Cupaj 2. Legenda + Aligote (2:1)

Cupaj 3. Riton + Chardonnay (1:1)

Cupaj 4. Floricica+Chardonnay (2:1)

Tabelul 4. Indicii fizico-chimici a vinurilor materie primă albe obţinute prin cupajarea soiurilor europene clasice şi 

soiurile de selecţie nouă (a.r.2018)

№ 

Cupajului

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH

Nota 

organoleptică,

puncte

zaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

1 12,8 3,0 5,8 0,48 3.12 8,1

2 12,5 3,3 5,6 0,52 3.16 8,1

3 13,0 3,2 6,0 0,52 3.22 8,1

4 12,4 3,5 6,9 0,52 3.20 8,0
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№ și conținutul 

cupajului

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH

Nota organoleptică 

puncte
zaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

1

Viorica + Aligote 

(2:1)

13,2 2,0 5,7 0,48 3.12 9,1

2

Legenda + 

Aligote (2:1)

12,8 2,3 5,6 0,52 3.16 9,1

3

Riton + 

Chardonnay 

(1:1)

13,5 2,2 5,9 0,52 3.22
9,0

4

Floricica+Chard

onnay (2:1)

12,7 2,5 6,7 0,52 3.20 9,1

Tabelul 5. Indicii fizico-chimici a vinurilor spumante albe obţinute prin cupajarea 

soiurilor europene clasice şi soiurile de selecţie nouă (a.r.2018)
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Fig. 2. Analiza indicelui de spumare (S) a vinurilor spumante obținute din 

soiurile clasice europene și de selecţie nouă (a.r. 2018)
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3. Analiza indicilor fizico-chimici, organoleptici, precum și proprietăților de spumare a

vinurilor materie primă pentru spumante albe după 6 luni de păstrare;

№ Denumirea

Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a

pH

Nota 

organole

ptică 

puncte

zaharului 

rezidual, g/dm3

acidităţii 

titrabile, g/dm3

acidităţii 

volatile, 

g/dm3

Soiuri clasice europene

1 Aligote 11,8 3,5 7,3 0,60 3,20 7,9

2 Chardonnay 13,7 4,5 6,8 0,60 3,20 7,9

3 Riesling 10,9 3,5 9,0 0,60 2,97 8,0

4 Pinot blanc 11,1 1,5 8,4 0,49 3,05 8,0

5 Pinot gris 11,7 2,5 7,3 0,52 3,20 8,0

Soiuri de selecție nouă

6 Floricica 12,7 4,5 7,8 0,60 3,20 8,0

7 Viorica 13,9 5,0 6,3 0,52 3,17 8,1

8 Riton 12,8 4,5 6,4 0,60 3,22 7,9

9 Legenda 12,7 4,5 7,3 0,56 3,21 8,0

Tabelul 6. 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. 2019)
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Fig. 3. Analiza indicelui de spumare (S) a vinurilor materie primă albe obținute 

din soiurile clasice europene și de selecţie nouă (a.r. 2019)



4. Reînsămânţarea Colecţiei Ramurale de Microorganisme pentru Industria Oenologică (în

două repetări) şi a microorganismelor de infecţie întâlnite în industria vinicolă.

De asemenea s-au efectuat lucrări de control a purităţii tuturor culturilor din colecţia de 

microorganisme, în urma cărora din cele 151 tulpine de levuri controlate toate 151 au fost 

apreciate ca  microbiologic pure.

În CNMN au fost depozitate 4 tulpini de levuri noi, izolate din centrul vitivinicol 

”Trifești”.
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5. Analiza fizico-chimică și organoleptică a vinurilor albe și roșii seci obținute în condiții 

de laborator cu utilizarea tulpinilor de levuri autohtoni izolate din centrul vitivinicol 

”Trifești”.

