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În monografie este prezentată o sinteză amplă a rolului levurilor în vinificaţie şi a influ-
enţei microorganismelor asupra calităţii vinurilor la diferite etape ale procesului tehno-
logic. Autorul, în colaborare cu colegii, a examinat posibilitatea obţinerii preparatelor de 
levuri active uscate din tulpini de levuri autohtone, capabile de a se adopta la condiţiile 
mediului dat şi a obţine vinuri tipice cu calităţi organoleptice înalte. La fel, sunt descrise 
etapele principale de izolare şi selectare a tulpinilor de levuri destinate producerii vinurilor 
albe seci şi spumantelor şi caracteristicele tehnologice şi biochimice ale tulpinilor izolate 
din diferite centre vitivinicole ale Republicii Moldova. 

Pentru producerea vinurilor spumante albe şi roşii cu însuşiri organoleptice avansate 
au fost selectate levuri locale cu însuşiri biosintetice deosebite, care contribuie la ameliora-
rea complexului aromatic al producţiei finale.

Prezintă o noutate tehnologică elaborarea şi implementarea în producere a tehnologiei 
de fabricare a spumantelor aromatice în baza utilizării soiurilor de selecţie nouă, care în 
ultimul timp se bucură de popularitate la concursurile mondiale de degustaţii a vinurilor.

În monografia ”Biotehnologii în vinificaţie” sunt utilizate metode moderne de iden-
tificare taxonomică a microorganismelor izolate, de apreciere tehnologică a tulpinilor de 
levuri evidenţiate şi de analiză fizico-chimică a vinurilor obţinute cu aceste levuri.

Pentru soluţionarea obiectivelor principale autorul şi colectivul de savanţi au realizat 
un complex larg de studii ştiinţifice, care cuprind tot ciclul tehnologic începând cu calitatea 
strugurilor la diferite etape de maturare, regimuri tehnologice de prelucrare a strugurilor, 
optimizarea proceselor de tratare a vinurilor cu materiale inovative, procesul de fermen-
tare secundară şi controlul calităţii producţiei finite.

În rezultatul cercetărilor efectuate a fost stabilită influenţa tulpinilor de levuri eviden-
ţiate asupra calităţii vinurilor albe şi roşii seci, vinurilor spumante, au fost obţinute loturi 
experimentale de levuri active uscate autohtone (locale), partide experimentale şi de pro-
ducere de vinuri spumante, albe şi roşii seci în baza utilizării tulpinilor de levuri selectate, 
precum şi vinuri spumante în baza soiurilor de selecţie nouă.

Noutatea cercetărilor efectuate este confirmată prin 18 brevete de invenţii obţinute şi 
care au fost pe larg implementate la diferite întreprinderi vinicole din Republica Moldova 
şi peste hotare.

Monografia este destinată unui spectru larg de specialişti în domeniul oenologiei, 
inclusiv savanţi, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

Monogrofia a fost realizată în cadrul proiectului, finanţat de către Agenţia Naţională de 
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rificarea la scara industrială a potenţialului oenologic al soiurilor şi clonelor de struguri 
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PREZENTARE
Prezenta monografie este rezultatul unor cercetări de mai mulţi ani în 

domeniul biotehnologiei vinurilor, efectuate de către colectivul de savanţi 
din cadrul Institutului Naţional al Viei şi Vinului (recent IP Institutul Ştiinţi-
fico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare) sub conducerea ştiinţi-
fică a doctorului habilitat, profesor universitar Nicolae Taran.

Progresul tehnico-ştiinţific în biotehnologia industriei alimentare, oeno-
logia practică şi microbiologia industrială în mod direct şi foarte semnificativ 
au influenţat dezvoltarea ramurii vitivinicole a Republicii Moldova şi au pus 
baza teoretică şi practică la elaborarea tehnologiilor moderne de producere a 
vinurilor albe şi roşii seci, vinurilor spumante şi altor produse vinicole în ţara 
noastră. La momentul actual este greu de imaginat o ramură vinicolă pros-
peră fără utilizarea pe larg a levurilor active uscate, enzimilor de diferite tipuri 
în vinificaţia primară şi secundară, a activatorilor de fermentare şi alte materi-
ale din domeniul biotehnologiilor moderne, care au scopul principal amelio-
rarea calităţii producţiei finite, sporirea randamentului de utilizare a materiei 
prime, precum şi ameliorarea calităţilor igienice ale vinurilor.

În marea majoritate a întreprinderilor vinicole din ţara noastră sunt utili-
zate pe larg levurile active uscate la producerea vinurilor albe şi roşii seci, pre-
cum şi celor spumante produse în Germania, Franţa, Italia, Spania, Africa de 
Sud şi alte ţări, ce nu permit întotdeauna de a obţine vinuri specifice şi unicale 
cu amprenta pedo-ecologică a Republicii Moldova.

Formarea proprietăţilor tipice şi autentice ale vinurilor produse în Repu-
blica Moldova este de neconceput fără studiile şi cercetările legale de utilizare 
în procesul tehnologic a tulpinilor de levuri locale evidenţiate şi selectate din 
diferite areale vinicole.

În acest context este binevenită monografia ”Biotehnologii în vinificaţie” 
a profesorului universitar Nicolae Taran, care este consacrată problemelor 
legate de evidenţierea şi selectarea tulpinilor autohtone (locale) de levuri des-
tinate producerii vinurilor albe şi roşii seci, vinurilor spumante.

Găină Boris, academician AŞM, 
doctor habilitat în ştiinţe tehnice, 
profesor cercetător
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CUVÂNT ÎNAINTE
Elaborarea şi implementarea unor noi biotehnologii cu caracter funda-

mental şi concomitent, aplicativ în domeniul oenologiei este o problemă 
tehnico-ştiinţiică foarte importantă, soluţionarea căreia va avea o influenţă 
majoră asupra dezvoltării industriei vinicole a Republicii Moldova. În prezent 
ponderea acestei ramuri în volumul produsului brut al Republicii Moldova a 
scăzut de la 25 până la 10%, ea rămâne o direcţie strategică a dezvoltării pro-
ducţiei agroalimentare.

Una din sarcinile principale ale vinificaţiei din ţara noastră este ameliora-
rea calităţii producţiei vinicole şi pătrunderea pe piaţa mondială cu vinuri cu 
indici fizico-chimici, biochimici şi organoleptici stabili şi conformi cerinţelor 
internaţionale. La formarea calităţii înalte a vinurilor, o deosebită importanţă 
se atribuie proceselor de fermentare a mustului şi procedeelor biotehnologice 
de formare şi stabilizare a vinurilor. În rezultatul numeroaselor cercetări reali-
zate de diferiţi savanţi străini şi locali (Ribereau-Gayon, Peynaut E., Flanzy C., 
De Rosa, Andre P., Colagrande O., Amati A., Berg H., Bernard F., Cozub Gh., 
Babici N., Valuico A., Burian N. şi al.) în acest domeniu s-au obţinut tulpini 
de levuri presate, liofilizate sau uscate, dar o importanţă practică au căpătat 
levurile active uscate (LAU). 

Multe ţări vinicole din lume (Franţa, Italia, Spania, Germania, Australia ş.a.) 
în decurs de multe decenii utilizează pe larg în oenologie LAU obţinând vinuri 
de o calitate înaltă. În ultimul timp, piaţa Republicii Moldova este invadată 
de diverse preparate de LAU a diferitor firme producătoare din Italia, Franţa, 
Spania, Africa de Sud, însă nu toate preparatele sunt capabile să fermenteze 
complet zaharurile şi nu contribuie la obţinerea unor vinuri calitative. 

Pentru Republica Moldova o sarcină foarte importantă în domeniul micro-
biologiei vinului este obţinerea preparatelor autohtone de LAU, capabile de 
a se adopta uşor la condiţiile mediului dat, de a fermenta complet zaharurile 
din must şi de a obţine vinuri cu o tipicitate locală. Actualmente o direcţie 
strategică în biotehnologia şi microbiologia vinului o constituie sistematiza-
rea morfologico-culturală a tulpinilor de levuri locale, care asigură păstrarea 
pentru industria vinului a culturilor cu activitate înaltă obţinute prin selecta-
rea şi conservarea genofondului microbian autohton. Natura şi capacitatea de 
fermentare a levurilor este determinată de 2 criterii importante oenologice: 

1. Criteriile tehnologice, care permit dirijarea fermentaţiei în mod optimal 
şi programat; 

2. Criteriile calitative, care contribuie la ameliorarea calităţii vinului dato-
rită formării unor compuşi secundari valoroşi.

Reieşind din aceste considerente, este necesar de a evidenţia diferite 
microorganisme prezente în must, de identificat specia şi de selectat tulpina 
cea mai potrivită în baza acestor criterii oenologice.

Ţinând cont de faptul, că în Republica Moldova la moment lipsesc astfel de 
cercetări este foarte important de a efectua un studiu profund în acest dome-
niu.
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Evidenţierea şi selectarea tulpinilor de levuri locale în diferite centre vitivi-
nicole necesită cercetări suplimentare în scopul păstrării şi utilizării capacită-
ţilor valoroase de producere a levurilor selectate, precum şi în scopul asigură-
rii veridicităţii provenienţei tulpinii.

De asemenea o direcţie importantă în domeniul biotehnologiilor vinicole 
o reprezintă studiile influenţei tulpinilor de levuri locale selecţionate asupra 
proceselor biochimice la producerea vinurilor spumante, precum şi asupra 
parametrilor de spumare şi perlare. La formarea vinurilor spumante de cali-
tate o deosebită atenţie i se atribuie procesului de fermentare secundară a 
amestecului fermentativ, iar durata procesului depinde de alegerea corectă 
a tulpinii de levuri şi de particularităţile ei fiziologice şi biochimice. În aşa fel, 
argumentarea ştiinţifică a utilizării tulpinilor de levuri locale la producerea 
vinurilor materie primă şi vinurilor spumante de calitate înaltă este o pro-
blemă ştiinţifică, care necesită studii şi cercetări suplimentare.

Conform opiniilor unor savanţi oenologi din ţară şi de peste hotare, calita-
tea înaltă a vinurilor, în mare măsură, depinde de soiul de struguri şi nivelul 
de agrotehnică în plantaţiile viticole. În această direcţie cercetările realizate în 
stabilirea influenţei încărcăturii de struguri la butuc şi gradului de maturare a 
strugurilor asupra calităţii vinurilor destinate producerii vinurilor spumante 
sunt actuale şi necesare pentru producători.

Prezintă, de asemenea, un interes ştiinţific şi practic sporit cercetările con-
sacrate utilizării soiurilor de struguri de selecţie nouă la producerea vinuri-
lor spumante, datorită calităţilor lor agrobiologice înalte. Pentru utilizarea 
practică a soiurilor de struguri Viorica, Floricica şi al. în producerea vinurilor 
spumante, cercetările au fost direcţionate spre argumentarea partenerilor de 
cupaj cu participarea vinurilor din soiuri europene (clasice) şi studiul comple-
xului aromatic al vinurilor spumante experimentale.

În rezultatul cercetărilor realizate a fost elaborată tehnologia de producere 
a vinurilor spumante albe brut, demisec şi sec în baza soiurilor Viorica şi Flo-
ricica. De asemenea, în monografie sunt prezentate rezultatele perfecţionării 
tehnologiei de producere a vinurilor spumante roşii în baza evoluţiei com-
plexului fenolic la toate etapele de producere. Pentru prima dată a fost elabo-
rată metoda de selectare a tulpinilor de levuri pentru fermentarea secundară 
a amestecului fermentativ din vinuri roşii (Medalia de Aur la expoziţia UGAL 
INVENT- 2015). În baza rezultatelor obţinute au fost ştiinţific argumentate 
tulpinile locale de levuri pentru fermentarea mustului şi pentru fermentarea 
secundară, care permite obţinerea unor concentraţii maximale de substanţe 
fenolice şi antocieni în vinurile spumante roşii.

Astfel, în lucrarea prezentată sunt generalizate rezultatele cercetărilor şti-
inţifice efectuate pe parcursul a 20 ani în direcţia biotehnologiei oenologice în 
cadrul laboratorului „Vinuri spumante” a INVV şi ”Biotehnologii şi Microbio-
logia Vinului” al IP IŞPHTA.

În monografie sunt incluse rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute în 
colaborare cu savanţii-colegi: doctor habilitat în tehnică Eugenia Soldatenco, 
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doctor în tehnică Victoria Adajuc, doctor în tehnică Olga Soldatenco, doctor 
în tehnică Ivan Troţchi, doctor în tehnică Oleg Roşca, doctor în tehnică Boris 
Morari, doctor în tehnică Irina Ponomariova, doctor în tehnică Dionisie Urîtu 
şi colaboratorii Ecaterina Grigoriţa, Hartina Ceban, Glavan Pavel şi Sandu 
Vasile.

Monografia este destinată unui spectru larg de specialişti în domeniul 
oenologiei, inclusiv savanţi, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

Taran Nicolae, Doctor habilitat, 
profesor universitar, Om Emerit  
al Republicii Moldova
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LISTA ABREVIERILOR

a. – anul 

ADN – acidul dezoxiribonucleic 

ARN – acidul ribonucleic 

AŞM – Academia de Ştiinţe a Moldovei 

BET – bromura de etidium

cca – circa

cel/cm3 – celule pe centimetru cub 

CRMIO – Colecţia Ramurală de Microorganisme pentru Industria Oenologică 

CSV – compuşii cu sulf volatili

d – zile 

ATP – trifosfat deoxiadenozină

dal – decalitru 

CTP – trifosfat deoxicitidină 

GTP – Trifosfat deoxiguanozină 

DMS – dimetilsulfid 

NTP – un termen genetic care se referă la cele patru deoxiribonucleotide d

UTP – trifosfat deoxiuridină 

EDTA – Acid etilendiaminotetraacetic 

ESN- extract sec nereducător

etc – etcetera 

FA – fermentarea alcoolică 

FML – fermentarea malolactică 

g/dm3 – gram pe dicemetru cub 

IC MD – Instrucţiune de control a Republicii Moldova 

IŞPHTA – Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare 

Kl. Apiculata – Kloeckera apiculata 

LAU – levuri active uscate

min – minute 

mg/dm3 – miligram pe dicemetru cub 
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µg/dm3 – microgram pe litru

10 ml – mililitru

µL-microlitre 

NAD – Nicotinamid adenin dinucleotid 

O. oeni – Oenoccocus oeni 

PCR – reacţia de polimerizare în lanţ (Polymerase Chain Reaction) 

R. – Rezervor 

r.a. – roada anului

rot/min – rotaţii pe minute 

SA – societate pe acţiuni 

S. – Saccharomyces 

TBE – Tris/Borat/EDTA – soluţie tampon

TE – Tris EDTA

ş.a. – şi altele

u.c. – unitate convenţională 

UV – ultraviolet 

YPD – mediu nutritive constituit din: 2% extract de drojdie, 2% pepton, 3% glucoză
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1. EVIDENŢIEREA ŞI SELECTAREA 
SUŞELOR DE LEVURI PENTRU 

PRODUCEREA VINURILOR ALBE SECI 
ÎN PLAIUL VITIVINICOL “CRICOVA”
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1.1. STUDII TEORETICE PRIVIND UTILIZAREA LEVURILOR  
ÎN OENOLOGIE 

1.1.1. Răspîndirea şi circuitul levurilor în natură

În activitatea lor vitală, levurile trec 3 cicluri de dezvoltare:
• natural, independent de acţiunea omului;
• apropiat de cel natural, dar sub influenţa omului (fermentaţia are loc în 

prezenţa oxigenului, fără anhidrida sulfuroasă);
• artificial, ciclu întrerupt de dezvoltare (fermentaţia e dirijată de om şi 

are loc în absenţa oxigenului).
Ciclul al doilea e răspîndit în ţările calde de sud, unde are loc fermentaţia 

deschisă. Al treilea ciclu e mai frecvent întîlnit în regiunile de nord, unde se 
practică fermentaţia închisă. Levurile sînt pe larg răspîndite în natură. Mulţi 
cercetători au fost preocupaţi de întrebarea, unde se află levurile în diferite 
anotimpuri ale anului şi cum nimeresc ele pe fructe şi, în special, pe struguri.

Încă în anul 1880 E. Ganzen a dovedit experimental, că locul de trai al levu-
rilor în timpul verii şi toamnei în fond sînt fructele şi legumele dulci şi mus-
toase deteriorate.

Ele se mai întîlnesc la suprafaţa solului şi în sol (la adîncimea de 20 – 30 
cm) anul împrejur. Un număr mare de levuri se întîlnesc mai ales în perioada 
coacerii fructelor şi pomuşoarelor.

Toamna, după recoltare, levurile de pe frunze nimeresc în sol odată cu 
căderea lor, aflîndu-se acolo din toamnă până primăvara. Toamna numărul 
lor e mare, apoi treptat scade din cauza condiţiilor nefavorabile de existenţă 
(lipsa hranei, temperatura joasă). Astfel, are loc selecţionarea naturală, în 
urma căreia supraveţuiesc cele mai puternice specii. De aceea pentru selecţi-
onarea suşelor de levuri locale cel mai bun este solul din vii colectat primăvara 
(martie).

Primăvara levurile, care au iernat în sol, sînt scoase la suprafaţă de către 
insecte, apoi nimeresc pe florile melifere, unde începe reproducerea lor. De 
pe flori levurile trec pe fructe, unde reproducerea lor continuă. Cea mai mare 
cantitate de levuri se acumulează la începutul recoltării. Pe suprafaţa fructelor 
şi pomuşoarelor coapte, în afară de levurile de vin, se mai află şi alte specii de 
levuri: sălbatice, bacterii acetice, cât şi spori ai ciupercilor de mucegai.

O cantitate însemnată de levuri se adună pe pereţii subsolurilor, a încăpe-
rilor de vinificare, a utilajului şi, mai ales, pe pereţii interni ai vaselor din lemn 
pentru vin. Levurile de pe pereţii subsolurilor şi încăperilor de vinificare în 
activitatea lor vitală folosesc substanţele gazoase. Pe pereţii reci ai încăperilor 
deseori are loc condensarea vaporilor de apă cu impurităţile de alcool, eteri, 
aldehide, amoniac, anhidridă sulfuroasă etc., care se elimină la fermentarea 
mustului şi în timpul pritocirii vinului.

În cele din urmă, un loc de trai al levurilor sînt animalele şi insectele (albi-
nele, bondarii, viespele, drosofilele etc.). Musca oţetului (drosofila), datorită 
simţului olfactiv dezvoltat, apare imediat acolo, unde începe fermentaţia 
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alcoolică şi este principalul purtător atât al bacteriilor acetice, cât şi al multor 
specii de levuri. Din sursele bibliografice este cunoscut faptul, că din tubul 
digestiv al drosofilei, au fost evidenţiate treizeci de specii de levuri.

Modalitatea prezenţei levurilor pe bobiţele strugurilor îi preocupa pe mulţi 
cercetători. În prezent drept principali purtători ai levurilor pe bobiţe sînt 
considerate diferite insecte. Pe bobiţele ce se află mai aproape de sol levurile 
nimeresc împreună cu particulele de praf şi cu stropii de ploaie.

1.1.2. Particularităţile suşelor de levuri locale în oenologie

Levurile responsabile pentru fermentarea alcoolică în vinificaţie, de obicei, 
pătrund în must de pe suprafaţa strugurilor, echipamentului utilizat sau prin 
administrarea directă a levurilor specifice.

Procesul de fermentare poate fi dirijat şi natural: fără inocularea levurilor 
selecţionate şi prin administrarea în must a maialei de levuri selecţionate sau 
a levurilor comerciale – levuri active uscate (LAU) de import. În prezent LAU 
sunt răspîndite în multe ţări, prin utilizarea cărora se obţin rezultate excelente, 
dar, de regulă, în studiul bibliografic se menţionează, că un vin mai calitativ se 
obţine atunci, cînd el este fermentat cu utilizarea levurilor locale.

În ultimul timp, a crescut interesul în utilizarea suşelor de levuri locale evi-
denţiate din mustul fermentat, care deţin anumite caracteristice metabolice 
specifice şi pot influenţa pozitiv calitatea produsului finit. Deşi multe levuri 
comerciale sunt utilizate pentru fermentarea mustului, se consideră că uti-
lizarea levurilor locale va fi mai eficientă, astfel, se constată că ele vor fi mai 
competitive. Acest fapt se lamureşte prin aceea că, ele posedă un potenţial 
dominant în procesul de fermentare în vinificaţie. În plus, utilizarea levurilor 
locale trebuie să asigure obţinerea proprietăţilor senzoriale tipice şi specifice 
pentru vinurile fabricate în anumite centre vitivinicole.

Diferite cercetări au demonstrat definitiv efectul levurilor locale şi LAU 
comerciale asupra caracterului senzorial al vinurilor obţinute din soiul de 
struguri Riesling şi Chardonnay, a vinurilor italiene din regiunea Marche ş.a.

Diversitatea levurilor din vin este o sursă favorabilă pentru selectarea suşe-
lor noi, care domină în timpul procesului de fermentaţie şi evaluează caracte-
risticile organoleptice ale vinurilor.

1.1.3. Rolul levurilor selecţionate în vinificaţie

Prin levuri selecţionate se înţeleg levurile provenite dintr-o celulă, alese 
special prin selecţie pentru anumite tipuri de vinuri – de masă, spumante, de 
desert, alcoolizate, de heres etc. 

Vinificatorii din regiunile producătoare de vinuri fine apreciază că, exclu-
zînd factorii tehnici, tipul de vin este un produs al locului de origine (climat, 
sol, expoziţie), al solului sau sortimentului şi al microflorei locale. Ei consideră 
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şi în prezent, că vinul este un produs al fermentaţiei spontane a mustului şi că 
microflora strugurilor manifestă capacităţi diferite de a produce alcool, gli-
cerol, acizi volatili, esteri etc. Vinificatorii menţionează că levurile selecţionate 
estompează caracteristicile vinurilor fine, care nu mai dezvoltă acelaş buchet 
ca la cele naturale fermentate, prin amestecul valoros de levuri al microflorei 
spontane. Pe struguri existînd specii valoroase şi adaptate, nu se pune pro-
blema folosirii unor levuri străine, cel mult se acceptă, în anii cu toamne reci, 
utilizarea unor maiele preparate local.

Pentru prima dată levurile selecţionate dintr-o singură celulă au fost obţi-
nute de botanistul danez Ganzen în anul 1881 pentru producerea berii. În 
vinificaţie levurile selecţionate au fost aplicate pentru prima dată de savantul 
german Muller-Turgau.

În Rusia primele cercetări cu levurile selecţionate au fost efectuate în Gră-
dina Botanică Nikitski de către K. Rudski şi A. Nastuicov în aa.1893-1897.

Rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul oenologiei, 
au permis realizarea unor inovaţii semnificative în procesul de producere a 
vinului. Acest fapt a contribuit atât la ameliorarea calităţii vinului, cât şi la 
optimizarea producerii şi comercializării acestui produs.

Vinificatorii mult timp au apreciat intervenţia microorganismelor în pro-
cesul de vinificaţie, ca un proces în mare măsură static, puţin modificabil şi 
fără nici o influenţă asupra produsului finit.

Însă, aprofundarea cunoştinţelor, legate de fiziologia şi mecanismele 
biochimice şi microbiologice, ce determină activitatea microorganismelor 
oenologice, în condiţiile ambientale, au demonstrat, că prin intermediul lor, 
poate fi dirijat procesul de vinificare în direcţia necesară.

După ce Pasteur a identificat pentru prima dată originea microorganisme-
lor, ce servesc drept agenţi ai fermentării şi a descris specificitatea lor, savanţii 
au început să studieze cele mai diverse produse alimentare fermentate, indi-
vidualizând microorganismele responsabile de transformările ce au loc în 
acest caz. Produsul care atrage sub acest aspect cea mai mare atenţie, este 
vinul. Reess şi apoi Hansen, respectiv în a. 1872 şi în a. 1880 au stabilit, că fer-
mentarea mustului de struguri decurge în trepte, fiind întotdeauna iniţiată de 
levurile de formă apiculată şi completată de cele cu celule în formă de elipsă.

Prin urmare, sunt preferabile levurile cu celule de formă elipsoidă şi pro-
totipurile lor fiziologice sau speciile mai apropiate, datorită proprietăţilor lor 
pozitive, printre care toleranţa la alcool şi sinteza joasă de acizi volatili.

Acţiunea selectivă a anhidridei sulfuroase în favoarea levurilor elipsoide 
era cunoscută împreuna cu metoda de sporire a rezistenţei pentru a mări sau 
a reduce rezistenţa la antiseptici.

Suşele de levuri Saccharomyces constituie obiectul de studiu al microbio-
logilor, care sunt în permanentă căutare a suşelor valoroase cu cele mai bune 
caracteristici oenologice cum sunt: vigoarea fermentativă, rezistenţa la SO2, 
toleranţa la alcool, producere minoră de acid acetic.

Iniţial fermentaţiile se produceau sub acţiunea micoflorei «spontane», 
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sălbatice, care se găseşte pe suprafaţa sau în interiorul produsului supus fer-
mentaţiei. Aceste microorganisme sunt slab active sau sunt în amestec cu 
diferite specii dăunătoare, a căror activitate diminuează calitatea produsului 
final. În prezent pentru a preveni aceste inconveniente se recurge la utilizarea 
microorganismelor selecţionate, cu ajutorul cărora se obţin produse de cali-
tate superioară, se îmbunătăţeşte randamentul şi se reduce durata procesului 
tehnologic.

Savanţii din domeniul oenologiei şi mirobiologiei vinului au studiat şi au 
elaborat un şir de tulpini de levuri selecţionate, care au fost recomandate pen-
tru producerea diferitor tipuri de vinuri:

• levuri pentru vinurile albe seci. Din acest grup fac parte toate suşele 
de levuri selecţionate, ce se dezvoltă în mustul de struguri, se înmulţesc 
rapid, inhibă dezvoltarea microorganismelor sălbatice, fermentează în 
întregime glucidele, sedimentează uşor şi ameliorează calitatea vinului;

• levurile pentru vinurile roşii seci au aceleaşi calităţi, ca şi levurile pen-
tru vinurile albe, dar sunt mai rezistente la cantităţi înalte de substanţe 
fenolice şi colorante;

• levurile alcoolrezistente sunt suşele speciei Saccharomyces oviformis, 
care se înmulţesc repede în prezenţa alcoolului, au vigoare fermenta-
tivă înaltă (sau putere alcooligenă). Vigoarea fermentativă este legată 
de toleranţa la alcoolul etilic şi exprimă cantitatea maximă de alcool pe 
care suşele o pot forma prin fermentarea unui exces de zaharuri;

• levurile pentru producerea vinurilor spumante sunt tipice levuri de 
refermentare, care pe lângă toleranţă la concentraţii relativ înalte de 
alcool, posedă şi însuşiri de a fermenta zaharuri la presiuni sporite 
de anhidridă carbonică, chiar la o temperatură joasă (10-12ºC) şi de a 
flocula uşor formând un sediment nisipos şi mobil, lipsit de tendinţa 
creării de “măşti”. Sedimentul de drojdii depozitat trebuie să fie unul 
pulverulent. Caracterul pulverulent al comportamentului în mediu ale 
suşelor Saccharomyces cerevisiae este determinat de faptul că la mul-
tiplicare celulele-fiice se despart de celulele-mamă provocând o turbi-
ditate uniformă. Celulele depozitate în partea de jos a vasului de fer-
mentare, după agitare, dispersează în mediu, dând origine din nou unei 
turbidităţi uniforme cu caracter pulverulent ;

• levurile spumogene sunt favorizate de prezenţa anhidridei sulfuroase. 
Această însuşire este pozitivă în cazul fermentării secundare. Suşele ce 
posedă această capacitate sunt deosebit de viguroase, iar spuma, desi-
gur fără levuri, este o proprietate specifică pentru produsul finit. Capa-
citatea formării spumei înalte şi stabile în timp este caracteristică pen-
tru mai multe suşe Saccharomyces cerevisiae (circa 20-30%);

• levurile sulfitorezistente sunt suşele acomodate la fermentare în pre-
zenţa cantităţilor mari de anhidridă sulfuroasă (150—200 mg/dm3). 
Rezistenţa la anhidrida sulfuroasă exprimă capacitatea de a menţine 
vigoarea fermentativă chiar şi în prezenţa anhidridei sulfuroase, admi-
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nistrată în cantităţi determinate. Din suşele Saccharomyces cerevisiae 
circa 30% constituie suşele suficient rezistente la SO2;

• levurile rezistente la frig sunt suşele, care realizează o fermentare 
(8-12% vol. alcool) la temperaturi joase de 4-10ºC, cu o prelungire practic 
neglijabilă a duratei de timp, iar la temperaturile de 20-25ºC îşi menţin 
activitatea. Ele se mai numesc “levuri reci” sau “criofile” (“criolevuri”). 
Aceste levuri sunt utile în toamnele reci, deoarece permit fermentarea 
completă, excluzând încălzirea cramelor şi fermentarea suplimentară 
de primăvară ale vinurilor tinere. Cavele industriale dotate cu utilaj 
frigorific permit vinificarea la temperaturi scăzute, cu toate avantajele 
importante ale acesteia: pierderi mici de alcool; aromă mai bogată a 
vinurilor; pericol mai scăzut de îmbolnăviri ş.a. Suşele de levuri crioto-
lerante reprezintă un grup aparte, deoarece diferă prin diverse carac-
teristici tehnologice. Actualmente, prezintă un interes practic deosebit, 
în special pentru vinurile spumante, problema selectării unor suşe de 
levuri Saccharomyces cerevisiae cu însuşiri criotolerante;

• levurile peliculare sunt suşe, care în condiţiile de acces cu aerul for-
mează repede la suprafaţa vinului peliculă, formând aldehide, ce carac-
terizează aroma şi gustul specific al vinurilor de tip ”Heres”;

• levuri cu genotipul Killer. Factorul Killer, caracteristic pentru unele 
suşe de Saccharomyces cerevisiae permite de a forma o proteină, care 
posedă capacitatea de a inhiba dezvoltarea suşelor de aceleaşi specii. 
Prezenţa fenotipului Killer măreşte competitivitatea suşelor.

