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R e z u m a t u l

p r o i e c t u l u i

Promovarea consumului vinurilor naturale cu grad alcoolic redus destinat

tinerelor, maturilor şi celor cu probleme de sănătate precum şi substituirea băuturilor

alcoolice răcoritoare obţinute prin adaos de conservanţi coloranţi, aromatizatori şi

substanţe de stabilizare este una din tendinţele oenologiei mondiale preluate de către

Republica Moldova. Creşterea volumului de producţie a băuturilor cu un conţinut redus de

alcool este cauzată de solicitarea tot mai frecventă a consumatorilor.

Vin parţial dealcoolizat -produs obţinut prin dealcoolizarea parţială a vinului

sec, prin eliminarea unei părţi de alcool din vin cu utilizarea procedeelor de separare

fizică. Reducerea concentraţiei alcoolice dobândite nu poate fi mai mare de 2% vol., iar

concentraţia alcoolică obţinută a produsului finit trebuie să fie de cel puţin 8,5 % vol.



Obiectivele proiectului  

1. Obţinerea vinurilor parţial dealcoolizate . Stabilirea regimurilor optimale de 

dealcoolizare parţială a vinurilor prin metoda distilării în vid.

2. Stabilirea influenţei procesului de dealcoolizare parţială prin metoda distilării 

în vid asupra indicilor fizico-chimici, aromatici  și microbiologici a vinurilor albe 

seci.

3. Ameliorarea calității vinurilor obținute în procesul de dealcoolizare parțială

prin metoda distilării în vid.
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Concluzii
-în scopul stabilirii regimurilor optimale de dealcoolizare vinurilor au fost studiate diferite

parametri fizici (temperatura, presiunea, durata procesului de dealcoolizare). Conform

rezultatelor obținute au fost stabilite regimurile optimale de producere vinurilor cu un conținut

redus de alcool:

- T(temperatura): de la 20ºC pînă la 30ºC

-P (presiune): de la 0,03 bar pînă la 0,05 bar

-τ (durata procesului) depinde de la concentrația alcoolică dorită în vinul final

-în scopul stabilirii influenţei procesului de dealcoolizare asupra indicilor fizico-chimici, aromatici

și microbiologici au fost obținute vinuri cu conținut diferit de alcool prin metoda distilării în vid. A

fost stabilit că în procesul de dealcoolizare are loc micșorarea concentrației alcoolice, majorarea

conținutului de acizi titrabili și zaharuri reziduale, iar concentrația acizilor volatili rămîne constantă.

A fost studiată influența procesului de dealcoolizare asupra complexului aromatic a vinurilor

obținute. Din datele experimentale putem concluziona că procesul de dealcoolizare afectează

calitatea vinurilor în dependența de temperatura procesului.

Așa dar, temperatura 40ºC are un efect negativ asupra calității vinurilor, la această temperatura are

loc eliminarea multor substanțe aromate, care au un rol important asupra calității vinurilor.

Temperatura 20ºC și 30ºC au o influență mai nesemnificativă asupra complexului aromatic a

vinurilor studiate.

În cadrul proiectului a fost elaborat un procedeu nou, care permite ameliorarea calității vinurilor

dealcoolizate obținute. Esența procedeului dat constă în reducerea conținutului de alcool în vinuri

prin metoda distilării sub vid cu ulterioară cupajare a produsului obținut cu vinul sec inițial în
diferite proporții. În rezultatul se obțin vinuri albe naturale cu un grad alcoolic scăzut de înaltă

calitate.



Rezultatele cercetărilor au fost expuse în 6 publicaţii științifice

1. ТАРАН, Н.; СТОЛЕЙКОВА, С. Влияние температуры процесса деалкоолизации на физико-

химические показатели белых сухих вин. Международный научно-практический форум «Роль

экологизации и биологизации в повышении эффективности производства плодовых культур,

винограда и продуктов их переработки», 26-30 августа, г. Краснодар, 2013 г.

2. TARAN, N; STOLEICOVA, S; ADAJUC, V; SOLDATENCO, O; MORARI, B; TARAN, M. Influenţa

duratei procesului de dealcoolizare asupra indicilor fizico-chimici a vinurilor albe seci. Simpozionul Ştiinţific

Internaţional „Agricultura Modernă – Realizări şi Perspective”, UASM, 27 septembrie, Chişinău, 2013.

3. ТАРАН, Н.; СТОЛЕЙКОВА, С. Влияние температуры процесса деалкоголизации на физико-

химические показатели красных сухих вин. Simpozionul Ştiinţific Internaţional „Agricultura Modernă –

Realizări şi Perspective”, UASM, 27 septembrie, Chişinău, 2013.

4. ТАРАН, Н.; СОЛДАТЕНКО, Е.; СТОЛЕЙКОВА, С. Влияние процесса деалкоголизации на

полифенольный комплекс красных вин. Международная научно - практическая интернет – конференция

«Инновационные технологии и тенденции в развитии современного виноградарства и виноделия», 1-3

июля, г. Ялта, 2014 г.