Tabelul 7. Caracteristicile fizico-chimice a musturilor de struguri  utilizate pentru aprecierea comparativă a 

diferitor tulpine de levuri (a. r. 2018)

№ Denumirea soiurilor de 

struguri

Concentraţia 

în masă a 

zaharurilor, 

g/dm3

Concentraţia 

în masă a 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

pH

Potenţialul 

OR, mV

1
Aligote

218,0 7,3 3,09 216,9

2

Cabernet-

Sauvignon 275,0 5,9 3,22 212,3
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Tabelul 8. Indicii fizico-chimici a vinurilor materie primă albe seci obţinute cu diferite 

tulpine de levuri (a. r. 2018)

Tulpina, Nr.
Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia 

în masă a 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

Concentraţia 

în masă a 

acidităţii  

volatile, 

g/dm3

pH
Potenţialul 

OR, mV

Zahar 

rezidual, 

g/dm3

Nota

Organole-

ptică

1 12,8±0,1 6,7±0,1 0,39±0,03 3,15 214,0 2,3±0,1 7,9

10 12,9±0,1 6,7±0,1 0,36±0,04 3,15 214,0 1,5±0,1 8,0

15 13,0±0,1 6,6±0,1 0,39±0,03 3,13 215,2 1,5±0,1 8,0

19 12,9±0,1 6,7±0,2 0,39±0,04 3,14 214,8 3,2±0,1 7,9

22 12,9±0,1 6,7±0,2 0,39±0,04 3,14 214,8 3,2±0,1 7,9

Oenoferm 

Freddo
12,9±0,1 6,7±0,1 0,39±0,04 3,15 214,8 2,1±0,1 8,0
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Tabelul 9.  Indicii fizico-chimici a vinurilor materie primă roșii seci obţinute cu 

diferite tulpine de levuri (a. r. 2018)

Tulpina, Nr.
Concentraţia 

alcoolică,

% vol.

Concentraţia 

în masă a 

acidităţii 

titrabile, 

g/dm3

Concentraţia 

în masă a 

acidităţii  

volatile, 

g/dm3

pH
Potenţialul

OR, mV

Zahar 

rezidual, 

g/dm3

Nota

Organole-

ptică

27 15,8±0,1 5,4±0,1 0,52±0,02 3,28 211,1 6,5±0,1 8,0

31 15,4±0,1 5,5±0,1 0,46±0,03 3,25 212,0 6,5±0,1 7,8

35 16,1±0,1 5,4±0,2 0,52±0,03 3,25 212,0 4,5±0,1 7,9

43 16,2±0,1 5,4±0,2 0,46±0,03 3,28 211,7 3,2±0,1 8,1

45 15,9±0,1 5,4±0,1 0,52±0,02 3,28 211,1 6,5±0,1 8,0

Oenoferm Be-

Red
15,5±0,1 5,4±0,2 0,46±0,03 3,28 211,9 7,2±0,1 8,0
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6. Analiza fizico-chimică și organoleptică a vinurilor albe și roșii seci obținute în condiții de producere la ÎM ”

Vinăria Purcari” SRL și SA ”Vinăria din Vale” cu utilizarea levurilor autohtone (a.r. 2019)

№ Soiul de struguri
Tulpina de 

levuri

Indicii fizico-chimici

Concentrația

alcool, % vol.

Concentraţa în masă a:

рНzaharului

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile,g/ dm3

acidităţii volatile, 

g/ dm3

1 Sauvignon CNMN-Y-33 14,0±0,1 2,0±0,2 5,8±0,1 0,49±0,03 3,50

2 Sauvignon CNMN-Y-32 13,9±0,1 4,0±0,2 5,8±0,1 0,49±0,03 3,49

3 Sauvignon (martor)
Anchor 

Alchemy II
14,0±0,1 2,1±0,2 5,7±0,1 0,49±0,03 3,49

Tabelul 10. Indicii fizico-chimici a vinurilor albe obținute cu diferite tulpini de levuri autohtone în condiții de producere la ÎM ” 

Vinăria Purcari” SRL, (a.r. 2019)

№ Soiul de struguri
Tulpina de 

levuri

Indicii fizico-chimici

Concen-trația 

alcool, % vol.