Astfel, microorganismele utilizate în procesele fermentative de tip indus-
trial trebuie să aibă următoarele calităţi:

– creşterea rapidă şi cultivarea uşoară în cantităţi mari pe medii ce con-
ţin substanţele nutritive respective;

– prezenţa capacităţii de menţinere constantă a proprietăţilor fiziolo-
gice, în anumite condiţii de cultură, producând uşor şi în cantităţi mari 
enzimele necesare pentru transformarea substratului în direcţia dorită;

– realizarea diferitor modificări cu formarea unor compuşi folositori, în 
condiţii relativ simple şi puţin costisitoare.

1.1.4. Rolul microorganismelor în producerea vinurilor albe seci

După natura lor vinurile albe seci trebuie să fie cele mai fine şi delicate din 
toate vinurile. Cele mai optimale condiţii organoleptice ale vinurilor albe seci 
sunt la un conţinut de alcool de 10-12% vol. şi aciditatea titrabilă de la 6,0 până 
la 7,0 g/dm3. Este important, ca vinurile albe seci să nu aibă nuanţe de oxidare, 
care reduc calitatea lor.

Vinul alb sec se prepară prin fermentarea completă a mustului de struguri, 
fără adăugarea de etanol în mod exogen. Unul dintre indicii principali ai calităţii 
vinurilor albe, este conţinutul optimal a alcoolului, extractului, uleiurilor eterice, 
aldehidelor, acizilor volatili, substanţelor azotate, anhidridei sulfuroase etc.
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Reieşind din cele expuse, suşele de levuri recomandate pentru producerea 
vinurilor albe seci trebuie să corespundă anumitor cerinţe:

• Tehnologice: vigoare fermentativă; toleranţa faţă de alcool; rezistenţă la 
anhidrida sulfuroasă; floculare; capacitate rapidă de sedimentare; acti-
vitate vitală la temperaturi joase.

• Calitative: formarea minimă a acizilor volatili; sinteza joasă a compu-
şilor cu sulf (H2S, mercaptani); acţiunea asupra acidului malic; sinteză 
majoră de glicerol etc.

Levurile pentru vinuri albe seci trebuie să fie active la aciditatea avansată 
(pH 2,8-3,2) şi concentraţia alcoolului în mediu 10-12% vol., rezistente la con-
centraţii înalte de SO2 (100 mg/dm3), criotolerante, să formeze produşi secun-
dari valoroşi, determinând aroma şi gustul vinului alb şi cantităţi minimale a 
produselor nedorite.

Practica oenologică a demonstrat, că cele mai bune rezultate se obţin la 
temperatura de fermentare 14-20°C, motiv pentru care levurile trebuie să 
posede şi însuşiri criofile.

Cercetările efectuate de către N. Sarişvili, L. Tiurina, N. Burian au demon-
strat, că pentru alegerea corectă a speciilor de levuri este necesar de a dispune 
de informaţii despre acumularea în mediu a compuşilor cu activitate vitală 
sporită, care vor contribui la formarea particularităţilor organoleptice ale pro-
dusului finit.

Aceşti autori, de asemenea, au constatat, că activitatea fiziologică, care este 
legată de adaptarea levurilor la mediul dat şi valoarea tehnologică a speciilor 
nu întotdeauna coincid. De aceea, pentru determinarea criteriilor obiective 
ale aprecierii şi caracterelor utilizate la selectarea speciilor de levuri destinate 
producerii vinurilor albe este necesar de a include indicii fiziologici, biochi-
mici şi fizico-chimici.

1.1.5. Utilizarea suşelor de levuri la fermentarea mustului

La fermentarea spontană a mustului de struguri există unele dezavantaje, 
printre care: obţinerea vinurilor cu o fermentaţie incompletă; pericolul de infec-
ţie a vinurilor; conţinutul de alcool mai redus; conţinutul înalt de acizi volatili; o 
limpezire mai lentă a vinului decât la fermentarea mustului cu utilizarea cultu-
rilor de levuri selecţionate. Pentru evitarea rezultatelor nedorite la fermentarea 
mustului de struguri în el se inoculează cultura selecţionată de levuri Saccharo-
myces. Pentru ca fermentarea alcoolică să se realizeze pe suşa de levuri selecţi-
onată este necesar de a respecta următoarele condiţii tehnologice:

• limpezirea mustului de efectuat în aşa mod, încât concentraţia microor-
ganismelor endogene să se micşoreze rapid;

• de a folosi culturi de levuri cu capacităţi de concurenţă, adică dotate cu 
fenotipul Killer sau Neutru;

• inocularea maielei de levuri în must în faza prefermentativă în volumul 
necesar;
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• omogenizarea maielei de levuri în tot volumul de must obţinut după 
limpezire. Acest efect se atinge în cazul când în vasul de fermentare se 
administrează mai întâi maiaua de levuri selecţionată, iar apoi volumul 
de must limpezit ce trebuie supus fermentării.

Mustul obţinut după procesul de limpezire conţine într-un 1 cm3 de la 1000 
până la 100 mii celule de diferite levuri. În procesul de înmulţire concentraţia 
lor în mediu creşte până la 1 mln cel/cm3.

La începutul fermentării alcoolice spontane în mediu se conţine circa 100-
150 mii cel/cm3. La introducerea a 2% de maia de levuri selecţionate în mustul 
supus fermentării, concentraţia celulelor este de 2-3 mln cel/cm3 de levuri.

Pentru efectuarea fermentării alcoolice a mustului pe suşa de levuri inocu-
lată, este necesar ca concentraţia levurilor să fie de 10 ori mai mare decât până 
la inoculare. Deci în must până la administrarea levurilor trebuie să fie nu mai 
mult de 200-300 mii cel/cm3.

Conform studiilor efectuate s-a demonstrat, că succesul utilizării unei şi 
aceleiaşi culturi de levuri depinde de raportul dintre concentraţia de levuri 
inoculată şi cea existentă în must.

În majoritatea ţărilor se practică sulfitarea mustului fără răcire, iar doza 
utilizată de SO2 trebuie să stopeze multiplicarea levurilor Saccharomyces şi 
protecţia mustului de oxidare. S-a constatat, că deoarece mustul diferitor 
soiuri de struguri se combină în mod diferit cu SO2, în unele cazuri doza stabi-
lită poate fi prea mică sau din contra, prea mare.

La utilizarea cu succes a suşelor de levuri selecţionate este necesar de a 
limpezi prealabil mustul la instalaţiile de filtrare de capacitate mare, de cen-
trifugare sau de a folosi floculanţi, ce asigură o limpezire rapidă şi eficientă, 
precum şi de a micşora timpul de limpezire la temperaturi joase.

De asemenea, cultura de levuri selecţionată trebuie să posede capacitatea 
de concurenţă. Pentru aceasta, levurile trebuie să fie rezistente la anhidrida 
sulfuroasă. Printre levurile sulfitice de genul Saccharomyces vini (sin. S. cere-
visiae) există diferite fenotipuri: neutre (N), killer (K) cu o capacitate de concu-
renţă mai mare ca cele sensibile (S). 

Pentru fermentarea mustului la temperaturi relativ înalte se utilizează suşe 
de levuri termofile, iar la temperaturi joase – levuri ”criofile”.

În aşa mod, este necesar de a dirija procesul de fermentare alcoolică a mus-
tului, folosind culturi de levuri selecţionate, precum şi diferite procedee teh-
nologice.

1.1.6. Influenţa levurilor asupra conţinutului compuşilor volatili  
în vinuri

Studiile realizate au demonstrat, că suşele de levuri au un impact mare 
asupra complexului chimic al vinurilor şi s-a constatat, că compoziţia lor 
volatilă ar putea fi un indice pentru caracterizarea levurilor utilizate pentru 
fabricarea vinului. Unii autori utilizează diferenţa de sinteză a diferitor canti-



BIOTEHNOLOGII IN VINIFICAŢIE

25

tăţi de acetonă, 2,3-butandiol sau acid acetic, ca bază pentru studierea varia-
bilităţii genetice a suşelor de genul Saccharomyces şi poate servi ca o metodă 
alternativă de a îmbunătăţi calităţile vinului sau proprietăţile fermentative ale 
levurilor.

În ultimul timp, consumatorii consideră, că aroma şi gustul vinului sunt 
principalele caracteristice care determină calitatea şi valoarea produsului. 
Aroma vinului este un amestec complex de compuşi volatili proveniţi din 
strugurii iniţiali (arome varietale), produse secundare formate în timpul fer-
mentaţiei mustului (arome fermentative) şi de maturare (arome post-fermen-
tative).

Dar până în prezent, criteriile de calitate a vinului sunt destul de variate, de 
aceea în cadrul acestui studiu ne vom referi doar la cele care sunt solicitate.

Vinul este un produs alimentar, obţinut în urma unei serii lungi de reacţii 
biochimice şi operaţii tehnologice. Caracterul specific al acestor reacţii este 
determinat de un şir de sisteme fermentative, care determină în mod direct 
decurgerea şi direcţia proceselor biochimice. Din acest punct de vedere 
important este nu numai alcoolul etilic – principalul produs al fermentaţiei, 
dar şi produsele secundare care joacă un rol major în formarea aromei vinului.

Aroma este constituită din substanţe volatile, direct perceptibile de 
mucoasa olfactivă şi din precursorii aromei, glucozidele constituind o clasă 
importantă. Glucozidele prezintă molecule inodore, care în procesul de pre-
parare a vinului eliberează compuşi volatili şi odoranţi, ce participă la forma-
rea aromei vinului.

Sub influenţa levurilor se formează alcoolii superiori şi acizii volatili ai 
şirului alifatic, care în urma acţiunii esterazelor formează eteri compuşi cu 
aromă proprie de fructe. Trecerea aminoacizilor în alcooli superiori decurge 
nu numai la dezaminarea oxidativă, dar şi în urma supraaminării aminoacizi-
lor cu cetoacizii. În urma asimilării aminoacizilor de către levuri se formează 
un şir întreg de compuşi.

• Alcoolii superiori sunt alcooli monohidroxilici, care au în molecula lor 
mai mult de doi atomi de carbon. Dacă începând cu trei atomi de carbon se 
poate vorbi de alcooli superiori în general, începând de la 6 atomi de carbon, 
alcoolii superiori se pot diviza în alifatici şi aromatici. Toţi aceşti alcooli sunt 
stabili din punct de vedere chimic şi biologic.

Concentraţia totală de alcooli superiori în vinuri oscilează între 150-500 
mg/dm3, reprezentând 0,03 – 0,06% vol., comparativ cu concentraţia alcoolică 
a vinurilor. Vinurile obţinute prin fermentaţie spontană conţin alcooli superi-
ori într-o cantitate de aproximativ trei ori mai mare decât vinurile care provin 
din musturi fermentate cu levuri selecţionate.

Levurile formează peste 20 de alcooli superiori. Cantitatea de alcooli supe-
riori este mai scăzută la vinurile albe şi roze provenite din musturi bine debur-
bate şi fermentate la temperatură moderată. Cu toate că se găsesc în cantităţi 
neînsemnate, alcoolii superiori, ca şi esterii lor, au o anumită influenţă asupra 
caracterelor organoleptice ale vinului.
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Principalii alcooli superiori formaţi pe parcursul fermentării sunt 2-meti-
lpropanol-1 (izobutil), 2-metilbutanol-1 şi 3-metilbutanol-1, care la concen-
traţii mai mici de 300 mg/dm3 contribuie la formarea complexului aromatic 
al vinurilor. Esterii acetici ai acestor alcooli, în special, acetatul de izoamil, are 
un miros de banană şi joacă un rol pozitiv la formarea aromei în vinurile roşii.

Alcoolii superiori din vin sunt formaţi de către levuri direct din glucide 
sau din aminoacizi conform mecanismului Ehrlich. Iniţial, printr-o reacţie 
de transaminare are loc formarea unui α-cetoacid. Acesta, printr-o reacţie de 
carboxilare, trece într-o aldehidă cu un atom de carbon mai puţin. În final, 
aldehida este redusă de către NADH, H+ la alcoolul corespunzător. 

Formarea alcoolilor superiori pe această cale este confirmată de faptul că 
adaosul de anumiţi aminoacizi la un mediu de cultură care conţine glucoză 
conduce, după fermentare, la creşterea conţinutului de alcooli superiori.

O altă modalitate de formare a alcoolilor superiori din vin este pusă pe 
seama unor produşi intermediari rezultaţi din degradarea glucidelor în timpul 
fermentaţiei acestora.

• Acizii graşi. Aceştia sunt acizi monocarboxilici alifatici, cu catena nor-
mală sau ramificată, număr par sau impar de atomi de carbon în moleculă. Se 
împart în două mari categorii: acizii graşi saturaţi volatili şi acizi graşi nesatu-
raţi cu legături duble între atomii de carbon, care sunt nevolatili.

Acizii graşi influenţează calitatea vinurilor, prin participarea la formarea 
aromelor secundare de fermentaţie, reacţiile de esterificare din perioada de 
învechire a vinului şi la formarea acidităţii volatile a vinului. Acizii graşi cu 
catenă de C6-C12 formează esteri cu miros foarte plăcut, în vinurile albe de cali-
tate. În special acidul valerianic, a cărui prag de percepţie în vinurile albe este 
de 2 mg/dm3. Acizii graşi superiori cu moleculă mai mare sunt prezenţi în vin 
în cantităţi foarte mici şi nu influenţează asupra însuşirilor organoleptice ale 
vinurilor.

Vinul este bogat în acizi graşi alifatici cu catenă scurtă şi mijlocie, care se 
formează în timpul fermentaţiei alcoolice prin metabolizarea zaharurilor de 
levuri: Acidul acetic (etanoic); Acidul propionic (propanoic); Acidul butiric 
(butanoic); Acidul valerianic (pentanoic); Acidul caproic (hexanoic); Acidul 
caprilic (octanoic); Acidul capric (decanoic); Acidul lauric (dodecanoic).

Conform opiniilor expuse de diferiţi autori, suşele de levuri pot produce 
o cantitate relativ diferită de acid butiric, caproic, caprilic, capric şi isovale-
rianic.

• Esterii. Din punct de vedere chimic esterii sunt derivaţi funcţionali ai aci-
zilor carboxilici în care grupa OH din carboxil este înlocuită prin gruparea OR 
şi se obţin dintr-o moleculă de acid şi una de alcool, cu eliminarea unei mole-
cule de apă, reacţia fiind reversibilă.

Esterii se formează în timpul fermentaţiei alcoolice şi în perioada îndelun-
gată de păstrare a vinurilor/învechire, contribuind la formarea aromelor de 
fermentaţie şi buchetului vinului. În aşa fel, esterii participă la formarea aci-
dităţii volatile a vinului.
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La esterificarea biologică a vinurilor se formează esterii neutri volatili:
– esterii acidului acetic (acetaţii) şi omologii lui (propionat, butirat, izova-

leriat) cu arome plăcute de fructe;
– esterii acizilor graşi (C6-C12), cu arome florale.

1.1.7. Influenţa microorganismelor asupra conţinutului acizilor 
organici în vinuri

Acizi organici contribuie în mare măsură la formarea compoziţiei, stabi-
lităţii şi calităţii organoleptice a vinurilor, în special a vinurilor albe. Propri-
etăţile sporite de conservare a acizilor organici, de asemenea, contribuie la 
stabilitatea microbiologică şi fizico-chimică a vinului.

Vinurile albe tinere, cu aciditate sporită, au un potenţial mai mare de matu-
rare. Vinurile roşii sunt stabile la aciditate mai mică, ca urmare a prezenţei 
substanţelor fenolice, care sporesc aciditatea şi ajuta la menţinerea stabilităţii 
pe întreagă perioadă de învechire.

Principalii acizi organici prezenţi în vin sunt tartric, malic, citric (aceşti 3 
acizi deţin o pondere de cca 90% din totalul acizilor prezenţi în vin), succi-
nic, oxalic, glicolic şi fumaric. Acidul tartric, citric, malic, succinic şi lactic for-
mează aciditatea fixă.

• Acidul tartric este acidul care caracterizează atât strugurii, cât şi vinu-
rile găsindu-se în proporţii de 1/4, 1/3 din totalul acizilor din vin. Este un 
acid tare, care influenţează mult pH-ul vinului, fiind în acelaşi timp cel 
mai rezistent la acţiunile bacteriilor lactice. Organoleptic, acidul tartric 
imprimă vinului o aciditate aspră, dură, la etapa de formare a acestuia. 
Pe măsură ce evoluează vinul, acidul tartric se precipită sub formă de 
cristale de tartrat de potasiu şi tartrat de calciu, datorită apariţiei alcoo-
lului în mediu şi a scăderii temperaturii. În final, vinul conţine între 2 şi 
5 g/dm3 de acid tartric. Precipitarea cristalelor de tartraţi este lentă. Cel 
mai greu se depun tartraţii de calciu din cauza substanţelor coloidale 
şi a particulelor din suspensie, care împiedică cristalizarea şi depune-
rea lor. Dacă mustul şi vinul nu este protejat de dioxid de sulf sufici-
ent, acidul tartric este atacat de bacteriile lactice şi are loc fermentaţia 
propionică în timpul maturării vinului, unde acidul tartric participă la o 
serie de reacţii jucând un rol important în procesele de oxido-reducere, 
când acesta este transformat în acid dihidroximalic şi acid dioxitartric şi 
o sare complexă pe care o formează cu fierul.

• Acidul malic se găseşte în struguri şi trece mai mult în must datorită fap-
tului că sărurile lui sunt insolubile. Se cunoaşte faptul că acidul malic este 
acidul cel mai răspândit în regnul vegetal, fiind un acid uşor metabolizat 
de celulele vegetale. Din punct de vedere oenologic, acidul malic este 
un acid important datorită faptului că reflectă maturitatea strugurilor şi 
finisarea procesului de formare a vinului. Strugurii verzi conţin concen-
traţii mai înalte de acid malic, acesta le imprimă un gust acru crud, de 
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aguridă care dispare la maturizare. Din această cauză conţinutul lui în 
vin depinde de cantitatea acestuia în struguri (compoziţia chimică fiind 
determinată de condiţiile climaterice, caracteristicile soiului şi condiţi-
ile anului). Acidul malic este uşor metabolizat de către levuri, care îl pot 
transforma în alcool etilic şi dioxid de carbon. De asemenea, poate fii 
metabolizat de bacteriile lactice care-l descompun în acid lactic şi dioxid 
de carbon, procedeu cunoscut sub denumirea de fermentaţie malolac-
tică. Fermentaţia malolactică reduce cantitatea de acid malic, în pro-
porţii semnificative. Concentraţia acidului malic se poate stabiliza prin 
sulfitare cu doze stabilite de dioxid de sulf. În cantităţi mai mici, acidul 
malic îi conferă vinului fructuozitate. La majoritatea vinurilor albe, la 
unele vinuri roze conţinutul de acid malic este majorat, cuprins între 1 şi 
6 g/dm3, iar la vinurile roşii proporţia ajunge la maxim 5 g/dm3.

• Acidul lactic nu există în struguri şi provine din fermentări, fiind un 
component natural al vinului, căruia îi imprimă o aciditate moale, 
agreabilă. Poate proveni în vinuri în urma fermentaţiei alcoolice a glu-
cidelor, atingând valorile cuprinse între 0,2 şi 0,4 g/dm3, în urma fer-
mentaţiei malolactice cauzate de bacteriile lactice, atingând valorile 
cuprinse între 1 şi 2,5 g/dm3, sau formate de bacterii prin fermentarea 
glucidelor, glicerinei, acidului tartric şi a altor compuşi ai vinului. În vin 
se întâlnesc amestecuri de acid lactic D(-) şi L(+), deoarece levurile for-
mează izomerul D(-), iar bacteriile malolactice, izomerul L(+), plecând 
de la acidul malic.

• Acidul acetic rezultă în urma fermentaţiei alcoolice, fiind unul dintre 
acizii stabili faţă de bacterii. Cantităţile în care se acumulează depind 
mult de specia de levuri, conţinutul în glucide a mustului, temperatură, 
aerare etc. De asemenea, acest acid rezultă şi din alte fermentaţii, în 
special a celor datorate bacteriilor acetice şi lactice. În rezultatul acu-
mulărilor mari de acid acetic, vinul se depreciază. Alterarea gustativă 
provocată de acidul acetic este percepută printr-o senzaţie postgusta-
tivă aspră şi acră.

• Acidul citric în vinuri se găseşte în concentraţii mici de 0,1-0,5 g/dm3, 
iar în vinurile provenite din strugurii botritizaţi, ajunge până la 1 g/dm3. 
Poate proveni fie din struguri, fie în urma fermentaţiei alcoolice din glu-
cide (în concentraţii mai mici), fie în urma corecţiei de compoziţie a aci-
dităţii, fie în urma complexării ionilor ferici proveniţi din casările ferice. 
Acidul citric este degradat de bacteriile malolactice, formând produşi ce 
măresc aciditatea volatilă.

• Acidul succinic, fiind un acid stabil faţă de bacterii, de regulă provine 
din fermentaţia alcoolică şi influenţează gustul vinului prin imprimarea 
acestuia nuanţe acide, sărate şi amare, specifice băuturilor fermentate. 
Ca rezultat al fermentaţiei alcoolice, el provine din metabolizarea gluci-
delor şi aminoacizilor de către levuri. Limitele între care acidul succinic 
oscilează sunt 0,2-1,5 g/dm3, se găseşte şi sub formă liberă.
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• Acidul carbonic este caracteristic vinurilor de masă şi spumante, cărora 
le imprimă proprietăţi de perlare şi spumare. Dozele de dioxid de carbon 
în vin variază în limite largi, funcţie de maturarea vinului, concentraţia 
în alcool, extract, temperatură şi presiunea osmotică a vinului. Vinurile 
de masă tinere conţin 1,5 g/dm3 dioxid de carbon, iar după un an, con-
ţinutul poate depăşi 2,0 g/dm3 dioxid de carbon, iar vinurile spumante 
conţin între 4 şi 8 g/dm3 dioxid de carbon. De regulă, prezenţa dioxidu-
lui de carbon în vin conferă acestuia o senzaţie picantă, plăcută, răcori-
toare, proaspătă, iar în vinurile roşii acest acid le accentuează asprimea 
şi duritatea.

În cantităţi foarte mici, sub formă de urme, în vinuri se mai găseşte acidul 
citromalic, acidul gliceric, acidul dioxilic, acidul piruvic, acidul oxilacetic, acidul 
α-cetoglutamic, acidul gluconic, acidul glucuronic etc. Dintre acizii care carac-
terizează aciditatea volatilă a vinurilor este necesar de menţionat: acidul formic, 
acetic, propionic, butiric, valerianic, capronic, caprilic, acidul caprinic etc.

1.1.8. Rolul levurilor în formarea compuşilor cu sulf

Creşterea şi multiplicarea levurilor este condiţionată de prezenţa în must 
a unor surse asimilabile de sulf, cum ar fi sulfaţii şi a unor cantităţi mici de 
biotină şi tiamină. O parte din levuri consumă sulf din metionină, deoarece 
cistina şi cisteina sunt penetrate greu şi, deci, sunt greu asimilabile. 

Din compoziţia chimică a levurilor 0,2-0,8% din substanţa uscată, o repre-
zintă sulful, deoarece acesta intră în structura proteinelor şi a unor cofactori 
enzimatici (biotină, tiamină, acid lipoic etc.). Celulele de levuri reduc sulfaţii 
în sulfiţi şi hidrogen sulfurat, care sunt folosiţi pentru biosinteza aminoaci-
zilor cu sulf. În funcţie de suşa de levuri şi compoziţia mediului, adică con-
centraţia în sulfaţi şi compuşi organici cu sulf, se poate elimina hidrogenul 
sulfurat în mediu.

În perioada păstrării vinurilor pe levuri, în urma autolizei, sub acţiunea cis-
teindesulfhidratazei, care acţionează asupra compuşilor nevolatili cu grupe 
-SH, se poate forma hidrogenul sulfurat. Acesta influenţează negativ calita-
tea vinurilor, formând etil mercaptani, care imprimă un gust şi miros nedorit. 
Prin metabolizarea compuşilor cu sulf, levurile pot produce 10-80 mg/dm3 
dioxid de sulf, la sfârşitul perioadei de fermentaţie.

Compuşii volatili au mai multe surse de pătrundere în vin. Ei provin din 
struguri (în mod direct sau indirect, cum ar fi precursori nevolatili), în rezul-
tatul fermentării, reacţiilor chimice, în timpul păstrării, precum şi din mediul 
(lemn). În ultimii ani, compuşii cu sulf au devenit un subiect de studii pentru 
a identifica provenienţa (tioli volatile) şi originea lor, precum şi impactul aces-
tora asupra calităţii vinului. În general, compuşii sulfului au un efect negativ 
asupra calităţii vinului. De exemplu, H2S, etilmercaptanul şi metantiolul au un 
impact negativ semnificativ asupra aromei vinului atunci când sunt prezenţi 
în concentraţii mai mari decât pragurile de percepţie acestora. Cu toate aces-
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tea, unii compuşi contribuie în mod pozitiv la formarea buchetului de vin prin 
acordarea aromei specifice de soi.

H2S are un impact negativ asupra calităţilor senzoriale ale vinului pentru 
că imprimă vinului o aromă de „ou stricat” şi de aceea devine o problemă 
în vinificaţie. H2S este un produs nedorit al fermentaţiei alcoolice de către S. 
Cerevisiae şi, prin urmare, este extrem de important de utilizat levuri, care nu 
generează H2S. În unele cazuri acest compus este prezent în vinuri împreună 
cu etilmercaptanul şi metantiolul. 

DMS face parte din categoria compuşilor cu sulf extrem de volatili, care 
contribuie în mod pozitiv la buchetul vinurilor. Unii cercetători au descris 
aroma de DMS ca „sparanghel”, „porumb” şi „melasă”, iar alţii ca „gutui” sau 
„trufe”, în funcţie de concentraţia DMS şi tipul de vin.

1.1.9. Tehnologia PCR

Reacţia de polimerizare în lanţ PCR (polimerase chain reaction) are la baza 
o tehnologie in vitro care imită capacitatea naturală de replicare a ADN şi care 
constă în generarea rapida a unor copii multiple a unei secvente nucleotidice 
(ADN sau ARN) dintr-o genă de interes sau un patogen specific; produsul 
amplificat PCR este apoi detectat prin diverse metode. 

Numărul de copii ale secvenţei creşte exponenţial cu fiecare ciclu de amp-
lificare, deoarece fiecare secvenţa nucleotidică nou sintetizată constituie o 
matrice pentru o nouă copie. Produsul PCR care reprezintă o copie a ADN/
ARN original este denumit amplicon. Această metoda permite detectarea 
cu specificitate foarte mare a unor concentraţii foarte scazute ale secvenţei. 
Amplificarea se realizează într-un analizor special (thermal cycler), iar ames-
tecul de reacţie trebuie să conţină următoarele elemente: 

– ADN sau ARN: extras din proba în cursul etapei de prelucrare;
– enzima care facilitează sinteza lanţului complementar de acid nucleic: 

ADN polimeraza Taq (izolată din Thermophilus aquaticus)
– cofactori enzimatici: Mg2+ şi/sau Mn2+; 
– primeri (P1 si P2): secvente scurte, monocatenare, cu lungimea maxima 

20-30 nucleotide, care se leaga de o matrice monocatenara prin impe-
recherea complementară a bazelor; servesc ca punct de plecare pentru 
sinteza lantului complementar cu ajutorul ADN polimerazei, marcînd 
începutul şi sfîrsitul regiunii care trebuie sa fie amplificată;

– deoxinucleotidele (dATP, dGTP, dCTP şi dUTP): folosite pentru sinteza 
noii catene ADN prin ataşarea lor la capătul primer-ilor, complementar 
cu matricea;

– amperaza: enzima care promoveaza amplificarea selectiva a ţintei şi 
distrugerea produsilor de contaminare din cursul reactiilor de ampli-
ficare anterioare; catalizeaza clivarea ADN-ului, care conţine deoxiuri-
dina la începutul primului ciclu de amplificare şi nu degradează ADN-ul 
sau ARN-ul ţintă.
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Reactia PCR se desfăşoară în 3 etape:
1. Denaturarea: în urma încălzirii amestecului de reacţie la 94ºC, ADN-ul 

este separat (denaturat) în 2 catene;
2. Hibridizarea primer-ilor: ca urmare a scaderii temperaturii la 55-70ºC, 

primerii se vor ataşa complementar la capetele 3’ ale celor 2 catene;
3. Elongaţia: la temperatura de 72ºC, ADN-polimeraza termostabila în 

prezenţa Mn2+ şi a excesului de deoxinucleotid-trifosfati (deoxiadeno-
zina, deoxiguanozina, deoxicitidina şi deoxiuridina) va extinde primerii 
ataşaţi în lungul matricei şi va produce un amplicon ADN. Analizorul 
va repeta automat acest proces pentru un numar stabilit de cicluri (de 
obicei 30-35), la fiecare ciclu dublîndu-se cantitatea de amplicon ADN.