5. TARAN, N.; STOLEICOVA, S.; SOLDATENCO, O.; MORARI, B. The influence of pressure on chemical

and physical parameters of white and red wines obtained by dealcoholization method. Banat's University of

Agricultural Sciences and Veterinary Medicine „King Michael I of Romania” from Timisoara, „The 5th

International Conference on Food Chemistry, Engineering & Technology”, 29-30 May, Timisoara, a.2014

ISBN 978-606-569-804-8

6. TARAN, N.; STOLEICOVA, S. The influence of initial alcohol content in wine on dealcoholization

process. Conferinţa Internaţională “Tehnologii Moderne în Industria Alimentară -2014”, UTM, 16-18

Octombrie, Chişinău, a.2014

Participări la 4 Conferințe Științifice Internaționale

Au fost organizate 2 deplasări Yalta (Crimeea), Iași, Brașov,Timișoara (Romania)
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R e z u m a t u l

p r o i e c t u l u i

Izolarea şi selectarea tulpinilor de levuri autohtone în diferite plaiuri

vitivinicole necesită cercetări suplimentare pentru efectuarea izolării şi selectării

tulpinilor locale în scopul păstrării şi utilizării capacităţilor valoroase de

producere a microorganismelor, precum şi în scopul asigurării veridicităţii

provenienţei culturii.

În acest context o sarcină importantă în domeniul microbiologiei vinului este

obţinerea levurilor autohtone din anumite plaiuri vitivinicole, capabile de a se

adapta uşor la condiţiile mediului dat, de a fermenta glucidele din must şi de a

obţine vinuri naturale cu calităţi organoleptice înalte.



Obiectivele proiectului  pentru I an

1. Izolarea şi obţinerea tulpinilor de levuri pure

2. Studiul caracterelor culturale, fiziologo-morfologice, biochimice a tulpinilor de 

levuri izolate



Material de însămînţare

(sol, tulpina viţei de vie)

Însămînţarea suspensiei 

celulare pe mediu solid 

agarizat

Reînsămînţarea coloniilor 

pe mediu lichid

Selectarea coloniilor 

izolate

Însămînţarea 

suspenziei celulare pe 

mediu solid agarizat

Purificarea culturii

Obţinerea culturii pure

Schema de izolare a tulpinilor de levuri din sol şi de 

pe suprafaţa tulpinei viţei de vie

Probele de sol şi de tulpina viţei de vie (soiul Merlot) au

fost prelevate la etapa de înmugurire a viţei de vie (luna aprilie),

iar mustul de struguri Merlot s-a caracterizat cu următorii indici

inițiali: concentrația zaharurilor – 220 g/dm3, aciditatea titrabilă-

7,4 g/ dm3.

Au fost izolate 57 de tulpini de levuri din plaiul Puhoi,

centrul - Bulboaca, din care 43 (75%) de tulpini fac parte din

genul Saccharomyces.

Pe prima etapa au fost detectate caracteristicile de

fermentare a tulpinilor de levuri izolate, în conformitate cu

capacitatea de spumare și evoluția în timp (declanșarea, la final)

a procesului de fermentație, au fost selectate 17 tulpini de levuri

(din 57).

In al doilea test de evaluare a caracteristicilor de

fermentare, efectuat în laborator, a fost determinată: capacitatea

tulpinilor de levuri selectate de a forma precipitat granulat,

pulverulent sau compact, capacitatea de a fermenta complet

zaharuri din must, proprietatea de a nu produce hidrogen sulfurat

și influența asupra proprietăților organoleptice. Din 17 tulpini de

levuri testate au fost selectate 10 tulpini de levuri potrivite

pentru a obține un vin roșu sec calitativ.



Concluzii

În urma activității de cercetare, cu privire la selectarea tulpinilor de levuri potrivite

pentru obținerea vinului roșu sec, au fost izolate 57 de noi tulpini de levuri din plaiul

vitivinicol Puhoi, centrul - Bulboaca. În testul de preselecție, 70% dintre tulpinile

studiate în procesul de fermentație alcoolică au fost eliminate. Cele 17 tulpini de levuri

selectate au fost evaluate în procesul de fermentație alcoolică, analizând caracteristicile

organoleptice și fizico-chimice ale vinurilor obținute. În urma acestui test au fost

selectate 10 tulpini de levuri, care pot influiența pozitiv asupra procesului de

fermentare pentru obținerea vinurilor roșii seci de înaltă calitate.

Aceste tulpine de levuri izolate și selectate din plaiul vitivinicol Puhoi- centrul

vitivinicol Bulboaca vor fi testate în scopul identificării acelor tulpine de levuri care

conduc la obţinerea de vinuri cu însuşiri de tipicitate.



Lista publicațiilor

1. TARAN, N.; SOLDATENCO, O. Isolation and obtain of pure yeast strains from Puhoi

vineyard for production of dry red wines. Conferința Internațională în Biotehnologie

Microbiană, IMB, 9-10 Octombrie, Chișinău, a. 2014

2. SOLDATENCO, O.; STOLEICOVA, S.; MORARI, B.; TARAN, M. Characterization

of Saccharomyces cerevisiae strains from Puhoi vineyard at the laboratory scale.

Conferinţa Internaţională “Tehnologii Moderne în Industria Alimentară -2014”, UTM, 16-

18 Octombrie, Chişinău, a.2014

Participări la 2 Conferințe Științifice Internaționale

A fost organizată deplasare în Iași, Brașov,Timișoara (Romania)



SCHIMB DE EXPERIENŢA A TINERILOR CERCETĂTORI ÎN CADRUL 

PROIECTULUI



Vă mulţumim 

pentru atenţie!
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