Concentraţa în masă a:

рНzaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii 

titrabile,g/ dm3

acidităţii 

volatile, g/ dm3

1 Malbec CNMN-Y-31 13,7±0,1 2,5±0,2 7,6±0,1 0,35±0,03 3,53

2 Malbec (martor) Anchor NT 202 13,8±0,1 1,9±0,2 7,7±0,1 0,39±0,03 3,53

Tabelul 11.  Indicii fizico-chimici a vinurilori roșii seci obţinute cu diferite tulpine de levuri în condiții de producere la ÎM ” Vinăria

Purcari” SRL, (a.r. 2019)



21

№ Soiul de struguri Tulpina de levuri

Indicii fizico-chimici

Concen-trația 

alcool, % vol.

Concentraţa în masă a:

рНzaharului 

rezidual, 

g/dm3

acidităţii titrabile,g/ 

dm3

acidităţii volatile, g/ 

dm3

1 Chardonnay CNMN-Y-34 12,5±0,1 2,0±0,2 6,8±0,1 0,39±0,03 3,50

2 Chardonnay
Oenoferm 

Freddo
12,6±0,1 2,1±0,2 6,7±0,1 0,39±0,03 3,49

3 Muscat Ottonel CNMN-Y-35 12,9±0,1 3,7±0,2 5,8±0,1 0,49±0,03 3,49

4
Muscat 

Ottonel(martor)

Oenoferm 

Freddo
12,9±0,1 4,0±0,2 5,9±0,1 0,49±0,03 3,47

Tabelul 12. Indicii fizico-chimici a vinurilor albe obținute cu diferite tulpini de levuri autohtone în condiții de

producere la SA ” Vinăria din Vale”, (a.r. 2019)

№ Soiul de struguri Tulpina de levuri

Indicii fizico-chimici

Concen-trația 

alcool, % vol.

Concentraţa în masă a:

рН
zaharului 

rezidual, g/dm3

acidităţii titrabile,g/ 

dm3

acidităţii volatile, g/ 

dm3

1 Merlot CNMN-Y-36 13,7±0,1 2,5±0,2 6,6±0,1 0,45±0,03 3,51

2 Merlot (martor)
Oenoferm Be-

Red
13,8±0,1 1,9±0,2 6,7±0,1 0,49±0,03 3,51

3 Cabernet-Sauvignon CNMN-Y-37 13,5±0,1 2,5±0,2 6,9±0,1 0,53±0,03 3,51

4
Cabernet 

Sauvignon (martor)

Oenoferm Be-

Red
13,5±0,1 2,9±0,2 6,7±0,1 0,56±0,03 3,51

Tabelul 13.  Indicii fizico-chimici a vinurilori roșii seci obţinute cu diferite tulpine de levuri în condiții de 

producere la SA ”Vinăria din Vale” (a.r. 2019)
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1. Studiul comparativ al datelor climatice demonstrează influența semnificativă în dinamica crescută a sumei

temperaturilor active asupra indicilor de calitate a strugurilor. Se observă o majorare a sumei temperaturilor active

ceea ce duce la majorarea semnificativă a concentrației de zaharuri în struguri și ca urmare obținerea gradului alcoolic

mai sporit. Rezultatele analizelor efectuate au demonstrat, că în ultimii ani a crescut semnificativ gradul alcoolic în

vinurile din RM ceea ce indică necesitatea efectuării cercetărilor legate de optimizarea conținutului de alcool în vinuri.

2. Analiza indicilor fizico-chimici și organoleptici a demonstrat, că vinurile materie primă pentru spumante obţinute

din soiurile europene clasice și soiurile de selecție nouă sunt de calitate înaltă, ceea ce este confirmat de notele

organoleptice înalte. Vinurile materie primă pentru spumante obținute din struguri cu grad înalt de maturare se

caracterizează printr-un conținut avansat de alcool, și concentrații joase de acizi titrabili și proprietăți de spumare

reduse.

3.În baza vinurilor materie primă obținute în sezonul vinicol 2018 cu scopul optimizării calității vinurilor și

valorificării soiurilor de selecție nouă au fost formate 4 cupaje de vinuri experimentale pentru spumante albe. Cupajele

formate au fost supuse procesului de fermentare secundară în scopul evidențierii celor mai perspective cupaje pentru

producerea vinurilor spumante de înaltă calitate.