Figura 1.1. Procesul de elangaţie a ADN-ui

La rîndul sau, procesul global de amplificare desfăşurat de-a lungul unui 
numar definit de cicluri poate fi divizat în 3 faze:

– Exponenţială: la fiecare ciclu se dubleaza cantitatea de amplicon ADN 
(se admite o eficienţă de 100% a reacţiei);

– Liniara: pe masura ce componentele reacţiei sunt consumate, se pro-
duce o încetinire a reacţiei, iar produşii PCR încep să se degradeze;

– Platou (end-point): reacţia este stopată, nu se mai formeaza alţi pro-
duşi de amplificare, iar dacă faza se prelungeşte mult produşii PCR vor 
suferi o degradare importantă.

Metodele PCR tradiţionale (convenţionale) au la baza o detecţie a produ-
silor PCR în faza de platou a procesului (detecţie end-point). În ultimii ani, 
tehnologia PCR a fost revoluţionată prin dezvoltarea metodelor de detecţie în 
faza exponenţiala (detecţie în timp real: real-time PCR).

Tehnologia real-time PCR prezintă numeroase avantaje faţa de cea con-
venţională:
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– acurateţe mai mare a rezultatelor obţinute (efectuarea detecţiei se reali-
zează în faza precoce a reacţiei, respectiv în faza de creştere exponenţi-
ală a amplificării, cînd se produce o dublare exactă a cantitaţii de ampli-
con la fiecare ciclu; detecţia în acest moment este optimă în sensul că 
rezultatele corelează mai bine cu nivelul iniţial al ţintei, comparativ 
cu tehnica PCR convenţională, unde detecţia are loc în faza de platou, 
după ce reacţia a fost stopată, iar produşii au început să se degradeze;

– domeniul de linearitate mult extins (sunt necesare mai puţine diluţii a 
probelor);

– limita inferioară de detecţie mult îmbunătăţită (se pot detecta cantităţi 
mai mici ale ADN-ului, avantaj esenţial).

1.1.10. Colecţia de microorganisme pentru industria oenologică 

Suşele de levuri oenologice au fost selectate timp de sute de ani, perma-
nent şi sistematic, datorită însuşirilor valoroase şi calităţii vinului pe care îl 
produc. Acest fapt a condus la crearea de mari colecţii de levuri pentru vinuri, 
care pot fi accesate de vinificători pentru a avea fiabilitate de performanţă şi 
diversitate a vinurilor. În oenologie, există foarte multe probleme, care pot 
fi influenţate de câtre suşele de levuri utilizate la fermentare a mustului, dar 
problema fermentării lente şi nedepline a zaharurilor este cea mai frecventă.

În timp, ce unele suşe de levuri sunt destul de fiabile în procesul de fer-
mentare, altele greu se adaptează la condiţiile mediului şi au o activitate fer-
mentativă lentă, sau sunt predispuse de a se inactiva înainte de fermentarea 
completă a zaharurilor, iar aceste probleme sunt foarte costisitoare pentru 
industria vinului.

O opţiune pentru a reduce riscul este de a preveni astfel de probleme şi de 
a alege doar cele mai fiabile suşe de levuri, care sunt la dispoziţia oenologului.

În diferite ţări sunt organizate colecţii de culturi de microorganisme unite 
sub egida Federaţiei Mondiale a Culturilor de Colecţie (engl. WFCC). În Europa 
colecţiile de microorganisme a 17 ţări vinicole sunt unite în Organizaţia Cultu-
rilor de Colecţie Europene (ECCC).

Pe plan mondial cel mai mare centru de păstrare a colecţiilor de culturi de 
microorganisme este Colecţia Americană de Culturi Tipice (ATCC).

Conform Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională 
a depozitelor microorganismelor şi în scopul asigurării protecţiei proprietă-
ţii industriale, în Republica Moldova a fost organizată Colecţia Naţională de 
Microorganisme Nepatogene în baza Hotărârii Guvernului Republicii Mol-
dova nr.807 din 2 iulie 2003. Ulterior, prin Hotărârea Guvernului Nr. 56 din 
26.01.2004 a fost aprobat Regulamentul Colecţiei Naţionale de Microorga-
nisme Nepatogene din cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie.

Problema studiului suşelor de levuri oenologice în scopul ameliorării cali-
tăţii vinurilor s-a aflat permanent în centrul atenţiei multor savanţi: J. Ribe-
reau-Gayon, P. Ribereau-Gayon, P. Ungurean, V. Cotea, N. Burian, N. Saenco, 
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A. Popa, V. Kudreavţev, S. Kişcovscaia, N. Taran, B. Gaina, E. Ivanova, G. 
Condo, A. Corotchevici.

Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare este 
unica instituţie, care deţine două colecţii ramurale de Microorganisme speci-
fice şi caracteristice pentru ramura vinicolă şi ramura de prelucrare a laptelui.

Colecţia de microorganisme pentru industria oenologică este păstrată în 
laboratorul Vinuri Spumante şi Microbiologie în decurs de peste 20 ani.

În Colecţia de Microorganisme a laboratorului Vinuri Spumante şi Microbi-
ologie se găsesc 119 tulpini de genul Saccharomyces de specii diferite, cum ar fi:

• Saccharomyces vini – 63 tulpini;
• Saccharomyces cerevisiae – 31 tulpini;
• Saccharomyces bayanus – 7 tulpini;
• Saccharomyces oviformis – 5 tulpini;
• Saccharomyces uvarum – 3 tulpini.
De asemenea în colecţie sunt peste 30 tulpini de levuri speciale pentru 

vinuri spumante.
Dintre levurile peliculare şi microorganismele de infecţie depistate în 

industria vinicolă Colecţia enumeră 28 tulpini printre care:
• Debariomyces – 2 tulpini;
• Candida – 4 tulpini;
• Pichia – 2 tulpini;
• Hansenula, precum şi alte unităţi de genul Fabiospora, Zygosaccharo-

myces, Saccharomycodes ş.a. (în total 20 tulpini).
Scopul principal al colecţiei CRMIO este păstrarea proprietăţilor morfolo-

go-fiziologice; fiziologo-biohimice; selectarea unor suşe noi de levuri, care să 
realizeze cantităţi sporite de glicerol în condiţiile formării unor concentraţii 
normale de acizi volatili sau esteri, să formeze cantităţi înalte de aminoacizi 
sau să fie dotate cu un mare potenţial vitaminogen; precum şi asigurarea 
întreprinderilor vinicole a Republicii Moldova cu levuri selecţionate pentru 
fermentarea mustului, fermentarea secundară, dezacidularea biologică şi alte 
direcţii biotehnologice.

1.2. CONDIŢIILE ŞI METODELE DE CERCETARE
1.2.1. Determinarea caracterelor morfologice, biochimice şi fiziologice 
ale suşelor de levuri studiate

Examinarea formei si dimensiunii celulelor. Forma şi dimensiunile celule-
lor s-au examinat în culturi pe medii nutritive recomandate de Lodder (1974): 
mediul solid cu extract de malt-agarizat şi mediul lichid din must de struguri. 
După însămânţare suşele s-au incubat la 25-28°C. Din cultură după 24-48 ore 
de cultivare (faza exponenţială de creştere) s-au făcut preparate microscopice 
de levuri proaspete între lamă şi lamelă. Pentru fotografiere s-au luat frotiuri, 
utilizând tehnica de colorare Gram.
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S-a notat: forma celulelor (rotundă, eliptică, ovoidală, aciculată etc.); 
modul de înmugurire (unipolar, bipolar, modul de legare a mugurelui de 
celula mamă etc.).

Determinarea dimensiunii celulelor s-a efectuat cu ajutorul microscopu-
lui “Meopta” (Cehia), utilizând programa specială TUCSEN şi video camera: 
Scinelab TCA-8.0 color cu ajutorul căruia au fost măsurate dimensiunile celu-
lelor.

Examinarea caracterelor culturale. Pentru examinarea caracterelor cultu-
rale s-a folosit mediul lichid de must de struguri. După însămânţare s-a efec-
tuat incubarea culturii la temperatura de 25-28°C cu supravegherea zilnică. 
Culturile s-au pastrat la temperatura camerei încă 4 săptămâni, timp în care 
s-au supus permanent observaţiilor, notând anumite aspecte, care au aparut 
eventual în acest interval de timp.

Caracteristicile culturale urmărite pe parcursul examinării suşelor de levuri 
în mediul lichid de must de struguri au fost: momentul apariţiei culturii şi gra-
dul de creştere după o perioadă completă de incubare, turbiditatea mediului, 
aspectul vizual, consistenţa, gradul de dezvoltare, aderenţa depozitului, peli-
cula, aspectul suprafeţei mediului, culoarea culturii.

Mediul solid destinat examinării caracterelor culturale a fost mustul aga-
rizat. Acesta s-a repartizat în cutii Petri, efectuînd însămânţarea materialului 
biologic în suspensie prin metoda epuizării ansei şi prin metoda în “gazon”, 
rezultatele comparîndu-se între ele pentru sporirea pragului de obiectivitate.

Pe mediul de cultură înclinat au fost determinate următoarele: momentul 
apariţiei culturii, gradul de creştere a acesteia, aspectul traseului de însămân-
ţare, coloraţia culturii şi a mediului.

Pe mediul repartizat în cutii Petri au fost determinate: momentul apari-
ţiei coloniilor; uniformitatea coloniilor; forma coloniilor, consistenţa: vâsco-
zitatea, granularea, friabilitatea, culoarea, transparenţa, aspectul suprafeţei, 
mărimea, profilul secţiunii coloniei.

Examinarea capacităţii de sporulare. Testarea capacităţii de sporulare a fost 
efectuată pe mediul clasic Gorodkova. Pentru reuşita testului s-a aplicat cultiva-
rea levurilor în prealabil pe un mediu de presporulare la 25°C, timp de 24-48 h.

Examinarea formării pseudohifelor (pseudomiceliilor). Mediul de cul-
tură utilizat: cartof-glucoza-agar. Materialul însămânţat s-a incubat la 25°C. 
Zilnic timp de 2 săptămâni, s-au examinat la microscop lamele pentru obser-
varea formării pseudomiceliului.

Determinarea fenotipului. Sursele bibliografice constată, că toate levurile 
care fac parte de genul Saccharomyces, aparţin la unul din trei fenotipuri exis-
tente: Killer (K), neutru (N) sau sensibil (S).

Pentru determinarea fenotipului a fost utilizată metoda descrisă de Sango-
rrin et. al. 

Mediul de cultură utilizat: 1% – extract de levuri, 2% – pepton, 2% – glucoză, 
2% – agar, 0,0003% – albastru de metilen, soluţie tampon 0,5M fosfat-citrat 
(pH- 4,6).



BIOTEHNOLOGII IN VINIFICAŢIE

35

Formarea spumei. Levurile sunt clasificate în trei categorii după capacita-
tea de a forma spuma: minimală (mai puţin de 2 mm), mijlocie (de la 2 până 
la 4 mm) şi maximală (mai mult de 4 mm). Formarea spumei a fost efectuată 
prin măsurarea zilnică.

Determinarea hidrogenului sulfurat. Studierea capacităţii de a forma H2S 
este bazată pe reacţia formării sulfurei de fier.

Cele mai exacte rezulate se observă la utilizarea mediului solid cu urmă-
toarea compoziţie (g/dm3): peptonă – 10,0; NaCl -5,0; citrat NH4Fe – 0,30; agar 
– 15,0; autolizat de drojdie – 2,0 ml; apă din robinet, pH 7,0. Mediul se toarnă 
în eprubete, se sterilizează la 0,5 atm, apoi se efectuează însămînţarea suspen-
siei celulare.

Examinarea caracterelor biochimice şi fiziologice
Pentru completarea profilului taxonomic s-au efectuat următoarele testări 

clasice: examinarea fermentaţiei şi asimilaţiei glucidelor, asimilarea nitraţilor, 
capacitatea de scindare a arbutinei.

Pentru determinarea proprietăţilor fiziologice de bază a culturilor de levuri 
din CRMIO a IŞPHTA prin studierea fermentaţiei selective a glucidelor în cali-
tate de mediu nutritiv a fost utilizat autolizatul de levuri (1:10) cu adăugarea a 
câte 2% a unuia din zaharurile studiate: lactoză, rafinoză, zaharoză, galactoză, 
maltoză, glucoză ş.a.

Pentru determinarea proprietăţilor fiziologice prin studierea rezistenţei 
suşelor de levuri la fermentarea la rece a fost analizată dinamica fermentaţiei 
mustului la temperatura 10°C.

Sulfitorezistenţa a fost determinată pe mediu solid de must agarizat la 
diferite doze de SO2 (100-150 mg/dm3), repartizat în cutii Petri, cu incubarea 
levurilor la temperatura constantă de 27°C. Însămânţarea materialului biolo-
gic din must fermentat (2 zile) prin metoda epuizării ansei microbiologice a 
permis de evidenţiat suşele, care au crescut mai rapid.

Studiul microbiologic (microscoparea, calculul celulelor de levuri, însă-
mânţarea pe diferite medii nutritive ş.a.) s-a efectuat conform instrucţiunii de 
control microbiologic în vigoare (IC MD 67-42582515-001:2010) şi bibliogra-
fiei microbiologice existente în industria vinicolă.

1.2.2. Identificarea levurilor prin metoda tradiţională

Pentru identificarea speciilor suşelor de levuri, care aparţin genului Sac-
charomyces este necesar de a stabili proprietăţile fiziologice de bază, adică 
determinarea metabolismului culturilor noi evidenţiate prin metoda de stu-
diere a fermentării şi asimilării selective a glucidelor. În calitate de mediu 
nutritiv a fost utilizat autolizatul de levuri (1:10) cu adăugarea a câte 2% din 
unul din zaharurile studiate: lactoză, rafinoză, zaharoză, galactoză, maltoză, 
glucoză, xiloză, arabinoză.
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1.2.3. Identificarea levurilor prin metoda PCR-Delta

Reacţia în lanţ a polimerazei tradusă şi ca reacţia de polimerizare în lanţ 
este o metodă de sinteză in vitro a ADN-ului prin amplificarea perechilor de 
baze componente. Este frecvent desemnată cu acronimul PCR derivat din 
limba engleză (Polymerase Chain Reaction). Metoda a fost dezvoltată de Kary 
Mullis în 1983.

1.2.3.1. Extragerea ADN-ului din levuri
Materiale şi aparate necesare:
– vortex
– tuburi Eppendorf
– termostat cu temperatura 

65°C, 
– centrifuga, 
– suport pentru tuburile Ep-

pendorf
– pipete

Soluţii necesare:
– amestec 50 TE-SDS 

10%
– acetat de potasiu 5 

mol/dm3

– etanol rece
– TE 1X (Tris EDTA 1X)

Mediu nutriv YPD lichid 
(Yeast Peptose Dextrose)
Pentru un 1 dm3 de mediu 
lichid:
– Triptonă.10 g
– Extract de levuri.10g
– Glucoză. 20g
– Cloramfenicol. 0,1 g
– Apa distilată.1 dm3

Se introduce borcanul cu mediu în autoclav, iar la sfîrşitul ciclului se 
răceste.

a b

dc

Figura 1.2. a) Tuburi Eppendorf; b) Termostat; c) Centrifugă; d) Vortex.
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Figura 1.3. Schema operaţiilor executate la etapa extragerii ADN-lui
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1.2.3.2. Amplificarea ADN-ului prin metoda PCR Delta
Materiale şi aparate necesare:
– tuburi eppendorf
– vortexe
– pipete
– termociclu

Reactive şi soluţii utilizate:
– apa distilată
– tampon 10X
– dNTP
– Delta 1
– Delta 2
– MgCl2

a

b

Figura 1.4. a)Termociclu; b)Agitator

Tabelul 1.1. Prepararea premixului
Reactiv Concentraţia finală Volum (µL)

H2O 1220
Tampon 10X 160
dNTP 64
Delta 1 40 p mol/reacţie 8
Delta 2 40 p mol/reacţie 8
MgCl2 2,5 mM 80

Prepararea mixului
– Se repartizează 29µL premix în fiecare tub PCR
– Se adăugă 1µL de ADN
– Reactivul dNTP conţine 4 deoxinucleotide necesare pentru sinteza ADN 

de către Taq polimeraza. Ansamblul acestor materiale şi reactive ne per-
mite să efectuăm următoarele operaţii:

– Pregătim mixul PCR conform tabelului de mai sus;
– Omogenizăm, apoi adaugăm Taq Polimeraza (1 unitate pentru 30 µL de 

mix şi 2-3 µL de ADN);
– Omogenizăm din nou, aprindem termociclu;
– Repartizăm în cantitaţi egale mixul în tuburi Eppendorf;
– Luăm câte 3 µL de fiecare ADN şi le incorporăm în tuburi ;
– Punem probele de analizat în termociclor;
– Lansăm programa Delta pentru amplificare.
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1.2.3.3. Migrarea gelului de agaroză prin electroforeză
Materiale necesare:
– aparat de electroforeza
– pipetă
– masă cu UV

Reactive şi soluţii nece-
sare:
– tampon TBE 1X
– tampon de încărcare 

(Loading buffer)
– BET

Compoziţia gelului de migraţie
1,5g de agaroză
100 mL de TBE 1X
10 µL de BET (utilizarea mănu-
şilor de protecţie e obligatorie 
intrucât produsul este mutagen)
BET

a b

Figura 1.5. a) Aparat pentru electroforeză; b) Aparat UV

Figura 1.6. Schema operaţiilor executate
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1.3. EVIDENŢIEREA, SELECTAREA ŞI APRECIEREA 
COMPARATIVĂ A SUŞELOR DE LEVURI LOCALE PENTRU 

PRODUCEREA VINURILOR ALBE SECI
1.3.1. Evidenţierea şi selectarea suşelor de levuri din plaiul vitivinicol 
„Cricova”

Pentru efectuarea studiilor de identificare a microorganismelor e necesar 
de a obţine o cultură pură, care reprezintă descendenţa de la o singură celulă.

Caracteristice specifice de evidenţiere şi de cultivare a suşelor de levuri 
sunt legate de fixarea lor în diferite medii ambiante (viţa de vie, must, vin, sol 
etc.) şi de compoziţia mediilor nutritive pentru cultivarea lor.

1.3.2. Evidenţierea şi selectarea suşelor de levuri din vinuri albe seci  
de colecţie

Din sursele bibliografice, este cunoscut faptul, că în condiţii nefavorabile 
suşele de levuri formează spori, care la rândul lor pot supravieţui un timp 
foarte îndelungat, până când ele nu trec în condiţii mai favorabile. Reieşind 
din aceasta, a fost efectuată o încercare de evidenţiere a suşelor de levuri din 
vinurile albe seci de colecţie din diferiţi ani de recoltă, din plaiul vitivinicol 
„Cricova”.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv au fost selectate 4 mostre de vinuri 
albe seci de colecţie din anii de roadă 1992-1996 de la SA „Cricova”. Mostrele 
de vinuri studiate au fost supuse analizelor fizico-chimice şi organoleptice. 
Rezultatele obţinute sunt prezentate în tab.1.2.

Tabelul 1.2. Indicii fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor albe de colecţie

Denumirea 
vinului

Concentraţiaa 
alcoolică, % 

vol.

Concentraţia în masă a:
Oxidabilitatea 

D420
pH OR, 

µV

Nota orga-
noleptică, 

puncte
acidităţii 
titrabile,  

g/dm3

acizilor 
volatili,  
g/dm3

aldehidelor, 
mg/dm3

1.Feteasca
(1996) 9,8±0,2 5,35±0,10 0,55±0,04 198,8±1,5 0,291±0,005 3,19 214,0 9,4

2.Vin Nobil
(1995) 10,3±0,1 6,15±0,11 0,53±0,03 211,2±1,2 0,298±0,008 3,18 214,8 9,5

3.Pinot Noir
(1992) 10,3±0,1 6,45±0,11 0,51±0,04 202,4±1,5 0,259±0,005 3,06 222,2 9,3

4.Silvaner
(1992) 10,3±0,1 6,10±0,07 0,55±0,04 204,16±1,3 0,278±0,010 3,16 216,3 9,4

Reieşind din datele obţinute, putem concluziona, că toate vinurile albe 
seci de colecţie, după indicii fizico-chimici, corespund cerinţelor stabilite şi 
au obţinut note organoleptice înalte.

Pentru studierea caracteristicilor unor microorganisme, în primul rând, 
este necesar de a evidenţia o cultură pură, adică o cultură care prezintă des-
cendenţi de la o singură celulă.

În baza studiului bibliografic efectuat, se cunosc diferite metode de evi-
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denţiere şi selectare a microorganismelor, una din care este simplificată şi 
prezentată în fig.1.7. 

Figura 1.7. Schema de evidenţiere a suşelor de levuri din vinuri albe seci de colecţie

Din vinurile albe seci de colecţie studiate au fost evidenţiate 17 culturi de 
microorganisme, care au fost supuse microscopării pentru aprecierea vizuală 
a celulelor şi puritatea lor. În baza rezultatelor obţinute s-a constatat, că nici o 
cultură evidenţiată nu corespundea cerinţelor microbiologice în vigoare, cum 
ar fi discordarea formelor celulelor cu forma celulelor genului cunoscut Sac-
charomyces, de aceea ele au fost retrase din studiul lor în continuare.

 Aşadar, metoda de evidenţiere a suşelor de levuri din vinurile albe seci de 
colecţie nu este fiabilă şi nu poate fi recomandată şi aplicată în procesul de 
selecţie în oenologia practică.

1.3.3. Evidenţierea şi selectarea suşelor de levuri din mustul de struguri 
a soiului Chardonnay din sol şi de pe suprafaţa tulpinei viţei de vie

În scopul extinderii studiului privind evidenţierea şi selectarea suşelor de 
levuri locale din plaiul vitivinicol Cricova au fost efectuate cercetări de obţi-
nere a culturilor pure de pe diferite suprafeţe ale solului, tulpinii viţei de vie 
şi din mustul de struguri. La baza cercetărilor efectuate la etapa aceasta a fost 
utilizată schema redată în fig.1.8.

Probele de sol şi de pe tulpina viţei de vie au fost prelevate la etapa de 
înmugurire a viţei de vie (luna aprilie), iar mustul de struguri Chardonnay s-a 
caracterizat cu următorii indici iniţiali: concentraţia zaharurilor – 185 g/dm3, 
aciditatea titrabilă – 8,4 g/dm3, SO2–59 mg/dm3.
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Figura 1.8. Schema de evidenţiere a suşelor de levuri din mustul de struguri a soiului 
Chardonnay din sol şi de pe suprafaţa tulpinii viţei de vie

a) CNMN-Y-26 b) Cricova Chardonnay (3)

c) Cricova Chardonnay (4) d) 1S
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e) 1VT f) 3VT

Figura 1.9. Însămânţarea prin ansa epuizată pentru evidenţierea coloniilor izolate

În baza cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute au fost evidenţiate şi 
selectate 6 suşe de levuri: CNMN-Y-26, Cricova Chardonnay (3), Cricova Char-
donnay (4), 1S, 1VT, 3VT (denumirea suşelor este convenţională).

Pentru obţinerea culturilor pure de levuri şi evidenţierea proprietăţilor 
calitative, mostrele studiate au fost supuse procedeului de reînsămânţare cu 
utilizarea metodei ”Ansei epuizate”, fig. 1.9.

1.3.4. Studiul caracterelor morfologice şi fiziologice ale suşelor de levuri 
locale evidenţiate

În scopul evidenţierii caracteristicilor morfologice, culturale, fiziologice ale 
levurilor obţinute din plaiul vitivinicol Cricova şi identificării indicilor taxono-
mici, este necesară respectarea unor condiţii specifice de examinare, în urma 
cărora se poate face o caracterizare completă a suşelor. Aceasta va contribui 
esenţial la determinarea categoriilor sistematice stabilite (gen, specie).

Tabelul 1.3. Dimensiunile medii ale celulelor suşelor de levuri cercetate şi cultivate pe 
mediu nutritiv lichid (must de struguri) după 3 zile de incubare

№ Denumirea suşei de 
levuri Genul Lungimea  

medie (L), µm
Lăţimea  

medie (l), µm
ΔD=lungime- 

lăţime (L-l), µm
Aria celulei 

(S= πRr), µm2

1 CNMN-Y-26 Saccharomyces 6,50±0,42 5,67±0,34 0,83±0,11 28,93±1,21

2 Cricova Chardonnay (3) Saccharomyces 5,75±0,35 5,10±0,25 0,65±0,12 23,02±1,52

3 Cricova Chardonnay (4) Saccharomyces 6,75±0,38 4,87±0,28 1,88±0,09 25,80±1,12
4 1S Saccharomyces 6,38±0,44 5,04±0,32 1,34±0,12 25,24±1,25
5 1VT Saccharomyces 6,50±0,28 5,38±0,47 1,12±0,10 27,45±1,41
6 3VT Saccharomyces 6,54±0,31 5,68±0,35 0,86±0,09 29,16±1,27

În scopul stabilirii dimensiunilor celulelor levurilor evidenţiate, a fost efec-
tuată microscoparea culturilor cercetate cu ajutorul microscopului “Meopta” 
(Cehia), utilizând programa specială TUCSEN şi videocamera: Scinelab TCA-
8.0 color. Pentru aceasta suşele de levuri au fost incubate preventiv timp de 
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3 zile pe mediu nutritiv (must de struguri) la temperatura 28°C. În continu-
are s-a efectuat calcul dimensiunilor pentru 100 de celule de fiecare suşă de 
levuri. Este cunoscut faptul, că dimensiunile suşelor de levuri variază de la 1,5 
până la 25 µm, ceea ce este specific pentru ele. Valorile medii ale lungimii şi 
lăţimii celulelor suşelor de levuri examinate sunt prezentate în tab.1.3.

Rezultatele obţinute prin metoda de microscopare au fost confirmate şi 
completate cu fotografii, care sunt prezentate în fig. 1.10.

a b

c d

e f

Figura 1.10. Suşe de levuri: a)CNMN-Y-26; b) Cricova Chardonnay (3); c) Cricova 
Chardonnay (4); d) 1S; e) 1VT; f) 3VT.

Examinând fotografiile, putem concluziona, că toate suşele de levuri sunt 
pure, uniforme, omogene. Procesul de înmugurire este unipolar la suşa de 
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levuri CNMN-Y-26, Cricova Chardonnay (3), 1VT şi dipolar la suşele de levuri 
Cricova Chardonnay (4), 1S şi 3VT.

În rezultatul efectuării măsurărilor de determinare a dimensiunilor celule-
lor suşelor de levuri putem constata, că toate suşele diferă după valorile lungi-
mii şi lăţimii celulelor. În urma efectuării unor calcule matematice s-a deter-
minat diferenţa (ΔD) între aceste două valori, care ar putea să caracterizeze 
suşele de levuri privind forma celulei şi gradul ei de alungire.

 Astfel, valoarea diferenţei ΔD se găseşte în intervalul de la 0,65 pentru cul-
tura Cricova Chardonnay (3) până la 1,88 µm pentru cultura Cricova Char-
donnay (4). Analiza comparativă a variaţiei valorilor ΔD pentru toate suşele de 
levuri cercetate este prezentată în fig. 1.11.

Figura 1.11. Aprecierea comparativă a valorilor parametrului ΔD diferitor suşe de levuri

Analizând rezultatele prezentate în fig. 1.11. putem confirma, că acest 
indice caracterizează forma celulei în mod direct. S-a demonstrat, că cu cât 
ΔD este mai mic, cu atât celula este mai rotundă sau invers dacă valoarea ΔD 
este mai mare forma celulelor este mai alungită. Aşa dar, cercetările efectuate 
în acesta direcţie au permis de diferenţiat după forma celulei suşele de levuri 
studiate în două grupe:

• Rotunde (Δ=0,65-0,86):  CNMN-Y-26, Cricova Ch.(3), 3VT
• Eliptice (Δ=1,12-1,88):  Cricova Chardonnay (4), 1S,1VT
Un alt indice care caracterizează mărimea celulei este aria celulei. Analiza 

comparativă a variaţiei valorilor ariei suprafeţelor celulelor studiate este pre-
zentată în fig. 1.12.

Din rezultatele obţinute se poate observa, că suprafaţa celulelor suşelor de 
levuri variază semnificativ. În cazul dat, de asemenea putem diviza suşele de 
levuri studiate în trei grupe după dimensiunea ariei suprafeţei:

• Celule mari ( S≥ 29,0 µm2): 3VT
• Celule mijlocii ( S= 25,0-29,0 µm2): CNMN-Y-26, Cricova Chardon-

nay(4),1S,1VT
• Celule mici ( S≤ 25.0 µm2): Cricova Chardonnay (3)
Aşadar, microscoparea levurilor a permis de stabilit, că celulele studiate 

sunt bine accentuate şi toate suşele de levuri se află în stare de înmugurire, 
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dar se deosebesc prin forma şi dimensiunile celulelor. La fel, toate suşele de 
levuri evidenţiate din plaiul vitivinicol „Cricova” sunt de tip eucariot în care se 
disting bine componentele microscopice celulare.

Figura 1.12. Aprecierea comparativă a ariilor diferitor suşe de levuri

În scopul argumentării apartenenţei suşelor de levuri studiate au fost efec-
tuate testările de identificare taxonomică după Kudreavţev. În baza rezultate-
lor obţinute şi prezentate în tab.1.4 s-a demonstrat, că toate suşele de levuri 
cercetate aparţin genului Saccharomyces.

Tabelul 1.4. Caracterele morfologice, culturale şi de reproducere ale suşelor de levuri

Suşa de levuri
Celule de levuri Caracteristica levurilor pe 

mediu:
Prezenţa 

miceliului 
real

Sporulare
Forma Grupare înmugurire lichid solid (colonii)

CNMN-Y-26 rotundă, 
scurt ovală

izolate,
cîte 2 unipolară

nu formează 
peliculă sau 
inel, depozit 

fin, tasat

alb-crem, su-
prafaţă plată, 

lucioasă, mar-
gini netede

-
1 – 4
spori
ovali

Cricova Ch.(3) rotundă, 
scurt ovală

izolate,
cîte 2 unipolară

nu formează 
peliculă sau 
inel, depozit 

fin, tasat

alb-crem, 
suprafaţă 

plată, lucioasă, 
margini puţin 

ondulate

-
1 – 4
spori
sferici

Cricova Ch.(4) eliptică, 
ovală

izolate,
cîte 2 dipolară

nu formează 
peliculă sau 
inel, depozit 

fin, tasat

alb-crem, 
suprafaţă 

plată, lucioasă, 
margini puţin 

ondulate

-
1 – 4
spori
sferici

1S eliptică, 
ovală

izolate,
cîte 2 dipolară

nu formează 
peliculă sau 
inel, depozit 

fin, tasat

alb-crem, 
suprafaţă 

plată, lucioasă, 
margini puţin 

ondulate

-
1 – 4
spori
sferici

1VT eliptică, 
ovală

izolate,
cîte 2 unipolară

nu formează 
peliculă sau 
inel, depozit 

fin, tasat

alb-crem, 
suprafaţă 

plată, lucioasă, 
margini puţin 

ondulate.

-
1 – 4
spori
sferici

3VT rotundă, 
scurt ovală

izolate,
cîte 2 dipolară

nu formează 
peliculă
sau inel, 

depozit fin,
tasat

alb-crem, 
suprafaţă 

plată, lucioasă, 
margini puţin 

ondulate

-
1 – 4
spori

rotunde
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Din literatură este cunoscut, că levurile de fermentare din genul Saccharo-
myces au forma celulei: rotundă sau elipsoidală, în timp ce microorganismele 
din genul Torulopsis au o formă sferică, iar forma de lămâie sau cilindrică este 
caracteristică pentru microorganismele din genurile Hanseniaspora, Kloeckera.

De asemenea a fost stabilit, că levurile studiate nu formează micelii reale şi 
toate se înmulţesc pe cale vegetativă prin înmugurire multilaterală şi sexuat prin 
spori, ceea ce confirmă faptul, că aceste suşe aparţin genului Saccharomyces.

În scopul extinderii cercetărilor pentru asigurarea credibilităţii rezultatelor 
obţinute privind apartenenţa de gen a suşelor de levuri studiate au fost efec-
tuate aprecieri macro morfologice.

În acest scop suşele de levuri evidenţiate au fost supuse studiului proprie-
tăţilor culturale a coloniilor incubate pe mediu nutritiv solid în cutii Petri. O 
deosebită atenţie merită aprecierea coloniilor gigante, deoarece aspectul unei 
colonii gigante depinde de viteza de înmulţire, forma celulelor şi caracterul 
de înmugurire a lor, precum şi de compoziţia şi consistenţa mediului utilizat. 
Caracteristica coloniilor gigante poate fi folosită pentru identificarea şi deose-
birea suşelor de levuri, deoarece aparţinând unui gen, ele pot forma diferite 
tipuri de colonii.

Însămânţarea levurilor s-a efectuat prin injectarea suspensiei celulare în 
cutii Petri. În calitate de mediu nutritiv a servit: apa distilată, glucoza – 2%, 
peptonă – 1%, agar – 1%. Preventiv suşele de levuri au fost incubate timp de 3 
zile pe mediu nutritiv lichid (must de struguri).

Însămânţarea levurilor s-a efectuat în centrul cutiei Petri cu mediul nutritiv 
solidificat cu ajutorul ansei prin injectare, iar cutia s-a lipit ermetic cu bandă 
peliculară elastică. Incubarea s-a efectuat la temperatura camerei pe o durată 
de 25-30 de zile. Pentru o analiză mai exactă analiza a fost efectuată în două 
repetări pentru fiecare suşă. Rezultatele aprecierii morfologo-fiziologice a 
coloniilor gigante crescute sunt expuse în tab.1.5. 

Tabelul 1.5. Aprecierea morfologică a coloniilor gigantice ale levurilor studiate  
după 1 lună de la inoculare

Denumirea 
suşei

Forma  
coloniei

Mărimea, 
cm

Supra-
faţa Profilul Luciul,  

transparenţa Culoarea Marginea 
coloniei

Consis-
tenţa

CNMN-Y-26 Rotundă, 
crateriformă 3,2×3,5 Netedă Plat Luciu,  

netransparent alb-crem Puţin  
ondulate

Smân-
tânoasă

Cricova  
Chardonnay(3) Rotundă 2,5×2,6 Netedă Plat Luciu,  

netransparent alb-crem Puţin 
ondulate

Smân-
tânoasă

Cricova  
Chardonnay(4) Rotundă 2,5×2,6 Netedă Plat Luciu,  

netransparent alb-crem, Puţin 
ondulate

Smân-
tânoasă

1S
Rotundă 

cu margini 
festonate

2,1×2,4 Cu 
riduri Deluros Luciu,  

netransparent alb-crem Festonate Smân-
tânoasă

1VT Cu riduri clar 
pronunţate 2,8×3,1 Cu 

riduri Deluros Luciu,  
netransparent alb-crem Ondulate Smân-

tânoasă

3VT
Rotundă 

cu margini 
festonate

3,3×3,5 Cu 
riduri Deluros Luciu,  

netransparent alb-crem Festonate Smân-
tânoasă
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Se presupune, că coloniile gigante cu suprafaţa sculptată, se atribuie suşe-
lor de levuri care formează conglomerate cu proprietăţi de a flocula uşor, 
întrucât coloniile plate, tind să fie produse de către levurile pulverulente.

Analizând rezultatele obţinute şi prezentate în tab.1.5 putem constata, 
că suprafaţa netedă a coloniilor gigante s-a observat la suşele de levuri 
CNMN-Y-26, Cricova Ch(3), Cricova Ch(4).

De asemenea, printre cele mai mici colonii s-a evidenţiat suşa de levuri 1S 
cu mărimea 2,1x2,4 cm, iar cea mai mare colonie a fost observată la suşa 3VT 
– 3,3x3,5 cm, ce ne dovedeşte că cea mai mică viteza de înmulţire este la suşa 
de levuri 1S, iar pentru suşa de levuri 3VT – cea mai mare.

Rezultatele aprecierilor morfologice a coloniilor gigante de levuri au fost 
completate cu fotografiile lor şi caracteristica vizuală (fig. 1.13... fig. 1.18).

Figura 1.13. Colonia gigantă CNMN-Y-26

Forma coloniei suşei de levuri CNMN-Y-26 – rotundă, crateriformă, supra-
faţă netedă, profil plat, luciu, opac, culoarea alb -crem, marginea coloniei 
– puţin ondulată, structură omogenă, consistenţă smântânoasă, mărimea – 
3,2×3,5 cm.

Figura 1.14. Colonia gigantă Cricova Chardonnay(3)
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Forma coloniei suşei de levuri Cricova Chardonnay (3) – rotundă, suprafaţă 
netedă, profil plat, luciu, opac, culoarea alb -crem, marginea coloniei – puţin 
ondulată, structură omogenă, consistenţă smântânoasă, mărimea – 2,5×2,6 cm.

Figura 1.15. Colonia gigantă Cricova Chardonnay(4)

Forma coloniei suşei de levuri Cricova Chardonnay (4) – rotundă, suprafaţă 
netedă, profil plat, luciu, opac, culoarea alb-crem, marginea coloniei – puţin 
ondulată, structură omogenă, consistenţă smântânoasă, mărimea – 2,5×2,6 cm.

Figura 1.16. Colonia gigantă 1S

Figura 1.17. Colonia gigantă 1VT
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Forma coloniei suşei de levuri 1S – rotundă cu margini festonate, suprafaţă 
cu riduri, profil deluros, luciu, opac, culoarea alb-crem, marginea coloniei – fes-
tonate, structură omogenă, consistenţă smântânoasă, mărimea – 2,1×2,4 cm.

Forma coloniei suşei de levuri 1VT – cu riduri clar pronunţate, suprafaţă cu 
riduri, profil deluros, luciu, opac, culoarea alb-crem, marginea coloniei-on-
dulate, structură omogenă, consistenţă smântânoasă, mărimea – 2,8×3,1 cm.

Figura 1.18. Colonia gigantă 3VT

Forma coloniei suşei de levuri 3VT – rotundă cu margini festonate, suprafaţă 
cu riduri, profil deluros, luciu, opac, culoarea alb-crem, marginea coloniei-fes-
tonate, structură omogenă, consistenţă smântânoasă, mărimea – 3,3×3,5 cm.

Astfel, caracteristica efectuată a coloniilor gigante, care este destul de gene-
rală pentru diferenţierea suşelor de levuri şi depistarea levurilor sălbatice, per-
mite de a stabili corelaţia între aspectul coloniilor studiate şi caracteristicile 
specifice ale suşelor de levuri. În afară de aceasta, este necesar de menţionat, 
că aprecierea şi stabilirea caracteristicilor coloniilor gigante pentru diferite 
suşe de levuri este de lungă durată (minim 3 săptămâni).

Suplimentar, se poate menţiona, că fiecare suşă de levuri studiată se carac-
terizează prin specificul propriu microbiologic şi morfologic, iar destinaţia 
aplicabilităţii suşelor de levuri poate fi diferită.

În baza aprecierii proprietăţilor culturale şi morfologice efectuate pe dife-
rite medii nutritive lichide şi solide s-a constatat, că culturile de levuri noi evi-
denţiate din microflora indigenă se caracterizează prin celule de levuri uni-
forme şi sunt microbiologic viabile.

1.3.5. Identificarea suşelor de levuri locale din plaiul vitivinicol „Cricova”

Pentru identificarea speciilor suşelor de levuri, care aparţin genului Sac-
charomyces este necesar de a stabili proprietăţile fiziologice de bază, adică 
determinarea metabolismului culturilor noi evidenţiate prin metoda de studi-
ere a fermentării şi asimilării selective a glucidelor. În calitate de mediu nutri-
tiv a fost utilizat autolizatul de levuri (1:10) cu adăugare a câte 2% din unul din 
glucidele studiate (lactoză, rafinoză, zaharoză, galactoză, maltoză, glucoză, 
xiloză, arabinoză). Rezultatele obţinute sunt prezentate în tab.1.6.
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Această testare reprezintă cheia de identificare a celor mai frecvente specii 
de levuri Saccharomyces.

În rezultatul aprecierii calitative a fermentării de către levurile studiate a 
diferitor glucide s-au stabilit următoarele:

• Asimilarea şi fermentarea glucozei, rafinozei, zaharozei, maltozei pen-
tru toate suşele de levuri;

• Neasimilarea şi fermentarea lactozei, xilozei şi arabinozei pentru toate 
suşele de levuri;

• Asimilarea şi fermentarea galactozei pentru toate suşele de levuri. 
Aşadar, în baza rezultatelor prezentate în tab.1.6 putem concluziona, că 

toate suşele de levuri noi evidenţiate din plaiul vitivinicol „Cricova” aparţin 
speciei Saccharomyces vini.

Reacţia PCR (Polymerase Chain Reaction = Reacţie de Polimerizare în Lanţ) 
este o metodă de amplificare enzimatică in vitro a unei anumite secvenţe de 
ADN. În present în lume a fost dezvoltată o adevarată tehnologie PCR, care 
este folosită într-o varietate foarte mare de domenii: biologia moleculară, şti-
inţele mediului, criminalistică, ştiinţe medicale, biotehnologie, microbiolo-
gie, industria alimentară, epidemiologie etc.

Tabelul 1.6. Caractere fiziologice ale aprecierii calitative a suşelor de levuri după 
fermentarea şi asimilarea diferitor glucide

№ Suşa

Fermentare Asimilare

Gl
uc

oz
a

Ga
la

ct
oz

a

Za
ha

ro
za

M
al

to
za

Xi
lo

za

La
ct

oz
a

Ar
ab

in
oz

a

Ra
fin

oz
a
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uc

oz
a
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la
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oz

a

Za
ha

ro
za

M
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ct

oz
a

Xi
lo

za
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oz
a
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ab

in
oz

a

D
ex

tr
in

e

N
itr

aţ
i

1 CNMN-Y-26 + + + + - - - + + + + + - - + - - -
2 Cricova Chardonnay (3) + +v + +v - - - 1/3+ + + + + - - + - - -
3 Cricova Chardonnay (4) + +v + + - - - 1/3+ + + + + - - + - - -
4 1S + +v + +v - - - 1/3+ + + + + - - + - - -
5 1VT + + + + - - - + + + + + - - + - - -
6 3VT + +v + +v - - - 1/3+ + - + + - - + - - -

Legendă: „+” indice pozitiv, „-” nu asimilează/fermentează, „+v” indice variază, „1/3+” fermentează o treime

Din punct de vedere chimic, reacţia PCR este constituită din cicluri succe-
sive de replicare ADN in vitro, folosind 2 primer-i oligonucleotidici ce hibri-
dizează cu cele 2 catene ale secvenţei originale (folosită ca matrice în repli-
care). Diferenţa esenţială între o asemenea reacţie de replicare şi un proces de 
replicare ADN in vivo, îl reprezintă faptul că în reacţia PCR etapa de desfacere 
a dublului helix matrice şi, respectiv, cea de ataşare a primerilor, nu sunt rea-
lizate enzimatic, ci prin parcurgerea unor trepte de temperatură, iar singura 
enzimă folosită în reacţie este o AND-polimerază ADN-dependentă (cu func-
ţie de replicază).

O reacţie PCR este formată din n cicluri (între 25 şi 40), în fiecare ciclu fiind 
parcurse 3 etape principale: denaturarea termică a matricei (deci, desfacerea 
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dublului helix ADN), ataşarea primerilor şi polimerizarea propriu-zisă. La ter-
minarea unui ciclu de replicare in vitro (de amplificare), cantitatea de ADN 
rezultată este dublă faţă de matrice. Mai mult, produsele rezultate într-un 
ciclu sunt folosite ca matrice în ciclul urmator, astfel încât numărul final de 
copii ADN este de 2

n
×y, unde y = numărul iniţial de copii, iar n = numărul de 

cicluri de replicare. Este de subliniat faptul că moleculele acumulate expo-
nenţial reprezintă copii ale matricei care la capete au incorporaţi primerii.

Marele avantaj al tehnicilor PCR îl reprezintă faptul că permite obţinerea 
unei cantităţi mari de material genetic dintr-o anumită secvenţă ADN, iar 
aceste molecule pot fi ulterior manipulate/analizate fără a fi necesară o prea-
labila clonare moleculară a acestora. În acest context, metoda PCR a fost utili-
zată, în scopul determinării apartenenţei genetice a suşelor de levuri eviden-
ţiate. Cercetările au fost efectuate în cadrul Laboratorului de Microbiologie al 
Institutului Francez al Viei şi Vinului din oraşul Nant (Franţa).

Prin utilizarea metodei PCR-Delta, a fost dovedit, că toate suşele de levuri 
cercetate aparţin genului Saccharomyces şi speciei vini (fig. 1.19)

Figura 1.19. 1 – fragmentele ADN-lui de o lungime cunoscută; 2, 3, 4, 5, 6, 7 – fragmentele 
ADN-lor levurilor studiate; 2 – CNMN-Y-26; 3 – Cricova chardonnay (3); 4 – Cricova 

Chardonnay (4); 5-1S; 6-1VT; 7-3VT.

1.3.6. Aprecierea indicilor biochimici şi tehnologici ai suşelor de levuri 
locale evidenţiate

Suşele de levuri destinate producerii vinurilor albe seci trebuie să fie crio-
tolerante şi rezistente la concentraţii înalte de anhidridă sulfuroasă (SO2), ce 
reprezintă o caracteristică necesară a suşelor de levuri evidenţiate din plaiul 
vitivinicol „Cricova”.
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În scopul aprecierii indicilor biochimici şi tehnologici suşele de levuri evi-
denţiate au fost supuse testărilor, referitor la gradările de rezistenţă la tempe-
raturi joase şi de sulforezistenţă.

Astfel, s-a constatat că comportamentul suşelor de levuri faţă de tempera-
tura joasă şi conţinutul de SO2 variază individual în funcţie de suşa de levuri 
studiată. Rezultatele cercetărilor efectuate sunt prezentate în tab.1.7.

În baza rezultatelor cercetărilor obţinute, suşele de levuri studiate pot fi 
divizate în câteva grupe.

După gradul de rezistenţă la temperaturi joase în trei grupe:
• Rezistente –criofile (+++): CNMN-Y-26, 1VT.
• Relativ rezistente (++): Cricova Chardonnay(3), Cricova Chardonnay(4), 

3VT.
• Slab rezistente (+): 1S
După gradul de sulfitorezistenţa în două grupe:
• Rezistente (+++): CNMN-Y-26, 1VT, 3VT.
• Relativ rezistente (++): Cricova Chardonnay(3), Cricova Chardonnay(4), 1S.

Tabelul 1.7. Aprecierea suşelor de levuri din plaiul vitivinicol „Cricova” la temperaturi joase 
şi la anhidridă sulfuroasă (SO2)

Suşele de levuri Locul prelevării Rezistenţa suşelor
la rece t=10°С la SO2 150 mg/dm3

CNMN-Y-26 Must +++ +++
Cricova Ch (3) Must ++ ++
Cricova Ch (4) Must ++ ++
1S Sol + ++
1VT Suprafaţa tulpinii viţei de vie +++ +++
3VT Suprafaţa tulpinii viţei de vie ++ +++

Legendă: +++ rezistente, ++ relativ rezistente, + slab rezistente

Pentru aprecierea parametrilor tehnologici şi microbiologici ai suşelor de 
levuri evidenţiate, în condiţii de laborator, în calitate de materie primă a fost 
utilizat mustul de struguri din soiul Chardonnay (a.r. 2011) cu concentraţia 
în masă iniţială a zaharurilor de 194 g/dm3 şi aciditatea titrabilă de 8,1 g/dm3.

Tabelul 1.8. Indicii tehnologici şi microbiologici ai suşelor de levuri studiate în procesul  
de fermentare a mustului

Denumirea suşei
(a)Înălţimea
spumei, mm

Durata de 
limpezire, zile

(b)Flocularea (c)H2S Fenotipul

CNMN-Y-26 ++ 5 + - Neutru
Cricova Chardonnay (3) + 7 - - Neutru
Cricova Chardonnay (4) + 7 - + Neutru
1S + 8 + - Neutru
1VT ++ 6 + - Neutru
3VT +++ 8 + - Neutru

Legendă: (a) +++ spuma maximală, ++ spumă medie, + spumă minimală; (b) + indice pozitiv, – indice negativ;  
(c) + sintetizează H

2
S, – nu sintetizează H

2
S
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Fermentarea mustului (câte 50 cm3, în cilindri din sticlă), care a fost reali-
zată la temperatura 18±2°C a fost urmărită timp de 14 zile. În urma aprecierii 
au fost determinaţi următorii parametrii: înălţimea spumei formate, viteza 
de limpezire, flocularea sedimentului. Suplimentar, în procesul de fermen-
tare alcoolică a mustului au fost determinate fenotipurile suşelor de levuri şi 
capacitatea lor de a sintetiza hidrogenul sulfuros. Rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tab.1.8.

În baza rezultatelor obţinute, suşele de levuri studiate pot fi divizate în 
câteva grupe.

După formarea spumei în trei grupe:
• Cu formarea spumei maximale: suşa de levuri 3VT
• Cu formarea spumei medii: suşele de levuri 1VT, CNMN-Y-26
• Cu formarea spumei minimale: suşele de levuri Cricova Chardonnay(3), 

Cricova Chardonnay(4), 1S.
După durată de limpezire a vinului în două categorii:
• Limpezirea rapidă: CNMN-Y-26, 1VT
• Limpezirea lentă: Cricova Chardonnay(3), Cricova Chardonnay(4), 

1S,3VT
După capacitatea de a flocula sedimentul în două grupe:
• Flocularea: CNMN-Y-26, 1S, 1VT, 3VT
• non-Flocularea: Cricova Chardonnay(3), Cricova Chardonnay(4)
După capacitatea de a sintetiza hidrogenul sulfuros în vinuri în două 

grupe:
• prezenţa hidrogenului sulfuros: Cricova Chardonnay (4)
• absenţa hidrogenului sulfuros: CNMN-Y-26, Cricova Chardonnay(3), 

1S, 1VT, 3VT
Cercetările efectuate şi rezultatele obţinute în baza acestui studiu au 

demonstrat, că suşele de levuri evidenţiate din plaiul vitivinicol „Cricova” 
sunt de fenotipul Neutru, adică nu pier în prezenţa suşelor de fenotipul Killer 
şi nu suprimează activitatea suşelor de fenotipul Sensibil. Este cunoscut, că 
Factorul Killer este un parametru foarte important pentru levuri, deoarece el 
este activ în diferite condiţii de pH.

În aşa fel, pentru producerea vinurilor albe seci este necesar de a selecta 
suşe de levuri capabile să fermenteze în condiţii specifice: fără formarea 
hidrogenului sulfuros, care influenţează direct asupra proprietăţilor organo-
leptice; în timp scurt şi fără creşterea pe pereţii vasului; cu capacitatea de a 
flocula precipitatul, ceea ce nu necesită tehnologii suplimentare de limpezire 
sau filtrare a vinului; cu formarea spumei superioare sau medii ca un indicator 
de prezenţa a substanţelor superficial active şi a vigorii fermentative.

În acest context şi în baza rezultatelor obţinute de apreciere comparativă a 
diferitor indici au fost selectate următoarele suşe de levuri noi din plaiul viti-
vinicol „Cricova”: CNMN-Y-26 şi 1VT.
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1.3.7. Studiul influenţei diferitor suşe de levuri asupra calităţii vinurilor 
albe seci

Pentru aprecierea tehnologică a suşelor de levuri, în special pentru cele 
produse pe scară industrială, este necesar de a cunoaşte informaţia despre 
formarea compuşilor secundari a fermentării alcoolice, care au o valoare 
extrem de importantă în procesul de formare a vinului. În rezultatul metabo-
lismului, levurile contribuie la sinteza unor compuşi, care participă la forma-
rea indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor materie primă pentru 
diferite tipuri de vinuri.

1.3.7.1. Influenţa diferitor suşe de levuri asupra procesului de fermentare 
a mustului

Pentru aprecierea tehnologică a suşelor de levuri evidenţiate din plaiul viti-
vinicol „Cricova”, la prima etapă ele au fost utilizate pentru fermentarea mus-
tului de struguri din soiul de struguri Chardonnay, recoltat pe plantaţiile SA 
„Cricova”, în scopul obţinerii vinurilor albe seci, precum şi selectării suşelor 
de levuri pentru utilizarea lor în producere. În calitate de martori au fost uti-
lizate LAU industriale şi suşa de levuri din CRMIO. Caracteristicile fizico-chi-
mice iniţiale ale mustului de struguri sunt redate în tab.1.9.

Tabelul 1.9. Caracteristicile fizico-chimice ale mustului de struguri utilizat pentru 
aprecierea tehnologică a diferitor suşe de levuri (a. r. 2011)

Denumirea soiurilor de 
struguri şi condiţii de 

utilizare

Concentraţia în 
masă a zaharurilor, 

g/dm3

Concentraţia în 
masă a acidităţii 

titrabile, g/dm3
pH Potenţialul 

OR, mV

Chardonnay (în condiţii 
de microvinificaţie) 195,0±0,5 8,82±0,10 3,09 216,9

Inocularea mediului cu suşele de levuri evidenţiate s-a efectuat în volu-
mul de 10 litri de must, după limpezirea acestuia la temperatura de 8-10°C 
în decurs de 12 ore. Operaţiile tehnologice de preparare a vinurilor albe seci 
din soiul Chardonnay (zdrobirea, scurgerea mustului, sulfitarea, limpezirea, 
fermentarea mustului) s-au efectuat în condiţiile secţiei de microvinificaţie a 
IŞPHTA, conform cerinţelor în vigoare.

Suşele de levuri studiate din genul Saccharomyces (8 culturi) au fost supuse 
aprecierii tehnologice în scopul determinării activităţii fermentative şi influ-
enţei asupra indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor materie primă 
pentru vinurile albe seci.

Dinamica procesului de fermentare alcoolică este redată în fig. 1.20.
Conform datelor redate în fig. 1.20 s-a observat, că mai activ decurge fer-

mentarea mustului în cazul utilizării suşelor de levuri CNMN-Y-26 şi 3VT, 
consumând practic toate zaharurile din must după 10-11 zile de la inoculare, 
comparativ cu suşele de levuri Cricova Chardonnay (3), 1VT şi LittoLevure 
(Franţa), care se caracterizează cu o perioadă de adaptare mai lentă la mediu, 
dar şi o fermentare a zaharurilor mai tardivă.
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Figura 1.20. Dinamica fermentării zaharurilor în mustul de struguri Chardonnay  
cu utilizarea diferitor suşe de levuri

Astfel, după analiza comparativă a procesului de fermentare alcoolică a 
mustului au fost selectate suşele de levuri CNMN-Y-26 şi 3VT, care se caracte-
rizează printr-o perioadă relativ mai scurtă de adaptare la condiţiile mediului 
şi o fermentare mai completă a zaharurilor.

1.3.7.2. Influenţa diferitor suşe de levuri asupra indicilor fizico-chimici 
ai vinurilor albe seci Chardonnay

După finalizarea fermentaţiei alcoolice, vinurile materie primă, obţinute 
cu utilizarea diferitor suşe de levuri din plaiul vitivinicol „Cricova”, au fost 
supuse analizei fizico-chimice, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în 
tab.1.10.

Conform rezultatelor din tab.1.10, se poate menţiona, că vinurile materie 
primă fermentate cu utilizarea suşelor de levuri CNMN-Y-26 şi 1VT se carac-
terizează printr-o concentraţie mai înaltă a alcoolului etilic în condiţii de 
microvinificaţie: 11,5% vol. pentru vinul fermentat cu utilizarea suşei de levuri 
CNMN-Y-26, 11,4% vol. pentru vinul fermentat cu utilizarea suşei de levuri 
1VT, iar utilizarea suşelor de levuri Cricova Chardonnay(3), Cricova Chardon-
nay(4), şi LAU (LittoLevure, Franţa) contribuie la obţinerea unor vinuri cu un 
grad alcoolic mai scăzut: 11,1%vol., 11,0% vol. şi 11,1% vol. respectiv.

Concentraţia acidităţii titrabile în vinurile materie primă obţinute în con-
diţii de microvinificaţie variază nesemnificativ şi în dependenţă de suşa utili-
zată variază în limitele 8,2-8,6 g/dm3. Variaţia valorii indicelui pH în probele 
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de vinuri albe seci cu utilizarea diferitor suşe de levuri se află într-un interval 
îngust şi constituie 3,12-3,17 în dependenţa de suşa utilizată.

Cercetările legate de studiul proceselor de oxido-reducere efectuate încă 
de către A. Rodopulo au demonstrat, că suşele de levuri elimină în mediu 
compuşi sulfhidrilici cu SH-grupări, reprezentanţii principali ai cărora sunt 
glutationul şi citseina. Prezenţa sporită reductonelor în vinuri permite de a 
proteja substanţele aromatice împotriva oxidării.

Mecanismul de acţiune reductonică asupra vinurilor depinde de sinteza 
intercelulară a reductonelor, eliminate de către o anumită suşă de levuri. Aşa-
dar, valoarea indicilor de oxido-reducere este determinată de acţiunea reduc-
tonică a levurilor.

Cele mai mici valori ale potenţialului de oxido-reducere au obţinut vinu-
rile materie primă fermentate cu suşele de levuri CNMN-Y-26, 1VT şi nr.29. 
Concomitent aceste suşe de levuri sunt mai rezistente la rece, comparativ cu 
altele. Respectarea strictă a procedeelor tehnologice la prelucrarea strugurilor 
a permis obţinerea unor vinuri albe seci cu un potenţial oxido-reductiv destul 
de jos, care variază de la 214,0 până la 215,7 mV.

Tabelul 1.10. Indicii fizico-chimici ai vinurilor materie primă albe seci obţinute  
cu diferite suşe de levuri (a. r. 2011)

Suşa
Concentraţia 
alcoolică, % 

vol.