4. Aprecierea comparativă a vinurilor spumante albe obţinute a demonstrat, că cupajarea vinurilor materie primă din

soiuri clasice și soiuri de selecție nouă influențează pozitiv asupra notei organoleptice. În urma aprecierii potențialului

de spumare a vinurilor spumante obținute pe baza cupajului de vinuri din soiurile de selecție nouă cu vinurile din

soiurile clasice europene putem evidenția cupajele care au în componența ca parteneri de cupaj soiul Chardonnay.

Cel mai înalt potențial de spumare a fost înregistrat în mostrele 3 (Riton+Chardonnay) și 4 (Floricica+Chardonnay).

5. În urma aprecierii indicilor fizico-chimici și organoleptici a vinurilor materie primă obținute din soiurile de selecție

nouă și europene pentru producerea vinurilor spumante, în sezonul de vinificație a. 2019 se evidențiează vinurile

materie primă din soiul Aligote și Pinot blanc, ce au acumulat cele mai înalte indici de spumare, urmate de vinul

materie primă produs din soiul Pinot gris, Riesling, Chardonnay și soiurile de selecție nouă Floricica și Viorica. Aceste

vinuri sau evidențiat cu parametri de spumare avansați și pot servi drept parteneri de cupaj pentru îmbunătățirea

calității vinurilor spumante.
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6.Cercetările efectuate în condiţiile de microvinificație în sezonul de vinificaţie a. 2018 au demonstrat, că utilizarea

tulpinilor de levuri autohtone, izolate din microflora indigenă a centrului vitivinicol „Trifești”, permite obţinerea

vinurilor albe și roșii seci de o calitate înaltă, atît după indicii fizico-chimici, cît şi după nota organoleptică şi nu

cedează calităţii vinului fermentat cu utilizarea LAU de import.

7. Cercetările efectuate în condiţiile de producere la ÎM ”Vinăria Purcari” SRL și SA ”Vinăria din Vale” în sezonul de

vinificaţie a. 2019 au demonstrat, că utilizarea tulpinilor de levuri autohtone, permite obţinerea vinurilor albe și roșii

seci de o calitate înaltă, atît după indicii fizico-chimici, cît şi după nota organoleptică şi nu cedează calităţii vinurilor

fermentate pe LAU import.

8. În baza rezultatelor obținute tulpinile de levuri autohtone izolate din plaiul vitivinicol ”Trifești” au fost depozitate în

CNMN a IMB.

9. În rezultatul implementării tulpinilor de levuri autohtone, izolate din plaiul vitivinicol ”Purcari” şi cercetate în

laboratorul „Biotehnologii și Microbiologia Vinului” a IŞPHTA pentru producerea vinurilor albe și roșii seci, la ÎM

”Vinăria Purcari” SRL au fost obţinute partide industriale de vinuri 3000 de dal din soiul Sauvignon și 1500 de dal

din soiul Malbec.

10. În rezultatul implementării tulpinilor de levuri autohtone, izolate din plaiul vitivinicol ”Trifești” şi cercetate în

laboratorul „Biotehnologii și Microbiologia Vinului” a IŞPHTA pentru producerea vinurilor albe seci, la SA ”Vinăria

din Vale” au fost obţinute partide industriale de vinuri 2000 de dal din soiul Chardonnay și 2000 de dal din soiul

Muscat Ottonel, și 2000 de dal din soiul Merlot și 2000 de dal din soiul Cabernet-Sauvignon.

11. În baza rezultatelor obținute au fost elaborate Recomandări tehnologice privind utilizarea levurilor autohtone

evidențiate din diferite centre vitivinicole la producerea vinurilor albe și roșii seci.
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 În cadrul laboratorului se efectuează cercetări în baza proiectului pentru tineri cercetători „Caracteristica

tulpinilor de levuri autohtone izolate din centrul vitivinicol Trifești pentru producerea vinurilor albe și

roşii seci”” sub conducerea dnei dr. Soldatenco Olga.

 La expoziția EUROINVENT 2019 – Iași, au fost decernate cu medaliile de aur și de argint brevete de invenții

”Strain of Saccharomyces cerevisiae yeast CNMN-Y-31/32/33 for the production of dry red and white wine in

the wine center Purcari” și ”Process of dry red winw with advanced content of biological active

compounds”.

Informaţii suplimentare
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