Concentraţia în masă, g/dm3

pH Potenţialul
OR, mV

Nota orga-
nolepticăa acidităţii 

titrabile
a acidităţii 

volatile
zaharului 
rezidual

CNMN-Y-26 11,5±0,1 8,2±0,1 0,48±0,03 1,1 ±0,1 3,15 214,2 8,0

Cricova Chardonnay (3) 11,1±0,1 8,4±0,1 0,33±0,04 1,7 ±0,1 3,15 214,5 7,9
Cricova Chardonnay (4) 11,0±0,1 8,6±0,1 0,62±0,03 3,0 ±0,1 3,13 215,2 7,8
1S 11,2±0,1 8,4±0,2 0,59±0,04 1,9±0,1 3,14 214,8 7,9
1VT 11,4±0,1 8,5±0,1 0,39±0,04 2,3 ±0,1 3,15 214,0 8,0
3VT 11,3±0,1 8,6±0,1 0,73±0,02 1,9 ±0,1 3,12 215,7 7,8
N29 – Rara – Neagră 2 11,2±0,1 8,4±0,1 0,39±0,03 1,9 ±0,1 3,15 214,2 7,9
LAU (LittoLevure) 11,1±0,1 8,2±0,2 0,52±0,03 3,0 ±0,1 3,15 214,5 7,9

Concentraţia în masă a acidităţii volatile variază în toate vinurile materie 
primă obţinute în intervalul 0,33-0,73 g/dm3, ceea ce poate fi explicat prin 
decurgerea diferitor reacţii enzimatice.

Valorile zahărului rezidual în vinurile albe seci nu depăşesc limitele admi-
sibile de 3 g/dm3 ce este caracteristic pentru această categorie de vinuri.

În scopul depistării unor arome specifice în vinurile albe seci, caracteris-
tice fiecărei suşe de levuri a fost efectuată aprecierea organoleptică a vinurilor 
materie primă, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în fig. 1.21.

Analiza rezultatelor obţinute arată, că în cazul utilizării suşei de levuri 
CNMN-Y-26 vinul alb sec capătă o aromă florală şi fructuoasă, iar în cazul 
utilizării suşei de levuri 1VT sunt prezente unele arome citrice. Mici nuanţe 
erbacee au fost evidenţiate în vinul fermentat cu utilizarea suşei de levuri 3VT, 
iar în mostra cu utilizarea LAU au fost depistate nuanţe de drojdie. Celelalte 
vinuri albe seci au fost apreciate cu o aromă curată de soi.
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Figura 1.21. Aprecierea organoleptică a vinurilor Chardonnay obţinute cu diferite suşe de levuri

În aşa fel, cercetările efectuate în condiţiile de microvinificaţie în compa-
nia vinicolă a. 2011 au demonstrat, că utilizarea suşei de levuri noi evidenţiate 
CNMN-Y-26 la fermentarea mustului din soiul de struguri Chardonnay per-
mite obţinerea vinurilor albe seci de o calitate înaltă, atât după indicii fizi-
co-chimici, cât şi după nota organoleptică şi nu cedează calităţii vinului obţi-
nut cu utilizarea LAU de import.

Rezultatele obţinute indică, că componenţa fizico-chimică şi calitatea 
vinurilor albe seci depinde în mare măsură de suşa de levuri utilizată în pro-
cesul de fermentare a mustului. Pentru obţinerea unor vinuri albe seci de cali-
tate înaltă în procesul de fermentare a mustului a fost recomandată utilizarea 
în producere a suşei de levuri noi evidenţiată din plaiul vitivinicol Cricova: 
CNMN-Y-26.

1.3.7.3. Aprecierea conţinutului de substanţe volatile în vinurile albe 
seci obţinute cu utilizarea diferitor suşe de levuri din plaiul vitivinicol 
„Cricova”

În scopul studierii influenţei suşelor de levuri asupra potenţialului aro-
matic în vinurile albe seci experimentale au fost determinate unele substanţe 
volatile, prin metoda cromatografiei gazoase, iar rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tab.1.11.

Din rezultatele prezentate în tab.1.11 se poate concluziona, că conţinutul 
substanţelor volatile în vinurile albe seci variază în dependenţă de suşa de 
levuri utilizată.
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Tabelul 1.11. Conţinutul substanţelor volatile în vinurile albe seci Chardonnay fermentate 
cu diferite suşe de levuri, mg/dm3

Denumirea substanţei
Suşa de levuri

CN-
MN-Y-26

Cricova 
Ch(3)

Cricova 
Ch(4) 1S 1VT 3VT Nr.29 LittoLevure

Aldehida acetică 4,8 3,4 2,5 2,7 3,4 18,9 2,1 15,6
Acetatul de etil 24,9 23,4 20,4 22,6 19,8 23,7 25,8 16,7
Alcool metilic, g/dm3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,015 0,02 0,01 0,02
2-butanol <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
n-propanol 15,1 9,9 10,0 12,9 10,1 7,4 6,0 10,1
Izobutanol 20,3 20,9 32,4 31,3 23,0 30,4 30,9 23,8
n-butanol <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Izopentanol 141,1 171,9 155,6 171,1 148,0 169,2 167,0 187,0
Suma alcoolilor superiori 177,5 203,7 199,0 216,3 182,1 208,0 204,9 186,6

Concentraţia aldehidei acetice în vinurile studiate variază în limita valorilor 
de la 2,1 până la 18,9 mg/dm3. Este cunoscut, că suşa de levuri are o influenţa 
semnificativă asupra conţinutului de aldehidă acetică, ceea ce explică faptul, 
că fiecare suşă de levuri elimină cantităţi relativ mari sau mici de această sub-
stanţă. De exemplu, în cazul utilizării suşei de levuri nr.29 concentraţia alde-
hidei acetice în vin este 2,1 mg/dm3 (valoarea minimală), iar în cazul utiliză-
rii suşei de levuri 3VT concentraţia aldehidei acetice în vin este 18,9 mg/dm3 
(valoarea maximală).

O influenţă mai puţin semnificativă au avut-o levurile studiate asupra con-
ţinutului de n-butanol şi 2-butanol în vinuri, unde au fost determinate valorile 
mai mici de 0,5 mg/dm3.

Concentraţia izobutanolului în vinurile albe seci la fel variază în depen-
denţă de suşa de levuri utilizată, iar intervalul de variaţie valorilor constituie 
de la 20,3 până la 32,4 mg/dm3. Concentraţiile maximale de izobutanol au fost 
stabilite în cazul utilizării suşei de levuri Cricova Chardonnay(4).

Variaţia concentraţiilor de n-propanol în vinurile albe seci se află în limita 
intervalului 6,0-15,1 mg/dm3. Cantitatea izopentanolului în vinurile albe seci 
studiate reprezintă circa 60% din suma tuturor alcoolilor superiori, iar dife-
renţa valorilor constituie 45,9 mg/dm3. Cea mai mare concentraţia de izopen-
tanol a fost depistată în vinul obţinut cu LAU (LittoLevure). Un alt compo-
nent important, care se formează după procesul de fermentare alcoolică este 
acetatul de etil, care direct influenţează asupra proprietăţilor organoleptice a 
vinurilor obţinute.

Este cunoscut, că acetatul de etil face parte din grupa esterilor medii a aci-
zilor graşi, iar majoritatea esterilor din grupa esterului enantic atribuie vinului 
o senzaţie puternică de fructe. Aşadar, acetatul de etil nemijlocit participă la 
formarea aromei vinurilor obţinute, iar în unele cazuri afectează şi gustul. În 
concentraţii înalte, la nivel de percepţie olfactivă, acetatul de etil redă o aroma 
astringentă. În general, toate vinurile sănătoase conţin acetat de etil, care se 
formează în timpul fermentaţiei vinurilor, ajungând concentraţia până la 160 
mg/dm3.
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În vinurile cercetate valorile acetatului de etil aste cuprinsă în intervalul 
de la 16,7 până la 25,8 mg/dm3, iar cea mai mică concentraţie a fost depistată 
în vinul cu utilizarea LAU (LittoLevure) şi cea mai mare în vinul cu utilizarea 
suşei de levuri nr.29 din CRMIO.

Figura 1.22. Concentraţia glicerinei în vinurile albe seci Chardonnay obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri

Din analiza complexului volatil a vinurilor albe seci studiate se poate de 
concluzionat, că conţinutul de alcoolul metilic este de circa 0,02 mg/dm3, ce 
dovedeşte că suşele de levuri nu influenţează semnificativ asupra concentra-
ţiei alcoolului metilic.

Un alt component important al vinurilor este glicerina, care fiind un alcool 
cu trei grupări OH- participă la formarea gustului vinului şi îi atribuie o sen-
zaţie dulce şi moale. Conform datelor obţinute din fig. 1.22, toate vinurile stu-
diate au concentraţia glicerinei mai mare de 4 g/dm3, iar cele mai înalte valori 
sunt în probele în cazul utilizării suşelor CNMN-Y-26, Cricova Chardonnay(3) 
şi variază în limita 5,3- 7,2 mg/dm3. Cele mai mici valori a glicerinei au fost 
determinate în vinurile albe seci Chardonnay obţinute cu utilizarea suşelor 
1S, 3VT şi LAU. În aşa fel se poate concluziona, că influenţa suşelor de levuri 
asupra formării în vinurile albe seci a glicerinei este semnificativă.

1.3.7.4. Influenţa diferitor suşe de levuri asupra conţinutului acizilor 
organici în vinurile albe seci

În scopul aprofundării cercetărilor, a fost studiată influenţa suşelor de 
levuri asupra concentraţiei acizilor organici în vinurile albe seci Chardonnay. 
În rezultatul metabolizării glucidelor şi compuşilor de azot de către suşele de 
levuri la fermentarea primară se formează un şir de compuşi, care participă 
la formarea gustului şi aromei vinurilor finite. Printre aceste substanţe sunt şi 
acizii organici, care ocupă unul din primele locuri.

În rezultatul cercetărilor efectuate asupra conţinutului acizilor organici 
s-a demonstrat, că influenţa suşei de levuri asupra diferitor acizi organici este 
destul de importantă. Acest fapt confirmă postulatul, că suşa de levuri parti-
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cipă în toate transformările acizilor di- şi tricarboxilici din vinuri, deţinând în 
sine întregul complex de sisteme enzimatice. Rezultatele analizelor conţinu-
tului acizilor organici în vinurile albe seci Chardonnay din a.r. 2011, obţinute 
cu diferite suşe de levuri sunt prezentate în tab.1.12.

Tabelul 1.12. Conţinutul acizilor organici în vinurile albe seci Chardonnay fermentate  
cu diferite suşe de levuri

№ Denumirea suşei
Acidul, g/dm3 Aciditatea  

titrabilă, g/dm3tartric malic lactic citric succinic alţi
1 CNMN-Y-26 3,41 3,08 0,21 0,45 0,43 0,62 8,2
2 Cricova Chardonnay (3) 3,66 3,02 0,27 0,44 0,44 0,57 8,4
3 Cricova Chardonnay (4) 3,24 3,26 0,37 0,43 0,54 0,76 8,6
4 1S 3,48 3,10 0,22 0,40 0,47 0,73 8,4
5 1VT 3,46 3,10 0,36 0,41 0,41 0,76 8,5
6 3VT 3,83 3,31 0,33 0,31 0,71 0,11 8,6
7 N29 – Rara – Neagră 2 3,50 3,32 0,18 0,49 0,43 0,48 8,4
8 LAU (LittoLevure, Franţa) 3,37 3,26 0,17 0,43 0,52 0,46 8,2

În baza rezultatelor prezentate se observă, că în cazul utilizării suşelor de 
levuri Cricova Chardonnay(3) şi 3VT s-au obţinut vinuri albe seci cu concen-
traţii mai înalte a acidului tartric, care se află în limita valorilor de la 3,66 până 
la 3,83 g/dm3.

Un alt component important al vinurilor albe seci este acidul lactic. Vari-
aţia valorilor acidului lactic este cuprins în intervalul 0,17-0,37 g/dm3. Din 
datele prezentate în fig. 1.23 se observă, că suşele de levuri studiate au o influ-
enţă diferită asupra conţinutului de acid lactic.

Figura 1.23. Analiza comparativă a conţinutului de acid lactic în vinurile albe seci 
Chardonnay fermentate cu diferite suşe de levuri

Este cunoscut, că acidul malic în limitele concentraţiilor de 2,2-3,0 g/dm3 

redă vinului o senzaţie plăcută fructuoasă, dar în cantităţi mari imprimă vinu-
lui un gust de verdeaţă. Cea mai mare concentraţie de acid malic a fost deter-
minată în vinul alb sec obţinut cu utilizarea suşei nr.29 şi constituie 3,32 g/
dm3 (fig. 1.24).
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Figura 1.24. Analiza comparativă a conţinutului de acid malic în vinurile albe seci 
Chardonnay fermentate cu diferite suşe de levuri

Un alt acid organic de origine peruviană important pentru vinurile albe 
seci este acidul succinic, care intensifică procesul de formare a glicerinei. Ana-
lizând rezultatele prezentate în figura 1.25, se observă, că concentraţia acidu-
lui succinic în vinurile albe seci variază în limita valorilor de la 0,41 până la 
0,71 g/dm3.

Figura 1.25. Analiza comparativă a conţinutului de acid succinic în vinurile albe seci 
Chardonnay fermentate cu diferite suşe de levuri

În baza rezultatelor prezentate în figura 1.25, se poate concluziona, că 
suşele de levuri studiate au o influenţă semnificativă asupra concentraţiei aci-
dului succinic în vinurile albe seci.

Este cunoscut faptul, că acidul citric se găseşte mai mult în struguri decât 
în vinuri. În timpul fermentaţiei alcoolice s-a constatat că se formează cca 
100-200 mg/dm3 prin metabolizarea zaharurilor de către levuri. Cea mai mică 
concentraţie a acidului citric s-a depistat în vinul alb sec fermentat cu utili-
zarea suşei de levuri 3VT, ceea ce poate fi explicat prin consumul acestuia la 
formarea acidului succinic (ciclul Krebs).
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Figura 1.26. Analiza comparativă a conţinutului de acid citric în vinurile albe seci 
Chardonnay fermentate cu diferite suşe de levuri

În aşa fel, rezultatele cercetărilor obţinute indică, că suşele de levuri studiate 
în mare măsură influenţează asupra concentraţiei unor acizi organici (acidul 
tartric, acidul malic, acidul succinic), dar aciditatea titrabilă a vinurilor obţinute 
variază în dependenţă de suşa utilizată mai puţin semnificativ (0,1-0,4 g/dm3).

1.4. APRECIEREA TEHNOLOGICĂ A SUŞEI DE 
LEVURI EVIDENŢIATE ŞI SELECTATE DIN PLAIUL 

VITIVINICOL”CRICOVA” ÎN CONDIŢII DE PRODUCERE 
1.4.1. Aprecierea tehnologică a procesului de fermentare a mustului din 
soiul Chardonnay

În baza cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute în condiţiile de 
laborator şi microvinificaţie a IŞPHTA a fost selectată suşa de levuri Saccharo-
myces vini CNMN-Y-26, pentru a obţine loturi industriale de vinuri albe seci 
în condiţii de producere. 

Studiul tehnologic comparativ a procesului de fermentare a strugurilor din 
soiul de struguri Chardonnay, recoltaţi de pe plantaţiile plaiului vitivinicol 
Cricova (a.r. 2011), în scopul obţinerii vinurilor albe seci cu utilizarea diferitor 
suşe de levuri, a fost efectuat în condiţiile de producere la SA ”Cricova”. În 
calitate de martor la fermentarea alcoolică a mustului au fost utilizate LAU 
industriale (Zymaflore yeasts, Franţa). Caracteristicile fizico-chimice iniţiale 
ale musturilor de struguri Chardonnay sunt redate în tab.1.13.

Tabelul 1.13. Caracteristicile fizico-chimice ale musturilor de struguri Chardonnay  
utilizate pentru aprecierea tehnologică a diferitor suşe de levuri (a. r. 2011)

Denumirea soiurilor 
de struguri 

Rezervor/
Volum, dal

Concentraţia în masă, g/dm3

pH Potenţialul 
OR, mVa zaharurilor a acidităţii titrabile

Chardonnay 1 14/4000 191,0±0,5 7,0±0,1 3,17 214,5
Chardonnay 2 43/4000 204,0±0,9 7,1±0,1 3,20 214,3
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Inocularea mediului cu levuri s-a efectuat după sulfitarea şi limpezirea 
mustului la frig (8-10°C) în decurs de 12 ore. Suşele de levuri studiate au fost 
supuse aprecierii tehnologice în scopul determinării activităţii fermentative şi 
influenţei lor asupra indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor albe 
seci. Dinamica procesului de fermentare alcoolică este redată în fig. 1.27. Con-
form rezultatelor obţinute s-a observat, că ambele culturi au o dinamică de 
fermentare sporită, dar totuşi se observă o influenţă mai pozitivă în cazul uti-
lizării suşei de levuri CNMN-Y-26 începând cu a patra zi de fermentare. 

Analiza vizuală a procesului de fermentaţie a arătat (tab.1.14), că în mos-
trele de must cu utilizarea suşei de levuri CNMN-Y-26 şi LAU, fermentaţia a 
fost tumultoasă, fără spumare, cu o aromă plăcută a mustului, depozitarea 
rapidă a levurilor sub formă de sediment compact şi limpezire totală după 30 
zile de la sfârşitul fermentării. 

Figura 1.27. Dinamica fermentării zaharurilor în mustul de struguri Chardonnay  
cu utilizarea diferitor suşe de levuri

Tabelul 1.14. Caracteristica procesului de fermentare a mustului Chardonnay cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri

Suşa de levuri Caracteristica fermentării

CNMN-Y-26 Fermentare tumultoasă, fără spumare, aromă bogată, plăcută de flori şi 
fructe, sediment compact de levuri, limpezire rapidă.

Zymaflore 
yeast

Fermentare tumultoasă, cu puţină spumă în formă de bule mici, aromă 
plăcută de fermentare, sediment compact de levuri, limpezire rapidă.

În scopul aprecierii competitivităţii suşei de levuri CNMN-Y-26, s-a efec-
tuat identificarea acestora la diferite etape de fermentare prin metoda PCR 
(fig. 1.28). Probele de must analizate au fost prelevate la 3, 5, 7, 10, 15, 20 şi 25 
zile de la începutul fermentării. Rezultatele obţinute indică, că în procesul de 
fermentare predomină suşele de levuri CNMN-Y-26, ceea ce ne dovedeşte că 
ele au capacităţi competitive de a fermenta glucide în prezenţa altor microor-
ganisme.
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Figura 1.28. Identificarea suşei de levuri CNMN-Y-26 în procesul de fermentare

1.4.2. Aprecierea indicilor fizico-chimici ai vinurilor albe seci 
Chardonnay

După finalizarea fermentaţiei alcoolice, vinurile albe seci Chardonnay 
obţinute cu utilizarea diferitor suşe de levuri au fost supuse analizei fizico-chi-
mice şi organoleptice, iar rezultatele aprecierii sunt redate în tab.1.15 şi 1.16.

Tabelul 1.15. Indicii fizico-chimici ai vinurilor albe seci Chardonnay obţinute cu diferite suşe 
de levuri în condiţii de producere (a.r. 2011)

Suşa de levuri

Indicii fizico-chimici

Concentraţia 
alcoolică, % 

vol.

Concentraţia în masă a, g/dm3

рН Potenţialul
ОR, mVzaharului 

rezidual
acidităţii 
titrabile

acidităţii 
volatile ESN SO2 (tot./lib), 

mg/dm3

Suşa de levuri 
– CNMN-Y-26 

(IŞPHTA)
11,7±0,1 2,9±0,2 6,7±0,1 0,52±0,03 21,6±0,6 133/25 3,15 214,2

LAU – Zymaflore 
yeast (Franţa) 12,2±0,1 2,3±0,2 6,6±0,2 0,46±0,03 20,8±0,3 120/15 3,17 214,0

Datele din tab.1.15 indică, că vinurile albe seci fermentate cu utilizarea 
suşelor de levuri CNMN-Y-26 şi LAU (Zymaflore yeasts) se caracterizează prin-
tr-o concentraţie înaltă a alcoolului etilic: 11,7% vol. pentru vinul din soiul 
Chardonnay 1 şi 12,2% vol. pentru vinul din soiul Chardonnay 2.

Concentraţia acidităţii titrabile în vinurile albe seci nu variază semnificativ 
şi constituie 6,7-6,6 g/dm3 pentru vinul din soiul Chardonnay 1 şi din soiul 
Chardonnay 2 respectiv. Valoarea indicelui pH în probele de vinuri experi-
mentale cu utilizarea diferitor suşe de levuri se află într-un interval îngust şi 
constituie 3,15-3,17 în dependenţa de suşa utilizată.
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Valorile potenţialului de oxido-reducere au scăzut neesenţial, ceea ne 
demonstrează că vinurile nu au fost supuse oxidării şi procesul de fermentaţie 
a decurs în condiţii anaerobe. În aşa fel, respectarea strictă a procedeelor teh-
nologice la prelucrarea strugurilor a permis obţinerea unor vinuri albe seci cu 
un potenţial oxido-reductiv destul de jos. 

Tabelul 1.16. Aprecierea organoleptică a vinurilor albe seci cu utilizarea diferitor suşe de levuri
Denumirea 

vinului Suşa de levuri № rezervor
Indicii organoleptici Nota orga-

nolepticăAromă Gust

Chardonnay1 Suşa de levuri locală – 
CNMN-Y-26 (IŞPHTA) 14 Curată, florală, 

de soi
Armonios, 

plin, proaspăt 8,1

Chardonnay2 LAU – Zymaflore yeast 
(Franţa) 43 Curată, florală, 

de soi
Armonios, 
plin, tipic 8,1

Concentraţia în masă a acidităţii volatile diferă puţin, ceea ce se explică 
prin decurgerea diferitor reacţii enzimatice şi prin concentraţia iniţială a anhi-
dridei sulfuroase ridicată, care direct influenţează asupra conţinutului de acid 
acetic. Concentraţia în masă a zaharului rezidual în vinurile albe seci nu depă-
şeşte limita admisibilă de 3 g/dm3 pentru această categorie de vinuri.

În scopul depistării unor arome specifice caracteristice fiecărei suşe de 
levuri a fost efectuată aprecierea organoleptică a vinurilor albe seci Chardon-
nay obţinute în condiţii de producere (fig. 1.29).

Figura 1.29. Aprecierea organoleptică a vinurilor albe seci obţinute

Analiza rezultatelor obţinute a demonstrat, că în cazul utilizării atât a suşei 
de levuri CNMN-Y-26, cât şi în cazul utilizării LAU în vinuri predomină arome 
fructuoase şi florale tipice pentru soiul de struguri Chardonnay. Suşele de 
levuri cercetate contribuie la formarea unor vinuri cu aromă curată, fină, gus-
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tul fiind plin, corpolent, armonios. Vinurile tinere Chardonnay au fost depozi-
tate pentru maturarea lor ulterioară în decurs de 6 luni în condiţii de laborator 
la IŞPHTA.

După 6 luni de maturare în vinurile obţinute albe seci din soiul Chardon-
nay au fost determinaţi indicii fizico-chimici şi organoleptici. Rezultatele obţi-
nute sunt prezentate în tab.1.17. Concentraţia acidităţii titrabile în vinurile 
obţinute în condiţii de producere s-a micşorat, ca rezultat a precipitării săru-
rilor tartrice (fig. 1.30).

Tabelul 1.17. Indicii fizico-chimici ai vinurilor albe seci după 6 luni de maturare obţinute cu 
diferite suşe de levuri în condiţii de producere la SA „Cricova” (a. r. 2011)

Suşa de levuri 

Indicii fizico-chimici

Concentraţia 
alcool,% vol.

Concentraţia în masă a:
рН Potenţialul 

ОR, mVacidităţii 
titrabile

acidităţii 
volatile ESN SO2(tot/lib.), 

mg/dm3

Suşa de levuri 
autohtonă 

CNMN-Y-26 
(IŞPHTA)

11,8±0,1 5,6±0,1 0,56±0,04 19,2±0,3 200,4/29,4 3,20 216,0

LAU -Zymaflore 
yeast (Franţa) 12,4±0,1 5,5±0,1 0,48±0,04 18,9±0,5 110,1/12,8 3,30 215,6

În timpul maturării, compoziţia chimică s-a modificat în anumite limite, 
sub acţiunea factorilor fizici şi biologici. Prin acţiunea microorganismelor se 
consumă zaharurile reziduale în vin şi o parte din acizii organici (malic, citric, 
tartric), ceea ce face ca extractul sec nereducător a vinului să fie diminuat. 

Tabelul 1.18. Aprecierea organoleptică a vinurilor albe seci Chardonnay cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri

Denumirea 
vinului Suşa de levuri №  

rezervor
Indicii organoleptici Nota  

organolepticăAroma Gustul

Chardonnay Suşa de levuri autohtonă 
CNMN-Y-26 (IŞPHTA) 14

Curată, cu 
nuanţe in-

tense florale

Armonios, 
plin, tipic, 
extractiv

8,1

Chardonnay LAU – Zymaflore yeast 
(Franţa) 43 Curată, flo-

rală, de soi

Armonios, 
plin, moale, 

echilibrat
8,1

Concentraţia extractului sec nereducător în vinurile obţinute a scăzut 
cca cu 2 g/dm3, dar nu a influenţat semnificativ proprietăţile organoleptice 
(fig. 1.30).

Valoarea indicelui pH în probele de vinuri experimentale cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri se află într-un interval îngust şi constituie 3,20-3,30 
unităţi, în comparaţie cu vinurile tinere aceste valori au crescut neesenţial cu 
0,05 unităţi în cazul utilizării suşei de levuri locale şi cu 0,13 unităţi în cazul 
utilizării suşei de levuri de origine franceză.

După 6 luni de maturare vinurile obţinute au devenit stabile cu o aromă 
curată, gust armonios, echilibrat, floral şi au fost apreciate cu note organolep-
tice înalte.
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Figura 1.30. Concentraţia acidităţii titrabile şi ESN în vinurile tinere şi după 6 luni de maturare

1.4.3. Conţinutul substanţelor volatile a vinurilor albe seci Chardonnay 
obţinute în condiţii de producere

În scopul studierii influenţei suşelor de levuri asupra potenţialului aroma-
tic a vinurilor albe seci, obţinute în condiţii de producere, au fost determinate 
unele substanţe volatile: alcoolii superiori, acizii graşi, esterii, aldehidele etc. 
Rezultatele conţinutului substanţelor volatile sunt prezentate în tab.1.19. Din 
rezultatele prezentate în tab.1.19 se poate concluziona, că conţinutul sub-
stanţelor volatile în vinurile albe seci variază în dependenţă de suşa de levuri 
utilizată la fermentarea mustului.

Conform Rapp şi Versini, concentraţia sumară a alcoolilor superiori mai 
joasă de 300 mg/dm3 cu siguranţă contribuie la o aromă plăcută a vinului. Tot-
odată, când concentraţia acestora depăşeşte de 400 mg/dm3, aceste substanţe 
influenţează negativ asupra calităţii vinului. 

În ambele mostre de vinuri studiate suma alcoolilor superiori nu depăşeşte 
limita admisibilă şi constituie 236,9 mg/dm3 în vinul fermentat cu utilizarea 
suşei de levuri CNMN-Y-26, şi 268,4 mg/dm3 în vinul fermentat cu utilizarea 
suşei de levuri Zymaflore yeasts (fig. 1.31). 

Izopentanolul (alcoolul izoamilic) este un alcool superior specific, care 
reprezintă mai mult de 50% de la suma totală a alcoolilor superiori şi predo-
mină în componenţa aromelor vinurilor. În ambele mostre de vinuri concen-
traţia izopentanolului este destul de joasă, însă concentraţia acestui alcool este 
cu 8,4 mg/dm3 mai înaltă în vinul Chardonnay fermentat cu utilizarea suşei de 
levuri Zymaflore yeasts.Concentraţiile izobutanolului şi fenil-2-etanolului în 
vinurile fermentate indică că suşa de levuri Zymaflore yeasts are un potenţial 
mai înalt de producere a acestor alcooli în rezultatul fermentării alcoolice a 
mustului. Concentraţia hexanolului în vinurile albe poate varia de la 0,3 până 
la 12 mg/dm3. În cercetările realizate vinul alb sec Chardonnay obţinut în baza 
suşei de levuri locale conţine 0,86 mg/dm3 de hexanol, iar vinul fermentat cu 
utilizarea suşei de levuri Zymaflore yeasts conţine 1,06 mg/dm3.
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Tabelul 1.19. Conţinutul substanţelor volatile în vinurile albe seci Chardonnay după 6 luni 
de maturare, (mg/dm3)

№ Denumirea substanţei Suşa de levuri
CNMN-Y-26 Zymaflore yeasts, (Franţa)

Alcooli superiori
1 Propanol-1 18,2 27,4
2 Hexanol 0,85 1,06
3 Izobutanol 21,4 31,5
4 Fenil-2-etanol 50,48 54,08
5 Izopentanol 146,0 154,4
6 ∑ Alcoolilor superiori 236,9 268,4

Acizi graşi
7 Acidul butiric 0,67 0,71
8 Acidul izovalerianic 0,65 0,63
9 Acidul caproic 4,27 4,8

10 Acidul caprilic 2,48 2,52
11 Acidul capric 0,05 0,09
12 ∑ Acizilor graşi 8,12 8,75

Esteri volatili
13 Acetatul de etil 25,7 47,8
14 Acetatul de izobutil 0,01 0,01
15 Acetatul de izoamil 1,66 1,82
16 Acetatul de hexil 0,03 0,04
17 Acetatul de feniletil 0,48 0,52
18 Butiratul de etil 0,14 0,12
19 Lactatul de etil 0,97 0,96
20 Capritlatul de etil 0,32 0,26
21 Caproatul de etil 0,44 0,48
22 Capratul de etil 0,02 0,02
23 ∑Esterilor volatili 29,77 52,03

Alte substanţe 
24 Acetaldehida 7,5 19,5
25 2,3-butilenglicol 163,4 124,6
26 Glicerol, g/dm3 7,7 7,5

Propanol-1 nu a fost depistat în cantităţi mari în vinurile obţinute, dar con-
ţinutul este destul de considerabil şi constituie 27,4 mg/dm3 în vinul fermen-
tat cu utilizarea suşei de levuri Zymaflore yeasts, ceea ce este cu 9,2 mg/dm3 
mai mult decât în vinul fermentat cu utilizarea suşei de levuri CNMN-Y-26.

Conform autorilor Gavazza şi Grando suşele de levuri produc în vinuri con-
centraţii diferite de acizi graşi, în special acidul butiric, izovalerianic, caproic, 
caprilic şi capric. Suma acizilor graşi în mostrele de vinuri analizate nu diferă 
esenţial. Cu toate acestea, sinteza acizilor graşi de către levuri este extrem de 
variabilă, iar schimbările care au loc pe parcursul fermentaţiei alcoolice (pH, 
temperatura, prezenţa substanţelor nutritive), precum şi rata de creştere a 
levurilor poate afecta conţinutul componentelor individuale.
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Figura 1.31. Conţinutul compuşilor volatili în vinul alb sec Chardonnay fermentat  
cu utilizarea suşei de levuri CNMN-Y-26, Zymaflore yeasts, (mg/dm3)

Acetaţii alcoolilor superiori şi esterii etilici ai acizilor graşi sunt compuşii 
cei mai preferabili în vinurile albe. O diferenţă semnificativă se observă în 
concentraţia acetatului de etil, care influenţează proprietăţilt organoleptice, 
oferindu-le vinurilor o aromă de măr proaspăt. În cazul utilizării suşei de 
levuri locale CNMN-Y-26 concentraţia acetatului de etil este mai joasă decât 
în vinul care a fost fermentat cu utilizarea LAU. Concomitent, concentraţiile 
înalte de acetatul de etil influenţează negativ asupra calităţilor organoleptice 
ale vinurilor albe seci. 

În formarea aromei vinului alb sec un loc deosebit de important îl are ace-
taldehida, care se formează în timpul fermentaţiei alcoolice prin decarboxi-
larea acidului piruvic, ca produs intermediar la formarea alcoolului etilic. În 
perioada de păstrare a vinurilor, conţinutul de acetaldehidă creşte în rezulta-
tul oxidării alcoolului din vin. 

În condiţiile de producere ale SA „Cricova” au fost obţinute vinuri albe seci 
din soiul Chardonnay cu un conţinut destul de jos de acetaldehidă. Vinul alb 
sec Chardonnay1 fermentat cu utilizarea suşei de levuri locale are o concen-
traţie mai redusă cu 12 mg/dm3, decât în mostra fermentată cu LAU.

Un alt component, care are un impact asupra calităţii organoleptice a vinu-
rilor este 2,3-butilenglicolul. Spre deosebire de glicerol, 2,3-butilenglicolul este 
stabil în vin şi imprimă vinului un gust dulce-amărui. În comparaţie cu vinul 
Chardonnay2 fermentat cu LAU, în cazul utilizării suşei de levuri locale s-a for-
mat cu 38,8 mg/dm3 mai mult 2,3-butilenglicol, decât în proba de control.

Pe lângă apă şi alcool, glicerolul este cel mai important compus chimic cu 
o concentraţie mare în vinuri. De asemenea, glicerolul este unul din cele mai 
valoroase produse obţinute după fermentarea alcoolică a mustului. Datorită 
gustului dulce, echivalent cu cel al glucozei, glicerolul influenţează pozitiv 
caracteristicele organoleptice ale vinului prin catifelarea şi supleţea acestuia. 
Concentraţia glicerolului determinată în mostrele de vinuri albe seci Char-
donnay obţinute în condiţii de producere corelează cu nota organoleptică 
obţinută şi constituie 7,7 g/dm3 în cazul utilizării suşei de levuri locale şi 7,5 g/
dm3 respectiv în cazul utilizării LAU.



BIOTEHNOLOGII IN VINIFICAŢIE

71

1.4.4. Determinarea influenţei suşelor de levuri asupra conţinutului 
acizilor organici

Acizi organici contribuie la formarea compoziţiei, stabilităţii şi notei orga-
noleptice a vinurilor albe. De asemenea, acizii organici evaluează proprie-
tăţile de conservare şi sporesc stabilitatea microbiologică şi fizico-chimică a 
vinurilor. Astfel, vinurile albe seci nu sunt supuse fermentaţiei malolactice şi 
sunt mult mai stabile faţă de precipitaţiile sărurilor tartrice. Vinurile tinere 
albe seci, cu aciditate sporită, au un potenţial mai mare de învechire.

Vinurile roşii sunt stabile la aciditate mai mică, ca urmare a prezenţei sub-
stanţelor fenolici, care sporesc aciditatea şi ajută la menţinerea stabilităţii 
vinului. În vinurile albe seci au fost determinaţi principalii 5 acizi organici: tar-
tric, malic, lactic, citric şi succinic, concentraţiile cărora sunt redate în tab.1.20.

Tabelul 1.20. Concentraţia acizilor organici în vinurile albe seci Chardonnay fermentate  
cu diferite suşe de levuri

Denumirea suşei
Acidul, g/dm3 Aciditatea 

titrabilă, g/dm3tartric malic lactic citric succinic alţi
CNMN-Y-26 (R.14) 3,15 2,28 0,16 0,33 0,46 0,32 6,7
Zymaflore yeasts, Franţa (R.43) 3,17 2,40 0,20 0,29 0,32 0,42 6,6

Datele prezentate în fig. 1.32 indică, că suşele de levuri au o influenţă 
diversă asupra conţinutului acizilor organici, în special asupra acidul succi-
nic, care se formează în procesul de fermentare şi are o provenienţă levuriană. 
Este un acid, care se obţine în timpul fermentării alcoolice, ca urmare a acţiu-
nii levurilor. Concentraţiile acidului succinic în vin se găsesc în jur de 1 g/dm3.

Figura 1.32. Concentraţia acizilor organici în vinurile albe seci obţinute cu diferite suşe de levuri

Acest acid este produs de către toate microorganismele prezente în vin şi 
este implicat în metabolismul lipidic şi ciclul Krebs. Acidul succinic are un 
gust amăriu-sărat care cauzează salivaţie şi accentuează aroma şi caracterul 
vinurilor. În aşa fel, rezultatele cercetărilor obţinute indică, că suşele de levuri 
studiate influenţează asupra concentraţiei unor acizi organici, dar aciditatea 
titrabilă a vinurilor albe seci Chardonnay variază în dependenţă de suşa utili-
zată mai puţin semnificativ.
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Aroma este unul din principalii factori, care contribuie la calitatea vinurilor 
albe seci. Aroma este un amestec complicat format din un număr foarte mare 
de compuşi volatili care conţine: alcooli, esteri, aldehide, cetone, acizi graşi, 
terpene, compuşi cu sulf etc. Contribuţia fiecărui compus în întreaga aromă a 
vinurilor poate fi estimată atât pozitiv, cât şi negativ.

Compuşii cu sulf (tioli, sulfide etc.) au un rol important în formarea aromei 
vinurilor, deoarece au un prag de percepţie foarte mic şi, de obicei, afectează 
calitatea organoleptică a vinului. Prezenţa lor în vinuri se datorează activită-
ţii levurilor, care sunt capabile să metabolizeze sulfiţii şi sulfaţii adăugaţi în 
must, cu formarea de compuşi sulfuroşi volatili, responsabili de multe defecte 
olfactive ale vinurilor. 

În tab.1.21. sunt redate rezultatele determinării unor compuşi cu sulf în 
vinurile albe seci Chardonnay obţinute în condiţii de producere în a.2011 la 
SA „Cricova”. 

Tabelul 1.21. Analiza comparativă a conţinutului compuşilor cu sulf în vinurile albe seci 
Chardonnay (a.r. 2011)

№ Compuşi cu sulf
Concentraţia compuşilor cu sulf, 

µg/dm3 Aroma specifică Pragul de per-
cepţie, µg/dm3

CNMN-Y-26 Zymaflore yeasts
1 Metantiol urme urme Ceapă, varză fiartă 0,3 
2 Etantiol 0,48±0,02 0,64±0,02 Ceapă, cauciuc 1,1 
3 Sulfura de dimetil 3,15±0,01 3,21±0,05 Porumb, varză 

fiartă Zmeură- 
concentraţii mici

27 

4 Sulfura de dietil 0,41±0,01 0,46±0,08 Legume fierte, 
ceapă, usturoi

15-18 

5 Disulfura de dimetil 4,70±0,08 5,23±0,09 Varză fiartă, ceapă 30-45 
6 Disulfura de dietil 1,80±0,05 2,11±0,05 Usturoi, cauciuc ars 25-40 

Rezultatele obţinute indică la faptul, că concentraţiile tuturor compuşilor 
determinaţi nu diferă semnificativ, comparativ cu vinul-martor fermentat cu LAU 
şi nici un compus cu sulf nu depăşeşte valorile pragului de percepţie (fig. 1.33).

Figura 1.33. Conţinutul comparativ al compuşilor cu sulf determinat în vinurile albe seci
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Astfel, suşa de levuri locală CNMN-Y-26 contribuie la formarea concen-
traţiilor mai scăzute a compuşilor cu sulf, prin urmare, ameliorând calitatea 
organoleptică a vinului alb sec „Chardonnay”.

Figura 1.34. Schema tehnologică de producere a vinurilor albe seci cu utilizarea levurilor locale.

În baza studiilor efectuate pe parcursul a.a. 2009-2012 suşele de levuri 
locale evidenţiate şi selectate din plaiul vitivinicol „Cricova” cu proprietăţi 
tehnologice avansate au fost testate în condiţiile de producere la SA „Cricova”, 
unde a fost obţinut un lot experimental de vinuri în volum de 4000 dal.

Încercările pe scară industrială a suşei de levuri locale CNMN-Y-26 pentru 
fermentarea alcoolică a mustului din soiul de struguri Chardonnay şi produ-
cerea vinurilor albe seci a demonstrat influenţa lor pozitivă asupra procesului 
de fermentare şi calităţii produsului finit. În baza rezultatelor obţinute la SA 
„Cricova” în condiţii industriale referitoare la utilizarea suşei de levuri au fost 
perfecţionate regimurile tehnologice de producere a vinurilor albe seci cu uti-
lizarea levurilor locale Saccharomyces vini CNMNM-Y-26 (fig. 1.34). Comisia 
formată din specialiştii SA „Cricova” şi IŞPHTA au recomandat suşa de levuri 
locală CNMN-Y-26 obţinută din plaiul vitivinicol „Cricova”, pentru produce-
rea vinurilor albe seci de calitate.
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1.5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Generalizarea rezultatelor studiilor ştiinţifice şi aplicative prezentate în 

lucrare ne permite să formulăm următoarele concluzii şi recomandări: 
1. Pentru prima dată au fost evidenţiate şi selectate suşe de levuri locale din 

microflora indigenă a plaiului vitivinicol ”Cricova”. În baza studiului morfo-
logic, fiziologic şi genetic a suşelor de levuri evidenţiate şi selectate din plaiul 
vitivinicol ”Cricova” s-a determinat apartenenţa lor genului şi speciei Sac-
charomyces vini. 

2. În baza aprecierii proprietăţilor culturale şi morfologice pe diferite medii 
nutritive lichide şi solide s-a constatat, că suşa de levuri Saccharomyces vini 
CNMN-Y-26 evidenţiată din microflora indigenă se caracterizează prin celule 
de levuri uniforme, rotunde, înmugurire unipolară, viteza de înmulţire avan-
sată. 

3. Au fost apreciaţi indicii biochimici şi tehnologici ai suşelor de levuri locale 
evidenţiate. S-a constatat, că suşa de levuri Saccharomyces vini CNMN-Y-26 
posedă proprietăţi tehnologice avansate (rezistenţa la temperaturi scăzute de 
fermentare, concentraţia de SO2 majoră etc.), ceea ce permite perfecţionarea 
regimurilor tehnologice de fabricare a vinurilor albe seci de calitate. 

4. Au fost apreciate ca fiind un material biologic valoros noile suşe de levuri, 
acestea contribuind la obţinerea unor vinuri de calitate, ce reflectă tipicitatea 
şi potenţialul soiurilor specifice plaiului vitivinicol „Cricova”. 

5. Aprecierea comparativă a influenţei diferitor suşe de levuri asupra 
indicilor fizico-chimici a demonstrat, că suşa de levuri Saccharomyces vini 
CNMN-Y-26 are un efect pozitiv asupra calităţii vinurilor albe seci, care nu 
cedează calităţii vinului fermentat pe LAU. Analiza comparativă a influenţei 
suşelor de levuri asupra conţinutului de substanţe volatile a demonstrat o 
influenţă pozitivă asupra proprietăţilor organoleptice ale vinurilor albe seci 
Chardonnay. S-a constatat, că LAU industriale de import formează un conţi-
nut mai avansat de acetaldehidă (cu cca 12 mg/dm3 mai mult decât în vinul 
fermentat cu suşa CNMN-Y-26) şi acetatul de etil (cu cca 50% mai mult decât 
în vinul fermentat cu suşa CNMN-Y-26). 

6. Examinarea capacităţii suşelor de levuri de a forma compuşi cu sulf în 
procesul de fermentare a demonstrat, că suşa de levuri locală CNMN-Y-26 for-
mează concentraţii mai joase de aceste substanţe comparativ cu LAU studiată. 

7. În baza utilizării suşei de levuri locale Saccharomyces vini CNMN-Y-26 
în condiţii de producere, a fost obţinut un lot de vin alb sec „Chardonnay” 
cu proprietăţi fizico-chimice şi caracteristici organoleptice avansate. Volumul 
vinului alb sec obţinut în baza implementării levurilor locale evidenţiate la 
S.A. „Cricova” constituie 4000 dal în compania vinicolă a anului 2011. 

8. Au fost obţinute adeverinţa de depozitare şi paşaportul tulpinii de micro-
organisme Saccharomyces vini CNMN-Y-26 cu cifrul atribuit de către Colecţia 
Naţională de Microorganisme Nepatogene a AŞM. 

9. Noutatea ştiinţifică a suşei de levuri locale CNMN-Y-26 evidenţiate din 
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plaiul vitivinicol „Cricova” şi destinate producerii vinurilor albe seci de cali-
tate este confirmată de cererea de brevet de invenţie № 4210 B1 2013.03.31. 

10. Rezultatele investigaţiilor realizate au fost utilizate la elaborarea 
“Instrucţiunii pentru controlul microbiologic a producţiei vinicole” IC MD 
67-40582515-001:2010. 

11. În baza studiului şi cercetărilor efectuate a fost soluţionată problema 
ştiinţifică importantă privind argumentarea ştiinţifică a utilizării suşelor de 
levuri locale evidenţiate şi selectate din microflora indigenă a plaiului vitivini-
col „Cricova” pentru producerea vinurilor albe seci; 

12. În baza rezultatelor obţinute şi actelor de implementare se recomandă 
utilizarea suşei de levuri Saccharomyces vini CNMN-Y-26 pentru producerea 
vinurilor albe seci de calitate în plaiul vitivinicol ”Cricova”. 

13. Se recomandă utilizarea suşei de levuri Saccharomyces vini CNMN-Y-26 
la fermentarea alcoolică în cazul administrării în must a SO2 în doze avansate 
(până la 150 mg/dm3 ). 

Utilizarea suşei de levuri Saccharomyces vini CNMN-Y-26 se recomandă în 
scopul dirijării regimului termic al procesului de fermentare alcoolică a mus-
tului, datorită capacităţii criofile.
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2. STUDIUL ŞI SELECŢIA SUŞELOR  
DE LEVURI AUTOHTONE  
PENTRU PRODUCEREA  

VINURILOR SPUMANTE ALBE
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2.1. STUDII TEORETICE PRIVIND UTILIZAREA LEVURILOR  
ÎN PRODUCEREA VINURILOR SPUMANTE

2.1.1. Rolul microorganismelor în producerea vinurilor spumante albe

În condiţiile de producere a vinurilor spumante activitatea vitală a celule-
lor de levuri este limitată de posibilităţile lor fiziologice.

Cercetările efectuate de către diferiţi savanţi au demonstrat deja, că la 
transferarea levurilor din condiţiile fermentaţiei primare în amestecul de tiraj 
(la temperatura de 14-16°C) viteza înmuguririi celulelor scade brusc. Canti-
tatea celulelor înmugurite de la 40-60% în primele ore de cultivare se reduce 
până la câteva procente.

În continuare, procesul de deprimare a activităţii levurilor se observă şi 
în procesul fermentării secundare a amestecului fermentativ. La finalizarea 
procesului de fermentare secundară cantitatea celulelor neviabile constituie 
40-50%.

Reieşind din cele expuse, suşele de levuri recomandate pentru producerea 
vinurilor spumante trebuie să corespundă anumitor cerinţe:

• Tehnologice: vigoarea fermentativă; toleranţa faţă de alcool; rezistenţa 
la anhidrida sulfuroasă; starea de activitate pulverulentă sau floculantă; 
formarea spumei; capacitatea de sedimentare; factorul Killer; active la 
temperaturi joase.

• Calitative: formarea acizilor volatili; sinteza joasă de H2S; scindarea 
acidului malic; sinteza joasă a acceptorilor de SO2 (acetaldehidă, acid 
piruvic ş.a); formarea glicerolului; capacitatea de autoliză la tempera-
turi joase; capacitatea de stabilizare a spumei.

Levurile pentru spumante trebuie să fie active la aciditatea avansată (pH 
2,8-3,2) şi concentraţia alcoolului în mediu 10-12-% vol., rezistente la concen-
traţii înalte de SO2 (100 mg/dm3), criotolerante, să asigure fermentaţie ener-
gică la presiunea CO2 până la 500 kPa, să formeze produşi valoroşi calitativi, 
determinând aroma şi gustul vinului spumant, cantităţi minimale a produse-
lor nedorite – aldehide, să acumuleze o cantitate excesivă al acidului carbonic 
în formă legată. 

Practica oenologică a dovedit, că cele mai bune rezultate se obţin când 
temperatura de fermentare este de 12 -14°C, motiv pentru care levurile trebuie 
să posede şi însuşiri criofile.

Cercetările efectuate de către N. Sarişvili, L. Tiurina, N. Burian au demon-
strat, că pentru alegerea corectă a speciilor de levuri este necesar de a dispune 
de informaţii despre acumularea în mediu a produşilor cu activitate vitală 
sporită, care vor contribui la formarea particularităţilor organoleptice ale pro-
dusului finit.

Aceşti autori de asemenea, au constatat, că activitatea fiziologică, care este 
legată de adaptarea levurilor la mediul dat şi valoarea tehnologică a speciilor 
nu întotdeauna coincid. De aceea, pentru determinarea criteriilor obiective 
ale aprecierii şi caracterelor fundamentale la selectarea speciilor de levuri des-
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tinate producerii vinurilor spumante este necesar de a include indicii fiziolo-
gici, biochimici şi fizico-chimici.

Astfel, suşele de levuri, utilizate la prepararea vinurilor spumante clasice, 
suplimentar la indicii specificaţi anterior, trebuie să formeze un precipitat gra-
nulos, care să sedimenteze rapid, uşor deplasabil spre dop şi să nu se lipească 
de pereţii buteliei.

2.1.2. Condiţiile necesare pentru utilizarea suşelor de levuri la 
fermentarea mustului 

La fermentarea spontană a mustului de struguri sunt unele dezavantaje, prin-
tre care: obţinerea vinurilor cu o fermentaţie incompletă; pericolul de infecţie 
a vinurilor, un conţinut de alcool mai redus; un conţinut înalt de acizi volatili; o 
limpezire a vinului mai lentă decât la fermentarea mustului cu utilizarea cultu-
rilor de levuri selecţionate. Pentru evitarea rezultatelor nedorite la fermentarea 
mustului de struguri în el se inoculează cultura selecţionată de levuri Saccharo-
myces. Pentru că fermentarea alcoolică să se realizeze pe suşa de levuri selecţi-
onată este necesar de a se respecta următoarele condiţii tehnologice:

• limpezirea mustului să se efectueze în aşa mod, încât concentraţia 
microorganismelor să se micşoreze rapid;

• de a se folosi culturi de levuri cu capacităţi de concurenţă;
• maiaua de levuri să se inoculeze în must în faza prefermentativă în volu-

mul necesar;
• de a se amesteca rapid maiaua de levuri inoculată cu tot volumul de 

must obţinut după limpezire. Acest efect se atinge în cazul când în vasul 
de fermentare se administrează mai întâi maiaua de levuri selecţionată 
şi apoi volumul de must limpezit ce trebuie supus fermentării.

Mustul obţinut după prelucrarea tehnologică conţine într-un 1 cm3 de la 
1000 până la 100 mii celule de diferite levuri. Mai târziu concentraţia lor creşte 
până la 1 mln cel/cm3. La începutul fermentării spontane în mediu se conţin 
circa 100-150 mii cel/cm3. La introducerea a 2% de maia de levuri selecţionate 
în must, concentraţia celulelor este de 2-3 mln cel/cm3 de levuri.

Pentru efectuarea fermentării alcoolice a mustului pe suşa de levuri inocu-
lată, este necesar ca concentraţia levurilor să fie de 10 ori mai mare decât până 
la inoculare. Deci, în must trebuie să fie nu mai mult de 200-300 mii cel/cm3 

de levuri.
Conform studiilor efectuate s-a demonstrat, că succesul utilizări unei şi 

aceleiaşi culturi de levuri depinde de raportul dintre concentraţia de levuri 
inoculată şi cea existentă în must.

În majoritatea ţărilor cu un nivel de vinificaţie avansat se practică sulfitarea 
mustului fără răcire, iar doza utilizată de SO2 trebuie să stopeze multiplica-
rea levurilor Saccharomyces şi protecţia mustului de oxidare. S-a constatat, că 
deoarece mustul diferitor soiuri de struguri se combină în mod diferit cu SO2, 
în unele cazuri doza stabilită poate fi prea mică sau din contra, prea mare.
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La utilizarea cu succes a suşelor de levuri selecţionate este necesar de a 
limpezi prealabil mustul la instalaţiile de filtrare de capacitate mare, de cen-
trifugare sau de a folosi floculanţi, ce asigură o limpezire rapidă şi eficientă, 
precum şi de a micşora timpul de limpezire la temperaturi joase.

De asemenea cultura de levuri selecţionate trebuie să posede capacitatea 
de concurenţă. Pentru aceasta levurile trebuie să fie rezistente la anhidrida 
sulfuroasă. Printre levurile sulfitice de genul Saccharomyces vini există dife-
rite fenotipuri: neutre (N), killer (K) cu o capacitate de concurenţă mai mare 
ca cele sensibile (S).

Pentru fermentarea mustului la temperaturi relativ înalte se cunosc suşe de 
levuri termorezistente, iar la temperaturi joase – “levuri criofile”. În aşa mod, 
este necesar de a dirija procesul de fermentare alcoolică a mustului, folosind 
culturi de levuri selecţionate, precum şi diferite procedee tehnologice.

2.1.3. Influenţa procesului de autoliză asupra compoziţiei fizico-
chimice a vinurilor spumante albe

Tehnologia vinurilor spumante este strâns legată de procesul de menţi-
nere a vinului pe sedimentul de drojdie, în rezultatul căruia se formează vinul 
cu aroma specifică, fină, cu perlare îndelungată. Vinul spumant în rezulta-
tul proceselor biochimice, ce au loc pe parcursul maturării se îmbogăţeşte cu 
enzime, aminoacizi, substanţe superficial active, care influenţează formarea 
vinului spumant de o calitate superioară.

Interesul pentru procesul de autoliză a levurilor se manifestă, în special, în 
cazul producerii vinurilor spumante şi a vinurilor albe de calitate. 

Autoliza este procesul biochimic de autodegradare a constituenţilor celu-
lari ce începe odată cu neavibilitatea levurilor, astfel difuzându-se în mediu 
o serie de compuşi (cu azot, cu fosfor etc.) ce au influenţă asupra însuşirilor 
compoziţionale şi gustative ale vinului, precum şi a substanţelor superficial 
active, ca indice de calitate a vinurilor spumante.

Cercetările întreprinse în acest domeniu de către Salkowski, Vasti şi 
Joslzn, Peppeer, Lurton şi col., Feuillat şi col., Leroz şi col., Jubbers, Feuillat 
şi Guerreau, au fost realizate în trei direcţii: efectul de proteoliză, degradarea 
pereţilor celulari, formarea compuşilor volatili.

Proteoliza – reprezintă degradarea enzimatică a substanţelor proteice din 
citoplasma celulelor moarte. Achstetter şi Wolf au demonstrat că Sacch. cere-
visiae posedă un echipament proteazic foarte diversificat, ale cărui principale 
enzime sunt susceptibile de a interveni în hidroliza constituenţilor celulei 
după moartea acesteia.

Un rol important în proteoliză îl are proteaza A care, fiind o endoprotează, 
eliberează la un pH de 3-3,5 produse mai ales peptidice (cca. 70% azot liber) 
decât aminoacizi liberi, contrar aceea ce este obţinut la un pH mai ridicat. Tot 
proteaza A are un rol deosebit şi în activarea altor proteaze, fiind astfel la ori-
ginea multor aminoacizi din vin.
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Degradarea pereţilor celulari este o altă manifestare a autolizei cu schim-
bări în structura şi compoziţia acestora. Celulele moarte au pereţii mai îngro-
şaţi şi prezintă o serie de modificări biochimice, constând scăderea lor în 
aminoacizi şi îmbogăţirea în hexoze. Totodată, are loc creşterea raportului 
manoză/glucoză. La finele autolizei se remarcă şi degradarea glucanului legat 
de manoproteine cu formare de manoproteine sau peptidomanani.

Formarea compuşilor volatili sub formă de esteri, alcooli, terpeni etc. este 
evidentă în timpul autolizei.

Creşterea concentraţiei esterilor liberi din vinuri în timpul autolizei poate 
proveni prin esterificarea acizilor graşi, eliberaţi de celulele la descompunere 
sau esterificarea rapidă a acizilor din pereţii celulari supuşi degradării. Alcoo-
lii, mai ales alcoolii terpenici, în timpul autolizei au tendinţa de creştere. Lina-
loolul, citronerolul, α-teripeneol, geraniolul etc. cresc lent în primele trei luni 
de autoliză, apoi cu excepţia linaloolului, concentraţia lor creşte brusc.

2.1.4. Influenţa levurilor selecţionate asupra calităţii vinurilor 
spumante albe

Levurile folosite pentru fermentarea secundară la producerea vinurilor 
spumante clasice trebuie să dispună de însuşiri oenologice deosebite, în sen-
sul că trebuie să fie adaptate pentru fermentarea în condiţii de presiune şi să 
formeze un depozit aglomerat, granulat, neaderent, care să faciliteze operaţi-
ile de remuaj şi de degorjaj.

Frolov-Bagreev A. a demonstrat, că evoluţia aromei fine a vinului spumant 
depinde nu numai de specia levurilor utilizate. Dar suşele de levuri la rândul 
său, care provin dintr-o specie se deosebesc între ele după proprietăţile fizio-
logice şi biochimice. Însemnătate valoroasă în procesul de formare a proprie-
tăţilor calitative a vinului spumant i se atribuie suşei de levuri.

Suşa de levuri utilizată pentru fermentarea amestecului de tiraj trebuie să 
producă un şir de substanţe, care determină aroma, gustul vinurilor spumante 
şi să contribuie la formarea proprietăţilor de spumare şi perlare. În procesul 
de obţinere a vinului spumant trebuie de ţinut cont şi de influenţa compuşilor 
formaţi în procesul de autoliză.

Levurile care sunt utilizate în producerea vinurilor spumante sunt de genul 
Saccharomyces, speciile oviformis şi cerevisiae. Datorită faptului că levurile 
Saccharomyces oviformis posedă o putere alcooligenă sporită, sunt alcoolre-
zistente, sulfitorezistente, cu însuşiri criotolerante, cu proprietăţile de dezvol-
tare în mediu, cu concentraţia oxigenului limitată ele sunt mai capabile de a se 
adapta la condiţiile de fermentare secundară decât Saccharomyces cerevisiae.

Folosirea levurilor pure selecţionate la fermentarea amestecului de tiraj 
s-a început în a. 1900 în regiunea Şampani. Şandereli G. a recomandat suşa 
de levuri criotolerantă Şampani Eperne. În fosta URSS Frolov-Bagreev A. M. 
pentru spumantul clasic în cuve a evidenţiat suşa Şteinberg în anul 1892, care 
permite simplificarea procesului de remuaj şi degorjaj.
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Este cunoscut faptul, că unele suşe de levuri Saccharomyces cerevisiae şi 
Saccharomyces bayanus produc 10-15 mg/dm3 de SO2 şi 10-30 mg/dm3 com-
puşi sulfhidrici (SH), ce sunt cauzaţi de activitatea fiziologică a fiecărei suşe 
de levuri.

De asemenea, se ştie că unele suşe de levuri au capacităţi de a produce 
forme legate de dioxid de carbon, ce influenţează asupra proprietăţilor de 
spumare şi perlare a vinurilor spumante.

Savanţii Institutului Naţional al Viei şi Vinului „Magaraci” (Ialta, Ucraina) 
pentru fermentarea clasică au recomandat următoarele suşe de levuri Sac-
charomyces cerevisiae: Cahuri 7, Şampanscaea 7-10, Sudac VI-5, Abrau-
Diurso-7 şi altele.

Reieşind din aceste considerente, studiul şi selecţia suşelor de levuri autoh-
tone pentru producerea vinurilor spumante este actual şi prezintă interes şti-
inţifico-practic în condiţiile Republicii Moldova.

2.1.5. Influenţa levurilor asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor 
spumante

Este cunoscut faptul, că levurile au o influenţă directă asupra calităţii 
vinurilor spumante în baza formării sau transformării unor compuşi, care au 
impact pozitiv sau negativ asupra produsului finit. Sub raport biochimic, prin-
cipalele fenomene care au loc în timpul fermentaţiei la sticlă şi după aceasta 
sunt legate de evoluţia compuşilor de azot.

 Însă până în prezent, criteriile de calitate nu sunt încă pe deplin studiate, 
de aceea în cadrul acestui studiu ne vom referi doar la cele ce sunt stabilite.

Puritatea fermentativă. Acest criteriu este legat în mod direct de produce-
rea acidului acetic. Pe parcursul fermentării alcoolice levurile Saccharomyces 
cerevisiae produc întotdeauna cantităţi mici de acest compus, însă identita-
tea producerii este strâns legată de specificul suşei de levuri cu o variabili-
tate cuprinsă între valorile extreme de min. 100 şi max. 800 mg/dm3. Suşele de 
levuri “criofile” au o puritate fermentativă excepţională, formează acidul ace-
tic în cantitatea între 30 şi 250 mg/dm3. Caracterul organoleptic determinat de 
aciditatea volatilă se referă în special la efectul acidului acetic. Este cunoscut 
faptul, că drojdiile apiculate produc cantităţi mai mari de acizi volatili faţă de 
cele eliptice.

Formarea compuşilor sulfuraţi. Compuşii sulfuraţi sunt constituiţi din H2S 
şi sulfiţi (SO2), care provin direct de la reducerea sulfaţilor prezenţi în musturi, 
care sunt întotdeauna produşi de Saccharomyces cerevisiae, însă în cantităţi 
diferite, în dependenţă de suşa de levuri.

Capacitatea producerii H2S de microorganisme este cuprinsă între câteva 
mg/dm3, iar unele culturi (1%) sunt cu totul incapabile de a produce acest 
compus. Suşele de levuri cu un comportament negativ la H2S au o vigoare fer-
mentativă medie; de obicei, produc cantităţi înalte de aldehidă acetică, sunt 
producători de cantităţi înalte de SO2 şi de n-propanol; ele dau origine vinuri-
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lor de o calitate obişnuită, probabil din cauza neformării altor compuşi sulfu-
raţi nedoriţi (mercaptanii şi disulfurile), care au ca origine H2S.

Formarea alcoolilor superiori. Pe parcursul fermentării alcoolice levurile 
formează şi alţi alcooli, afară de alcoolul etilic, aşa-numiţii alcooli superiori, 
preponderent reprezentaţi de n-propanol, izobutanol, amilol optic activ şi 
izoamilol. Aceştia pot deriva direct de la zaharuri sau de la aminoacizii cores-
punzători prezenţi în mediu. Fiecare suşă de levuri Saccharomyces cerevisiae 
posedă o capacitate proprie de a produce aceşti compuşi secundari ai fermen-
tării. Suşele de levuri producătoare de alcooli superiori se comportă diferit în 
dependenţă de musturile studiate.

Formarea aldehidei acetice. Aldehida acetică, ca şi alţi produşi secundari ai 
fermentării alcoolice, ca cetoacizii, inhibează acţiunea anhidridei sulfuroase. 
Acetaldehida sau etanalul se formează pe mai multe căi: în timpul fermenta-
ţiei alcoolice, prin oxidarea alcoolului etilic în timpul păstrării vinurilor, ca 
un produs intermediar între alcoolul etilic şi acidul acetic. Din această cauză 
suşele de levuri producătoare de cantităţi înalte de acest compus nu sunt 
recomandate pentru producerea vinurilor.

Formarea glicerinei. Dintre alcoolii polihidroxilici mai importanţi întâlnim 
în vin glicerolul şi 2,3-butandiolul. Glicerolul, după etanol şi anhidrida carbo-
nică este produsul, cu o concentraţie majoră, care are acţiune pozitivă la fer-
mentarea alcoolică. Este un lichid siropos, dulce, care redă senzaţia de cati-
felare vinurilor, atenuând duritatea dată de acizi şi contribuind la reţinerea şi 
conservarea aromelor. Conţinutul de glicerol al vinurilor variază, în funcţie de 
concentraţia iniţială în glucide, specia de levuri folosite la fermentare, gradul de 
sulfitare a mustului, temperatura, aeraţia şi durata de fermentaţie. Specificul 
suşei de levuri din acest punct de vedere nu depinde de soiul de struguri utilizat.

Capacitatea de autoliză. Autoliza e cauzată de un proces hidrolitic sub acţi-
unea enzimelor levurilor. Procesul de autoliză este influenţat în principal de 
temperatură şi decurge mai rapid la temperatura de 45-55ºC. Unele levuri, mai 
puţin frecvente, au capacitatea de autoliză la temperaturi de interes oenologic 
(5-25ºC). Această capacitate ar putea fi utilizată cu succes la producerea vinu-
rilor spumante clasice.

Acţiunea asupra acidului malic. Aciditatea titrabilă echilibrată este facto-
rul fundamental în calitatea vinurilor. În condiţii climaterice cu temperaturi 
reci dezechilibrul organoleptic este rezultat al prezenţei conţinutului excesiv 
de acid malic. Există diferite suşe de levuri capabile de a degrada anaerobic 
parţial sau complet acidul malic în etanol şi anhidridă carbonică, făcând posi-
bilă obţinerea vinurilor cu o aciditate şi indici de pH moderate, pornind de 
la musturi foarte acide. Printre ele se numără Schizosaccharomyces pombe, 
Zigosaccharomyces bailii, precum şi unele bacterii ca Lactobacillus, Bacterium 
gracile, care degradează acidul malic în acid lactic şi anhidridă carbonică, însă 
se presupune că există o fază în care mai întîi se formează acidul piruvic. Cu 
părere de rău, levurile Schizosaccharomyces pombe selecţionate, se înmulţesc 
foarte lent fiind într-o oarecare măsură capricioase şi pretenţioase la mediile 
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nutritive şi de aceea condiţiile de folosire a lor cu succes în practică, sunt des-
tul de complicate, printre care: combaterea prealabilă a microflorei sălbatice 
a mustului prin pasteurizare; urmărirea atentă a decurgerii procesului de dez-
acidificare, pentru ca nivelul acidităţii să nu scadă sub un prag stabilit; în plus 
calitatea vinului are de suferit, tipicitatea sa fiind modificată.

Cu ajutorul ingineriei genetice prin clonare, s-au făcut încercări de a obţine 
suşe noi, care ar efectua simultan fermentarea alcoolică şi malolactică şi 
poartă denumirea de microorganisme genetic modificate (OGM), însă aceste 
microorganisme implementare practică nu au obţinut.

2.1.6. Influenţa levurilor selecţionate asupra conţinutului aminoacizilor 
liberi în vinurile pentru spumante

În urma metabolismului levurilor se formează alcooli superiori şi acizi 
volatili ai şirului alifatic, care sub acţiunea esterazelor se esterifică în continu-
are cu formarea eterilor compuşi, ce posedă aromă de fructe.

Transformarea aminoacizilor în alcooli superiori decurge nu numai după 
schema lui Ehrlich-Neubauer, adică prin dezaminarea oxidativă, dar şi în 
rezultatul supraaminării aminoacizilor cu cetoacizii. Levurile sunt capabile 
din aminoacizi să formeze un şir de compuşi. Ca exemplu, acidul asparaginic 
se transformă în acid succinic, izoleucina în pentanol activ, leucina în izopen-
tanol, serina într-un alcool bibazic – etilenglicol, arginina în acid succinic şi 
2,3 butilenglicol, fenilalanina în β-feniletanol, tirozina în tirazol, triptofanul – 
în β-indoetanol, cistidina în β-amidazoetanol. În aşa mod, levurile în procesul 
de activitate fiziologică formează numeroşi compuşi, unii din ei participă la 
formarea buchetului vinului.

Aroma fermentativă a vinului în mare măsură este determinată de alde-
hide, alcooli superiori, acizi graşi şi eteri compuşi. Predecesorii acestor com-
puşi sunt hidraţii de carbon şi aminoacizii.

În aşa mod, la dezaminarea aminoacizilor se formează cetoacizi, care se 
decarboxilează formînd aldehide şi alcooli cu numărul atomilor de carbon cu 
o unitate mai mic decât al aminoacidului de la care a provenit, sau se conden-
sează cu acetil-coenzima A, formând cetoacizi cu 2 atomi de carbon mai mult, 
decât în aminoacidul iniţial. La decarboxilarea acestor cetoacizi se formează 
aldehide şi alcooli în lanţul de carbon al cărora este cu un atom de carbon mai 
mult. Prin aceasta se explică căile multiple de sinteză a alcoolilor superiori în 
procesul de fermentare. Acumularea înaltă a concentraţiei de izobutanol şi 
izopentanol la fermentarea mustului este legată de rolul important al acidului 
piruvic în metabolismul celulelor de levuri.

Practic toţi aminoacizii mustului în procesul de fermentare sunt supuşi 
transformărilor. Astfel, aminoacizii pot fi divizaţi în 4 grupe:

• Aminoacizii mustului consumaţi în procesul fermentării şi care nu se 
întorc în vin în procesul autolizei levurilor (arginina, fenilalanina, cisti-
dina);
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• Prolina, conţinutul căreia se micşorează neînsemnat după fermentare şi 
se restabileşte după autoliză;

• Aminoacizii consumaţi în procesul fermentării şi care se întorc în vin 
într-o cantitate mai mare decât în must (acidul glutaminic şi asparagi-
nic, leucina, izoleucina, valina, serina, tirozina şi triptofanul);

• Cisteina, metionina şi glicerolul, conţinutul cărora creşte atât în proce-
sul de fermentare, cât şi pe parcursul autolizei.

În procesul de fermentare acizii glutaminic şi asparaginic, valina, izoleu-
cina, leucina, cisteina, triptofanul, tirozina, fenilalanina şi metionina sunt asi-
milaţi de levuri în cantitate de 70-90%.

Aminoacizii, de asemenea, uşor se dezaminează formând aldehide, alcooli 
superiori şi acizi organici. De asemenea, aminoacizii pot fi consumaţi nemij-
locit de către levuri, fără dezaminare până la 50%, după mecanismul Ehrlich 
circa 40% şi după Stickland circa 10%.

Concentraţia în masă a aminoacizilor liberi influenţează în mod direct pro-
cesul de fermentare secundară. Unii aminoacizi sunt stimulatorii fermentaţiei 
secundare Aşa ca: acidul glutaminic, glutamina, alanina, citrulina, metionina, 
β-alanina şi arginina, totodată ca protectori ai proceselor de oxidare sunt aci-
zii: cisteinic, asparaginic, glutaminic şi γ-aminouleic, precum şi glutamina.

Sunt cunoscuţi aminoacizi care participă la formarea H2S şi a aminelor 
volatile. Hidrogenul sulfurat, de obicei, se formează din anhidrida sulfuroasă 
şi cisteină, acest proces totalmente depinde de suşa de levuri utilizată. În aşa 
fel, suşa de levuri utilizată la fermentarea secundară, poate forma hidrogen 
sulfurat. Totodată, creşte concentraţia în masă a prolinei, ce prezintă produ-
sul supraaminării aminoacizilor în rezultatul consumului lor de către celu-
lele de levuri. Creşterea concentraţiei ornitinei demonstrează că amestecul de 
tiraj a fost impurificat sau infectat de bacterii şi levuri endogene. Într-un vin 
materie primă sănătos, concentraţia în masă a prolinei nu depăşeşte 150-800 
mg/dm3, dar concentraţia variază în dependenţa de soiul utilizat şi tehnologia 
de fabricre.

Millery şi colaboratorii au stabilit, că există o corelaţie liniară între concen-
traţia prolinei şi raportul zahăr/acizi (numit şi indice de maturare) dintr-un 
must. In acest fel, urmând concentraţia de pralină, putem face observaţii asu-
pra evoluţiei maturării strugurilor. Prolină, chiar dacă este cel mai răspândit 
aminoacid în must şi vin, nu este asimilată, dar este sintetizată de către levuri 
în timpul fermentaţiei (în absenţă oxigenului). De aceea, după fermentaţia 
alcoolică, concentraţia de prolină este majoritară în vin. 

Spre deosebire de prolină, arginina este uşor metabolizată de către drojdii 
şi bacteriile lactice.

Gustul acid, specific vinurilor seci, se bazează pe prezenţa atât a acizilor 
organici, cât şi celor anorganici, precum şi a sărurilor lor.

Aminoacizii, cu toate că conţin grupa carboxilică, nu au gust acid. Excep-
ţie fac acizii asparagină şi glutamină, în cazul dacă grupa HOOC(NH2)CH- se 
leagă cu radicalul acid –CH-COOH.
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Asupra gustului aminoacidului un rol important îl are izomeria optică. De 
exemplu, triptofanul: L-triptofanul are gust amărui, iar D-triptofanul – fără 
gust, pe când amestecul racemic D şi L-triptofanul posedă gust dulceag, 
D-leucina – e dulce, L-leucina – amăruie. Grupa aminică deseori redă com-
pusului un gust dulciu, când ea se găseşte în poziţia α la de grupa carboxilică. 
Ca exemplu sunt α-aminoacizii HOOC(NH2)C. Gust dulciu au şi compuşii ce 
conţin grupa hidroxilă (OH). De exemplu, glicerina, 2,3 butilenglicolul, etilen-
glicolul, zaharurile etc. 

2.1.7. Studiul influenţei levurilor asupra parametrilor de spumare a 
vinurilor pentru spumante

De calităţile de spumare ţin apariţia şi prezenţa îndelungată pe suprafaţa 
vinului sau pe pereţii vasului a unui strat subţire de spumă densă cu alveole 
mici care se înnoiesc permanent pe seama bulelor de dioxid de carbon ema-
nate din vin. Prin calităţile perlante se prezintă capacitatea vinului spumant 
de a emana pe parcursul unui timp îndelungat o cantitate mare de bule de 
dioxid de carbon.

Parametrii de spumare şi perlare sunt foarte importanţi la determinarea 
calităţii vinurilor spumante. Durata de spumare şi stabilitatea spumei depind 
de conţinutul în vinul spumant a substanţelor superficial active – alcooli, 
aldehide, esteri, coloizi ş.a. O parte din aceste substanţe nimeresc în vinul 
spumant din vinul materie primă, o parte se formează în rezultatul fermen-
tării secundare.

Una dintre cele mai importante părţi componente ale vinurilor spumante 
este dioxidul de carbon. El participă la procesele biologice, posedă capacita-
tea de conservare, reduce oxidarea componenţilor chimici din vin şi imprimă 
acestor vinuri calităţi caracteristice – perlarea şi spumarea, intensifică vigoa-
rea şi buchetul vinului.

Spumarea şi perlarea vinului spumant sunt strâns legate de produsele 
autolizei levurilor. Conform teoriei de şampanizare a lui G. G. Agabalianţ, 
vinul spumant conţine trei forme de CO2: gazoasă, dizolvată şi legată. 

Anume forma legată a dioxidului de carbon asigură perlarea şi spumarea 
vinului spumant. Despre forma legată a CO2 a acidului carbonic există dife-
rite teorii. Cea mai veridică e aceea că legarea are loc în procesul fermentaţiei 
secundare prin formarea esterilor acizilor carbonic şi pirocarbonic. Este dove-
dită formarea esterului compus al alcoolului etilic şi acidului pirocarbonic – 
dietilpirocarbonatului (C2H5-O-CO-O-CO-O- C2H5). Această substanţă e puţin 
stabilă din punct de vedere chimic şi în urma scăderii presiunii se distruge.

Conform A. Merjanean, acidul carbonic este acea parte a vinului spumant, 
care se află în sistemul închis: vin-CO2 de rând cu acidul carbonic dizolvat, 
dar nu acţionează asupra presiunii sistemei. Cantitatea acestei forme depinde 
de componenţa vinului materie primă şi de condiţiile fermentării secundare 
(temperatura, durata de maturare şi altele).
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În urma introducerii aminoacizilor, autolizatelor, proteinelor în vin can-
titatea acidului carbonic legat sporeşte. Aceasta se explică prin faptul că pro-
teinele absorb o parte de CO2, iar acidul carbonic reacţionează cu azotul din 
grupurile funcţionale ale proteinelor şi aminoacizilor. Astfel se ameliorează 
indicii de spumare şi perlare a vinului spumant.

Formarea proprietăţilor tipice ale vinurilor spumante depinde de o mul-
ţime de factori – metoda de obţinere şi tratare tehnologică a asamblajelor şi 
cupajelor de vinuri materie primă, componenţa lor fizico-chimică, proprietă-
ţile biocatalitice ale suşelor de levuri utilizate, dirijarea competentă a regimu-
rilor tehnologice, prezenţa microflorei bacteriene străine, calitatea operaţiilor 
de remuaj şi degorjaj.

Schimbări esenţiale în componenţa fizico-chimică în vinul cuvee au loc 
din cauza autolizei levurilor şi a transformărilor biochimice a componenţei 
mediului. O mare importanţă la dezvoltarea calităţilor organoleptice fine şi 
delicate i se atribuie suşelor de levuri.

La rândul său, influenţa de bază asupra proprietăţilor susnumite o are con-
ţinutul cantitativ şi calitativ a substanţelor superficial active (SSA) şi mecanis-
mul molecular a acţiunii lor. Din aceste substanţe fac parte proteinele şi pro-
dusele hidrolizei acestora, produsele autolizei levurilor, lipidele, acizii graşi şi 
alte produse.

Este cunoscut faptul, că paralel cu hidroliză fermentativă a proteinelor din 
must sub acţiunea proteinazelor proprii, există încă o cale de biotransformare 
a compuşilor proteici: sorbţia proteinelor pe suprafaţa celulelor levuriane cu 
ulterioara lor degradare, care este catalizată de enzime endoproteolitice şi 
produsele hidrolizate sunt transportate în interiorul celulei. În dependenţă de 
acţiunea asupra mediului aceste enzime se împart în peptidaze şi proteinaze.

Un rol important în proteoliză îl are proteaza A, care fiind o endoprotează 
eliberează în mediu la un pH de 3-3,5 produse peptidice.

Imbogăţirea vinului în polizaharide de origine levuriană (din Saccharomy-
ces cerevisiae) se produce după fermentaţia alcoolică, pe parcursul păstrării 
vinului pe depozitul de drojdii. Cantitatea de polizaharide astfel cedate vinu-
lui este de câteva sute de mg/dm3, iar cantitatea depinde de suşa de drojdii, de 
condiţiile de fermentare şi maturare. De asemenea, la temperaturi mai ridi-
cate, în rezultatul agitării şi la menţinerea mai îndelungată a vinului pe depo-
zitul de drojdii se extrag mai multe polizaharide.

2.1.8. Studiul influenţei levurilor asupra conţinutului de amine biogene 
în vinuri pentru spumante

Aminele biogene se acumulează în vinuri în rezultatul activităţii metabo-
lice a bacteriilor şi levurilor; iar într-o măsură mai mică aminele biogene au 
fost identificate în sucul bobiţelor de struguri şi imediat în mustul obţinut. 
Lehtonen P. în anul 1996 a constatat, că în vinuri sunt prezente cel puţin 24 de 
diferite amine biogene (tab.2.1).
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Anul de roadă a strugurilor 1971 s-a caracterizat prin aceea, că în vinurile 
din California a fost determinată histamină în concentraţii sporite. Ca urmare, 
o atenţie deosebită a savanţilor a fost acordată analizei conţinutului de amine 
biogene în vin.

Tabelul 2.1. Amine biogene existente în vinuri (Lethonen şi al., 1996)

Butilamina Piperidina
Metilamina Etilamina 
Cadaverina Propilamina
2-Metilbutilamina Hexylamina 
1,5- Diaminopentano Putrescina
Morfolina Histamina 
Dietilamina Pirrolidina
Pentilamina Indol
Dimetilamina 2-Pirrolidone
Fenentilamina Isopentilamina
Etanolamina  Serotonina
Tiramina Isopropilamina

Printre microorganismele ce posedă capacitatea biogenezei aminelor sus-
numite se numără bacteriile Pediococcus cerevisiae, Leuconostoc oenos, Lacto-
bacillus casei şi alte genuri şi specii, precum şi un şir întreg de levuri endogene 
Saccharomyces cerevisiae şi Pichia membranoefaciens din Saccharomyces 
vini, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ellipsoideus ş.a. Se întîlnesc 
presupuneri, că anumite condiţii şi bacteriile acetice de genul Acetobacter 
peroxydans ar fi responsabile de ridicarea nivelului de histamină şi cadave-
rină în vinurile bolnave, însă această ipoteză rămîne a fi dovedită convingător.

De asemenea, a fost observată influenţa considerabilă a unor suşe de 
levuri Kloeckera apiculata, Brettanomyces bruxellensis, Metschnikowia pul-
cherrima asupra formări augmentinei şi β-feniletilaminei, la rîndul său Sac-
charomyces cerevisiae produce cantităţi variate în etanolamină (de la urme 
până la 16 mg/dm3).

Drept mecanism de acumulare a aminelor biogene în vinurile de masă, în 
cele tari şi în distilate s-a dovedit a fi decarboxilarea aminoacizilor de către 
fermenţii din interiorul celulelor de bacterii şi levuri. De cea mai înaltă activi-
tate histidin-decarboxilaza, spre exemplu, se caracterizează Clostridium per-
fringens, Bacilus aminophilus, Escherichia coli, care în prezenţa vitaminei B 
pot produce cantităţi periculoase organismului uman. Cu toate că, la faptul, 
că aminele biogene sunt compuşi nativi ai produşilor fermentaţi cu interacţi-
uni de bacterii şi levuri, totuşi, în cantităţi determinate ele prezintă un pericol 
pentru sănătatea omului.

Acţiunea fiziologică a histaminei, spre exemplu, se evidenţiază la organis-
mul uman prin diminuarea tensiunii arteriale, contractarea muşchilor netezi, 
dezechilibrarea câtorva funcţii secretoare în organism. Histamina, în depen-
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denţă de sensibilitatea consumatorului de vin, stării sănătăţii lui, recepţia 
medicamentelor şi volumul alcoolului utilizat, deseori provoacă alergie.

În anumite împrejurări, unii reprezentanţi ai clasei de amine biogene (neu-
rastenie, hopostanie etc.) provoacă insomnie şi amplifică starea acută a unor 
boli. Luând în consideraţie efectele nocive vis-a-vis de activitatea organismu-
lui uman, drept acţiune a reprezentanţilor aminelor biogene, într-o serie de 
ţări consumatoare de vinuri, distilate, cidre etc. s-au emis reglementări stricte 
la conţinutul toxinelor date. De la ţară la ţară, conţinutul limită în vin a amine-
lor biogene diferă, el fiind de 3,5 mg/dm3 în Olanda şi de 10 mg/dm3 în Elveţia 
şi alte ţări europene. 

Printre ţările cu cele mai stricte legislaţii se menţionează Canada, SUA, 
Spania, Germania, Italia, Franţa, unde concentraţia histaminei rămâne a fi 
limitată la 7-8 mg/dm3 în vinurile roşii şi 3-5 mg/dm3 la cele albe de masă. 
Histamina a fost testată într-o multitudine de vinuri de Bordo în 1976 de către 
Lafon-Lafourcade S., şi care n-a depăşit limita de 6,5 mg/dm3. Însă rezultatele 
studiului la vinurile roşii de masă din Elveţia a demonstrat că din 395 mostre 
în 22 probe s-au determinat concentraţii de histamină la nivelul 10 mg/dm3.

Din cei peste 30 compuşi de amine biogene, studiaţi mai profund în băuturi 
(distilate, vinuri tari alcoolizate, vinuri de masă, cidre, punşuri etc.) în vinurile 
de masă au fost determinate putrescina, histamina, izoamilamina, cadave-
rina, spermidina, tiramina, feniletilamina, etilamina, 4-azagheptametilendi-
amina, 1,3-diaminopropan, serotonina, spermina, dopamina, metilamina ş.a.

În dependenţă de condiţiile ecologico-agrotehnice şi mai ales de tehno-
logia de producere a vinurilor (maceraţie, fermentaţie alcoolică, fermentaţie 
malo-lactică, autoliza microorganismelor etc.), de nivelul concentraţiei de 
anhidridă sulfuroasă, al pH-ului, al conţinutului de aminoacizi – precursori 
ai aminelor biogene, concentraţia lor variază esenţial. Tratamentul cu bento-
nită a vinurilor albe, în doze de 50 g/hl, reduce conţinutul de amine biogene, 
deoarece ca şi proteinele pe care bentonita le înlătură, sunt încărcate pozitiv. 

Totuşi, în literatură sunt publicate date ce îngrijorează specialiştii în nutri-
ţie. Aşa dar, în vinurile elveţiene au fost determinate la cele de masă albe: eti-
lamina – 17 mg/dm3, izoamilamina – 3 mg/dm3, feniletilamina – 6 mg/dm3, 
putrescina – 9 mg/dm3, histamina – 26 mg/dm3 şi tiramina – 8 mg/dm3. În 
vinurile roşii de masă au fost determinate cantităţi mult inferioare: fenileti-
lamina – 10 mg/dm3, cadaverina – 0,5 mg/dm3, tiramina 3,0 mg/dm3.

În Germania rezultatele sistematice ale ciclului de studiu al biogenezei 
aminelor biogene au permis de a constata concentraţii relativ joase la vinuri: 
putrescina 0,4-9,9 mg/dm3, izoamilamina 0,3-13 mg/dm3, histamina 0-3,4 
mg/dm3, cadaverina 0-10,4 mg/dm3, spermidina 0,1-3,0 mg/dm3, tiramina 
0-3,0 mg/dm3, feniletilamina 0,3-3,7 mg/dm3. S-a constatat, că putrescina e 
prezentă în vinurile roşii în cantităţi mari, iar izoamilamina – în cele albe
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2.2. CONDIŢIILE ŞI METODELE DE CERCETARE
Cercetările destinate studiului şi selecţiei suşelor de levuri autohtone pen-

tru spumante albe au fost efectuate în condiţiile laboratorului “Vinuri Spu-
mante şi Microbiologie” a IŞHPTA, precum şi în condiţiile de producere la 
Combinatul de Vinuri Spumante şi de Marcă SA “Cricova” (mun. Chişinău).

Problemele examinate în studiul teoretic realizat au contribuit la extinde-
rea cercetărilor în câteva direcţii:

• Identificarea taxonomică a suşelor de levuri în diferite direcţii de cerce-
tare: studiul formei si dimensiunilor celulelor, studiul caracterelor cul-
turale, studiul capacitătii de sporulare, studiul formării pseudohifelor 
(pseudomiceliilor), studiul caracterelor biochimice si fiziologice.

• Aprecierea microbiologică, tehnologică, fizico-chimică, biochimică şi 
organoleptică a levurilor autohtone în producerea vinurilor materie 
primă pentru spumante. Partidele de vinuri experimentale au fost obţi-
nute în condiţiile de microvinificaţie la IŞPHTA, iar partidele de produ-
cere în condiţiile de producere la Combinatul de Vinuri Spumante şi de 
Marcă SA “Cricova”.

• Selecţionarea şi evidenţierea suşelor de levuri cu însuşiri tehnologice 
valoroase.

• Cercetarea influenţei culturilor selecţionate Saccharomyces cerevisiae 
asupra dinamicii procesului de fermentare secundară, caracteristicilor 
fizico-chimice, biochimice şi organoleptice ale vinurilor spumante obţi-
nute cu diferit termen de maturare.

• Studierea corelaţiei dintre calitatea produsului finit şi suşele de levuri 
utilizate în producerea vinurilor spumante.

Aspectul aplicativ al cercetărilor efectuate, a fost verificat în condiţiile de 
producere a Combinatului de Vinuri Spumante şi de Marcă SA „Cricova” şi au 
confirmat în practică validitatea recomandărilor înaintate.

În calitate de medii de cultură au fost folosite cele naturale (must de stru-
guri şi decocturile din unele legume), precum şi sintetice de diferite compozi-
ţii, care includ diferite zaharuri, substanţe azotate şi minerale.

Mediul de cultură din must de struguri se obţine din must de struguri 
decantat şi sterilizat la temperatura de 125°C timp de o oră. Nu se folosesc 
temperaturi mai ridicate şi intervale de timp de mai lungă durată, pentru a 
evita distrugerea compuşilor de creştere şi de înmulţire.

Mediul de cultură agarizat se obţine din must de struguri steril al cărui pH 
este adus la valoarea 6 prin adaos de o soluţie alcalină de NaOH şi KOH. În 
mustul astfel pregătit se administrează autolizat de drojdie în concentraţia 
5-10 g/dm3 şi agar-agar 20-30 g/dm3.

Mediul de cultură din autolizatul de drojdie se prepară din 100 g de bere 
proaspătă ce se amestecă cu 1 dm3 apă distilată. Totul se încălzeşte timp de 
3-4 ore la temperatura de 60°C, apoi se sterilizează în autoclav la 150 kPa timp 
de 20 minute. După răcire soluţia obţinută se limpezeşte prin menţinerea în 
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repaos timp de 6-7 zile la temperatura de 4-6°C. Fiind utilizat la efectuarea 
testelor fiziologice de identificare a levurilor în fiecare eprubetă sau grup se 
administrează separat unul din zaharurile ce întră în compoziţia mustului: 
glucoza, fructoza, zaharoza, galactoza etc.

Mediul de cultură de must de malţ se prepară din must de malţ (extract de 
malţ), concentraţia iniţială de substanţe uscate a căruia este nu mai mică de 
76% şi se diluează cu H2O până la concentraţia de 8%. Sterilizarea se efectu-
ează în fluxul de vapori de apă de două ori consecutiv a câte 30 minute fiecare, 
conform metodei de cercetare.

Mediul de cultură de must de malţ-agar se obţine din must de malţ steril 
(preparat după indicaţiile de mai sus) şi se administrează în mediu 2 g de agar-
agar la 100 cm3 mediu steril. După solubilizarea agarului în mustul de malţ, 
mediul de cultură se dozează în eprubete (câte 10 cm3 în fiecare eprubetă) şi 
se sterilizează în curent de vapori de apă consecutiv a câte 30 minute fiecare. 
Înainte de utilizare mediul de cultură se lichefiază şi se înclină (pentru obţi-
nerea unei suprafeţe mai mari de dezvoltare a levurilor). Pe astfel de medii de 
cultură se păstrează colecţiile de microorganisme.

Mediul de cultură de melasă se prepară din următoarele componente (cal-
cul pentru balonul Pasteur de 1 dm3): melasă 500 g; sulfat de amoniu, soluţie 
de 3% – 6 cm3; diamoniu fosfat, soluţie de 8% – 42 cm3; apă potabilă 1600 cm3; 
pH-ul (4,5-5,0) se fixează cu soluţie de 25% de acid sulfuric.

Cantitatea de melasă variază în funcţie de conţinutul de substanţă uscată, 
astfel încât în final să aibă un conţinut de 15%. În balonul Pasteur se adaogă 
500 cm3 de astfel de mediu de cultură. Sterilizarea se efectuează de 2-3 ori 
consecutiv în curent de vapori de apă a câte 30 minute fiecare. Este necesar 
de menţionat că calitatea melasei utilizate trebuie să corespundă cerinţelor 
corespunzătoare.

Sterilizarea se efectuează 30 minute la presiunea de 100 kPa, la 150°C. După 
sterilizare mediul este limpede şi incolor.

Tabelul 2.2. Lista suşelor de levuri cercetate

Condiţiile de cercetare Denumirea suşelor Numărul de colecţie
În condiţii de laborator Aligote 1 1

Cahuri 7 11
Rcaţiteli 6 30
Cahuri 2 47
Spumant 81
Luminiţa 1994 84
Chardonnay 88
Rara Neagră-2 29

În condiţii de producere EC 1118 (Franţa) -
BO 213 (Italia) -
Comprimate (Moldova) 29
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În cadrul realizării cercetărilor în lucrarea dată au fost utilizate suşe de 
levuri din Colecţia de Microorganisme a laboratorului “Vinuri Spumante şi 
Microbiologie”, precum şi suşe de levuri active uscate a diferitor firme indus-
triale. În tab.2.2 este prezentată lista acestor culturi de levuri.

Studiul microbiologic a levurilor cercetate (microscoparea, calculul celu-
lelor de levuri, însămânţarea pe diferite medii nutritive ş.a.) s-a efectuat con-
form metodelor standarde microbiologice existente în industria vinicolă.

In calitate de obiecte pentru cercetare au fost utilizate:
• suşe de levuri din Colecţia de Microorganisme a laboratorului “Vinuri 

Spumante şi Microbiologie” al IŞPHTA;
• suşe de levuri comerciale active uscate EC 1118 (Franţa), BO 213 (Italia);
• soiuri de struguri Aligote, Chardonnay, Rcaţiteli, Pinot, Risling, Sau-

vignon;
• vinuri materie primă pentru spumante;
• amestec fermentativ;
• vinuri cuvee experimentale cu diferit termen de maturare (3,6,9,12,24 

luni);
• vinuri spumante.

2.2.1. Metode de determinare a indicilor taxonomici ai suşelor de levuri 

Examinarea formei si dimensiunii celulelor. Forma şi dimensiunile celule-
lor s-au examinat în culturi pe medii nutritive recomandate de Lodder (1974): 
mediul solid cu extract de malt-agarizat si mediul lichid din must de struguri. 
Dupa însămânţare suşele s-au incubat la 25-28°C. Din cultură după 24-48 ore 
de cultivare (faza exponenţiala de creştere) s-au făcut preparate microscopice 
de levuri proaspete între lamă şi lamelă. Pentru fotografiere s-au făcut frotiuri, 
utilizând tehnica de colorare Gram.

S-au notat: forma celulelor (rotunda, eliptica, ovoidala, apiculata etc.); 
modul de înmugurire (unipolar, bipolar, modul de legare a mugurelui de 
celula mama etc.); dimensiunile celulelor (nm).

Determinarea dimensiunii celulelor s-a efectuat cu ajutorul micrometrului 
ocular, dupa ce s-a calculat în prealabil indicele micrometric al acestuia.

Examinarea caracterelor culturale.
Pentru examinarea caracterelor culturale s-a folosit mediul lichid de must 

de struguri. Dupa însămânţare s-a efectuat incubarea culturii la temperatura 
de 25-28°C cu supravegherea zilnică. Culturile s-au pastrat la temperatura 
camerei încă 4 săptămâni, timp în care s-au supus permanent observatiilor, 
notând anumite aspecte care au aparut eventual, în acest interval de timp.

Caracteristicile culturale urmărite pe parcursul examinării suşelor de levuri 
în mediul lichid de must de struguri au fost: momentul apariţiei culturii şi gra-
dul de creştere dupa o perioadă completa de incubare, turbiditatea mediului, 
aspectul, consistenţa, gradul de dezvoltare, aderenţa depozitului, pelicula, 
aspectul suprafeţei mediului, culoarea culturii.
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Mediul solid destinat examinării caracte-
relor culturale a fost mustul agarizat. Acesta 
s-a repartizat în cutii Petri, efectuînd însă-
mânţarea materialului biologic în suspensie 
prin metoda epuizării ansei şi prin metoda în 
“gazon”, rezultatele comparându-se între ele 
pentru sporirea pragului de obiectivitate.

Pe mediul de cultură înclinat au fost deter-
minate următoarele: momentul aparitiei cul-
turii, gradul de creştere al acesteia, aspectul 
traseului de însămânţare, coloratia culturii si 
a mediului.

Pe mediul repartizat în cutii Petri au fost 
determinate: momentul aparitiei coloniilor; 
uniformitatea coloniilor; forma coloniilor, 
consistenţa: vâscozitatea, granularea, friabili-
tatea; culoarea; transparenţa; aspectul supra-
feţei, mărimea; profilul secţiunii coloniei.

Examinarea capacităţii de sporulare. Testarea capacităţii de sporulare s-a 
făcut pe mediul clasic Gorodkowa. Pentru reuşita testului s-a aplicat cultivarea 
drojdiilor în prealabil pe un mediu de presporulare la 25°C, timp de 24-48 ore.

Examinarea formării pseudohifelor (pseudomiceliilor).
Mediul de cultură utilizat: cartof-glucoza-agar. Materialul însămânţat 

s-a incubat la 25°C. Zilnic timp de 2 săptămâni, s-au examinat la microscop 
lamele pentru observarea formării pseudomiceliului.

Examinarea caracterelor biochimice si fiziologice. Pentru completarea 
profilului taxonomic s-au efectuat următoarele testări clasice: examinarea 
fermentaţiei şi asimilaţiei a glucidelor, asimilarea nitraţilor, capacitatea de 
scindare a arbutinei.

Pentru determinarea proprietăţilor fiziologice de bază a culturilor de levuri 
din Colecţia de Microorganisme prin studierea fermentaţiei selective a glu-
cidelor în calitate de mediu nutritiv a fost utilizat autolizatul de levuri (1:10) 
cu adăugarea a câte 2% a unuia din zaharurile studiate (lactoză, rafinoză, 
zaharoză, galactoză, maltoză, glucoză). Studierea activităţii fermentative a 
fost efectuată folosind două metode de măsurare. Prima metodă constă în 
măsurarea greutăţii flacoanelor de fermentaţie. Cantitatea de must într-un 
flacon constituie 50 cm3 cu concentraţia iniţială în masă a zaharurilor: 215 g/
dm3. După însămânţare flacoanele au fost incubate la 28˚C. Pe parcursul a 16 
zile s-au făcut observaţii şi măsurări zilnice, s-a determinat cantitatea de CO2 
eliminat în procesul de fermentaţie. 

A doua metodă de studiere a activităţii fermentative constă în măsurarea 
volumului de CO2 eliminat în procesul de fermentare a mustului timp de 3 ore 
la temperatura de 26°C. Suşa de levuri utilizată s-a incubat pentru o perioada 
de 3 zile. Ca mediul nutritiv a servit mustul de struguri cu condiţiile: zaharita-

Figura 2.1. Instalaţia pentru 
determinarea activităţii 

fermentative
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tea 200 g/dm3; aciditatea titrabilă 7 g/dm3 şi mediul sintetic Ganzene cu con-
diţiile: glucoza 50 g pepton 10 g; KH2PO4 3 g; MgSO4 *7H2O 2,5 g; apă distilată 
1000 ml.

Instalaţia utilizată în cercetări (fig. 2.1) reprezintă un vas cu volumul 50 
cm3, unit cu un tub din cauciuc şi o biuretă gradată cu suport de echilibru. 
Biureta gradată se umple cu soluţie de 20% de NaCl, acidulată cu H3PO4 până 
la pH 1,0, care nu absoarbe CO2.

Pentru determinarea proprietăţilor fiziologice prin studierea rezistenţei 
suşelor de levuri la fermentarea la frig a fost analizată dinamica fermentaţiei 
mustului la temperatura 8 şi 10°C. 

Sulfitorezistenţa a fost determinată pe mediu solid de must agarizat la dife-
rite doze de SO2 (100-150 mg/dm3), repartizat în cutii Petri, cu incubarea levu-
rilor la temperatura constantă de 27°C. Însămânţarea materialului biologic 
din must fermentat (2 zile) prin metoda epuizării ansei a permis de evidenţiat 
culturile, care au crescut mai rapid. 

Pentru completarea profilului taxonomic s-a studiat rezistenţa levurilor 
la aciditatea activă sporită. Pentru această a fost studiată activitatea fermen-
tativă a suşelor de levuri pe mediul lichid cu concentraţia zahărului 18% la 
valoare indicelui pH 2,6 la temperatura 27°C.

2.3. APRECIEREA COMPARATIVĂ A DIFERITOR SUŞE  
DE LEVURI SELECŢIONATE  

PENTRU PRODUCEREA VINURILOR SPUMANTE
2.3.1. Studiul caracterelor culturale, fiziologo-morfologice, biochimice 
şi tehnologice ale suşelor de levuri autohtone

Levurile pentru producerea vinurilor spumante trebuie să corespundă 
anumitor cerinţe tehnologice şi anume, de a-şi păstra activitatea la acidita-
tea activă înaltă (pH-ul 2,8-3,2), la grad de alcool sporit (10-12% vol.), la doze 
moderate de SO2 (100 mg/dm3), la presiuni înalte (până la 500 kPa), la tempe-
raturi comparativ joase (10-13ºC) şi în absenţa oxigenului. 

În baza studierii proprietăţilor fiziologice ale diferitor suşe de levuri din 
CRMIO pentru cercetările ulterioare au fost selectate opt suşe de levuri, care 
s-au caracterizat prin însuşiri tehnologice înalte şi care s-au evidenţiat pe par-
cursul cercetărilor anterioare efectuate în laboratorul “Vinuri Spumante şi 
Microbiologie” al IŞPHTA.

În afară de faptul că suşele de levuri menţionate fermentează glucoza, 
zaharoza, maltoza şi rafinoza, ele sunt rezistente la conţinutul înalt de alcool 
(10...12% vol.), la temperaturi relativ joase (10-12°C) şi concentraţia acidităţii 
titrabile înaltă (6-8 g/dm3). Din punct de vedere tehnologic, un rol important 
pentru caracteristica suşelor de levuri îl are fenotipul Killer, care asigură fer-
mentarea dirijată a mustului pe suşele de levuri inoculate (Rara-Neagră 2).

În scopul evidenţierii caracteristicilor morfologice, culturale, fiziologice ale 
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levurilor, şi identificării indicilor taxonomici, este necesară respectarea unor 
condiţii specifice de examinare, în urma cărora se poate face o caracterizare 
completă a suşelor. Aceasta va contribui esenţial la determinarea lor la cate-
goriile sistematice stabilite (gen, specie şi al.)

Dimensiunile celulelor au fost măsurate prin microscoparea microorga-
nismelor cu ajutorul microscopului “Meopta” (Cehia), utilizând programa 
specială TUCSEN şi video camera: Scinelab TCA-8.0 color. Preventiv suşele de 
levuri au fost incubate timp de 3 zile pe în mediu nutritiv (must de struguri) 
la temperatura 28°C. În continuare s-a efectuat calculul dimensiunilor medii 
pentru 100 de celule de fiecare suşă de levuri. Valorile medii ale lungimii şi 
lăţimii celulelor suşelor de levuri examinate sunt prezentate în tab.2.3.

În rezultatul efectuării măsurărilor de determinare a dimensiunilor celu-
lelor suşelor de levuri, prezentate în tab.2.3, putem constata, că toate suşele 
diferă după valorile lungimii şi lăţimii celulelor. În urma efectuării unor cal-
cule matematice s-a determinat diferenţa (ΔD) între aceste două valori, care 
poate servi ca caracteristică a suşelor de levuri din punct de vedere a formei 
celulei şi anume de gradul ei de alungire. 

Tabelul 2.3. Dimensiunile medii ale celulelor suşelor de levuri din CRMIO cultivate  
pe mediu nutritiv lichid (must de struguri) după 3 zile de incubare

№ Denumirea suşei 
de levuri Genul Lungimea me-

die (L), µm
Lăţimea medie 

(l), µm
ΔD=lungime- 

lăţime (L-l), µm
Aria celulei  

(S= πR2), µm2

1 Aligote 1 S. vini 5,95 4,90 1,05 23,1
11 Cahuri 7 S. vini 6,68 5,09 1,59 27,2
29 Rara-Neagră-2 S. vini 6,75 5,53 1,22 29,6
30 Rcaţiteli 6 S. vini 6,50 5,44 1,06 28,0
47 Cahuri 2 S. vini 6,20 5,16 1,04 25,3
81 Spumant S. cerevisiae 6,16 5,26 0,90 25,6
84 Luminiţa 1994 S. vini 6,79 5,22 1,57 28,3
88 Chardonnay S. vini 6,10 5,52 0,58 26,5

Astfel, valoarea diferenţei ΔD se găseşte în intervalul de la 0,58 până la 1,59 
µm. Analiza comparativă a variaţiei valorilor ΔD este prezentată în fig. 2.2.

Figura 2.2. Aprecierea comparativă a valorilor parametrului Δ D a diferitor suşe de levuri
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Analizând rezultatele obţinute putem afirma, că acest indice caracteri-
zează forma celulei în mod direct. S-a demonstrat, că cu cât ΔD este mai mic, 
cu atât celula este mai rotundă sau invers dacă valoarea ΔD este mai mare 
forma celulelor este mai alungită.

Aşa dar, cercetările efectuate în această direcţie au permis de diferenţiat 
după forma celulei suşele de levuri studiate în două grupe: 

• rotunde (Δ=0,58-1,06): № 1,30,47,81,88 
• eliptice (Δ=1,22-1,6): № 84, 11, 29
Un alt indice care caracterizează mărimea celulei este aria celulei. Analiza 

comparativă a variaţiei valorilor ariei suprafeţelor celulelor studiate este pre-
zentată în fig. 2.3. 

Figura 2.3. Aprecierea comparativă a ariilor diferitor suşe de levuri

Din rezultatele obţinute se poate observa, că mărimea celulelor suşelor de 
levuri variază semnificativ. În cazul dat, suşele de levuri studiate se caracteri-
zează prin: 

• celule mari ( S≥ 29,0 µm2): nr. 29
• celule mijlocii ( S= 26,0-29,0 µm2): 84, 11, 30, 
• celule mici ( S≤ 26.0 µm2): 1, 47, 81, 88
Rezultatele obţinute au fost confirmate şi completate cu fotografii, care 

sunt prezentate în fig. 2.4 şi fig. 2.5. 

a b
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c d

e

Figura 2.4. Suşe de levuri rotunde ( a) – №1 Aligote, b) – №30 Rcaţiteli-6, c) – № 88 
Chardonnay a.1994, d) – №47 Cahuri -2, e) – №81 Spumant).

Examinând fotografiile, putem concluziona, că toate suşele de levuri sunt 
pure, uniforme, omogene. Procesul de înmugurire – unipolar, excepţie obser-
văm la suşele de levuri nr. 12, 47. Aşa dar, microscopia electronică a eviden-
ţiat, că celulele studiate sunt bine accentuate, toate suşele de levuri se află în 
stare de metabioză, acea stare activă în care drojdiile cresc şi se înmulţesc prin 
înmugurire. La fel, aceste suşe de levuri examinate sunt de tip eucariot în care 
se disting bine componentele celulare microscopice.
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Figura 2.5. Suşe de levuri eleptice ( a) – №84 Luminiţa, b) – № 29 Rara Neagră,  
c) – №11 Cahuri -7).

Rezultatele testărilor efectuate de identificare taxonomică aplicate suşelor 
selecţionate sunt prezentate în tab. 2.4 şi indică, că toate suşele de levuri apar-
ţin genului Saccharomyces. 

În primul rând, drojdiile de fermentaţie din genul Saccharomyces au forma 
celulei de drojdie: rotundă (suşele nr. 84, 29, 11), elipsoidală (suşele nr. 1, 
30, 88, 47, 81), în timp ce drojdiile din genul Torulopsis au formă sferică, iar 
de lămâie sau cilindrică au drojdiile din genurile Hanseniaspora, Kloeckera. 
Drojdiile studiate formează pseudomicelii (Suşa nr. 30) şi toate se înmulţesc 
pe cale vegetativă prin înmugurire multilaterală şi sexuat prin spori, ceea ce 
dovedeşte la fel că aceste suşe aparţin genului Saccharomyces. 

Pentru aprecierea macromorfologică a suşelor de levuri s-au studiat pro-
prietăţile culturale ale coloniilor incubate pe mediu nutritiv solid în cutii Petri. 
În special, s-au apreciat coloniile gigante ale suşelor de levuri selectate din 
Colecţia Ramurală de Microorganisme Oenologice (CRMIO). 

Aspectul unei colonii gigante depinde de viteza de înmulţire, forma celu-
lelor şi caracterul de înmugurire a lor, precum şi de compoziţia şi consistenţa 
mediului utilizat.

Însămânţarea s-a efectuat prin injectarea suspensiei celulare în cutii Petri. 
În calitate de mediu nutritiv a servit: apa distilată, glucoza – 2%, pepton – 1%, 
agar – 1%. Preventiv suşele de levuri au fost incubate timp de 3 zile pe mediu 
nutritiv lichid (must de struguri). 

Însămânţarea s-a efectuat în centrul cutiei Petri cu mediul nutritiv solidifi-
cat cu ajutorul ansei prin injectare, iar cutia s-a încleiat ermetic cu bandă peli-
culară elastică. Incubarea s-a efectuat la temperatura camerei pe o durată de 
25-30 de zile. Rezultatele aprecierii morfologo–fiziologice a coloniilor gigante 
crescute sunt expuse în tab.2.5.

Există opinie, că coloniile gigante cu suprafaţa sculptată, se atribuie suşe-
lor de levuri, care formează conglomerate, întrucât coloniile plate, tind să fie 
produse de către drojdiile pulverulente.

Ţinând cont de importanţa caracterului de depozit de drojdie în produce-
rea vinurilor spumante, şi anume, sedimentul de drojdii trebuie să fie pulve-



98

TARAN NICOLAE

Ta
be

lu
l 2

.4
. C

ar
ac

te
re

le
 m

or
fo

lo
gi

ce
, c

ul
tu

ra
le

 s
i d

e 
re

pr
od

uc
er

e 
al

e 
su

şe
lo

r 
de

 le
vu

ri
 d

in
 C

R
M

IO
 

Su
şa

Ce
lu

le
 d

e l
ev

ur
i

Cu
ltu

ra
Ps

eu
do

- 
m

ic
el

iu
Sp

or
ul

ar
e

Fo
rm

a
D

im
en

s.
(µ

m
)

G
ru

pa
re

În
m

ug
ur

ir
e

Pe
 m

ed
iu

 li
ch

id
Pe

 m
ed

iu
 so

lid
 (c

ol
on

ii)

1
el

ip
tic

ă,
 

ov
al

ă
5,

9x
4,

9
iz

ol
at

e,
 

câ
te

 2
po

la
ră

nu
 fo

rm
ea

ză
 p

el
ic

ul
ă 

sa
u 

in
el

, d
ep

oz
it 

fin
, t

as
at

al
b 

– 
cr

em
, s

up
ra

fa
ţă

 z
bâ

rc
ită

 în
 

zo
na

 c
en

tr
al

ă,
 m

ar
gi

ni
 în

tr
eg

i 
sa

u 
fin

 d
in

ţa
te

-
1 

– 
4 

sp
or

i 
sf

er
ic

i

11
el

ip
tic

ă,
 

ov
al

ă
6,

9x
5,

1
iz

ol
at

e,
 

câ
te

 2
po

la
ră

nu
 fo

rm
ea

ză
 p

el
ic

ul
ă 

sa
u 

in
el

, d
ep

oz
it 

fin
, t

as
at

cr
em

-g
ăl

bu
i, 

su
pr

af
aţ

ă 
zb

âr
ci

tă
, 

în
cr

eţ
ită

 în
 în

tr
eg

im
e,

 m
ar

gi
ni

 
fin

 fe
st

on
at

e 
sa

u 
în

tr
eg

i
-

2 
sp

or
i o

va
li

29
ro

tu
nd

ă,
 

sc
ur

t o
va

lă
6,

7x
5,

5
la

nţ
ur

i 
sc

ur
te

, 
gr

up
ur

i
po

la
ră

nu
 fo

rm
ea

ză
 p

el
ic

ul
ă 

sa
u 

in
el

, d
ep

oz
it 

ni
si

po
s

ga
lb

en
-b

ru
n,

 su
pr

af
aţ

ă 
st

ria
tă

 
in

te
gr

al
 sa

u 
m

ar
gi

na
l, 

de
po

zi
t 

ni
si

po
s

-
2 

– 
3 

sp
or

i 
ov

al
i

30
ov

al
ă

6,
5x

5,
4

gr
up

at
e 

 sa
u 

pe
re

ch
i

po
la

ră
fo

rm
ea

ză
 in

el
 la

 su
pr

af
aţ

ă,
 

de
po

zi
t fi

n,
 p

ul
ve

ru
le

nt

cr
em

-c
en

uş
iu

, s
tr

ăl
uc

ito
ar

e,
 

ne
te

dă
, p

la
tă

, m
ar

gi
ni

 u
şo

r 
lo

ba
te

+ 
sl

ab
  

de
zv

ol
ta

t
1 

– 
4 

sp
or

i 
el

ip
tic

i

47
el

ip
tic

ă,
 

ov
al

ă
6,

2x
5,

1
iz

ol
at

e,
 

câ
te

 2
po

la
ră

nu
 fo

rm
ea

ză
 p

el
ic

ul
ă 

sa
u 

in
el

, d
ep

oz
it 

gr
an

ul
ar

cr
em

-m
ar

on
iu

, s
up

ra
fa

ţă
 

în
cr

eţ
ită

 c
en

tr
al

, m
ar

gi
ni

 
în

tr
eg

i, 
sl

ab
 o

nd
ul

at
e

-
1 

– 
4 

sp
or

i 
ov

al
i, 

sf
er

ic
i

81
ro

tu
nd

a,
 

sl
ab

 o
va

la
6,

2x
5,

3
iz

ol
at

e,
 

câ
te

 2
po

la
ră

nu
 fo

rm
ea

ză
 p

el
ic

ul
ă 

sa
u 

in
el

, d
ep

oz
it 

uş
or

 n
is

ip
os

, 
te

nd
in

ţă
 d

e 
ad

er
ar

e 
la

 
re

ci
pi

en
t

cr
em

-a
lb

ic
io

s,
 su

pr
af

aţ
ă 

ne
te

da
, m

ar
gi

ni
 u

şo
r l

ob
at

e,
 

riz
oi

de
 p

e 
al

oc
ur

i
-

2 
sp

or
i o

va
li 

(%
 re

du
s)

84
el

ip
tic

ă,
 

ov
al

ă
6,

8x
5,

2
iz

ol
at

e,
 

câ
te

 2
po

la
ră

nu
 fo

rm
ea

ză
 p

el
ic

ul
ă 

sa
u 

in
el

, d
ep

oz
it 

fin
, t

as
at

cr
em

-g
al

bu
i, 

su
pr

af
aţ

ă 
zb

âr
ci

tă
, 

în
cr

eţ
ită

 în
 în

tr
eg

im
e,

 m
ar

gi
ni

 
fin

 fe
st

on
at

e 
sa

u 
în

tr
eg

i
-

2 
sp

or
i o

va
li

88
el

ip
tic

ă,
 

ov
al

ă
6,

1x
5,

5
iz

ol
at

e,
 

câ
te

 2
po

la
ră

nu
 fo

rm
ea

ză
 p

el
ic

ul
ă 

sa
u 

in
el

, d
ep

oz
it 

fin
, t

as
at

cr
em

-g
ăl

bu
i, 

m
at

ă,
 în

cr
eţ

ită
, 

co
nt

ur
 sl

ab
 fe

st
on

at
-

1 
– 

4 
sp

or
i 

ov
al

i



BIOTEHNOLOGII IN VINIFICAŢIE

99

Ta
be

lu
l 2

.5
. A

pr
ec

ie
re

a 
m

or
fo

lo
gi

că
 a

 c
ol

on
iil

or
 g

ig
an

ti
ce

*

№
 su

şe
i

Fo
rm

a 
co

lo
ni

ei
M

ăr
im

ea
, 

cm
Su

pr
af

aţ
a

Pr
ofi

lu
l

Lu
ci

ul
, 

tr
an

sp
ar

en
ţa

Cu
lo

ar
ea

M
ar

gi
ne

a 
co

lo
ni

ei
St

ru
ct

ur
a

Co
ns

is
te

nţ
a

1
Cu

 ri
du

ri
2,

5×
3

În
cr

eţ
ită

D
el

ur
os

Lu
ci

u,
 

ne
tr

an
sp

ar
en

t

Cr
em

oa
să

 
ne

om
og

en
ă 

(p
ig

m
en

te
)

O
nd

ul
at

e
O

m
og

en
ă

Sm
ân

tâ
no

as
ă

11
N

eu
ni

fo
rm

ă,
 

co
nc

en
tr

ic
ă

2×
2,

5
Cu

 c
er

cu
ri 

co
nc

en
tr

ic
e

Pl
at

Lu
ci

u,
 

ne
tr

an
sp

ar
en

t
Cr

em
oa

să
Cu

 p
al

et
e

O
m

og
en

ă
Sm

ân
tâ

no
as

ă

29
Ro

tu
nd

ă 
cu

 m
ar

gi
ni

 
fe

st
on

at
e

3×
3

N
et

ed
ă 

cu
 ri

du
ri

Pl
at

Lu
ci

u,
 

ne
tr

an
sp

ar
en

t
Cr

em
oa

să
O

nd
ul

at
e

O
m

og
en

ă
Sm

ân
tâ

no
as

ă

30
Ro

tu
nd

ă 
cu

 m
ar

gi
ni

 
fe

st
on

at
e

2×
2

N
eu

ni
fo

rm
ă

D
el

ur
os

Lu
ci

u,
 

ne
tr

an
sp

ar
en

t

Cr
em

oa
să

 
ne

om
og

en
ă 

(p
ig

m
en

te
)

O
nd

ul
at

e,
  

fe
st

on
at

e
O

m
og

en
ă

Sm
ân

tâ
no

as
ă

47
Cu

 ri
du

ri 
cl

ar
 

pr
on

un
ţa

te
2×

2,
5

În
cr

eţ
ită

 ta
re

D
el

ur
os

O
pa

c,
 

ne
tr

an
sp

ar
en

t
Cr

em
oa

să
Ra

m
ifi

ca
te

O
m

og
en

ă
Sm

ân
tâ

no
as

ă

81
N

eu
ni

fo
rm

ă 
1×

1
N

et
ed

ă
D

el
ur

os
Lu

ci
u,

 
ne

tr
an

sp
ar

en
t

Cr
em

oa
să

Cu
 p

al
et

e
N

eo
m

og
en

ă
Sm

ân
tâ

no
as

ă

84
N

eu
ni

fo
rm

ă
1×

1
N

et
ed

ă
D

el
ur

os
Lu

ci
u,

 
ne

tr
an

sp
ar

en
t

Cr
em

oa
să

 
ne

om
og

en
ă 

(p
ig

m
en

te
)

Cu
 p

al
et

e
N

eo
m

og
en

ă
Sm

ân
tâ

no
as

ă

88
Ro

tu
nd

ă
2,

5×
1,

5
N

et
ed

ă
D

el
ur

os
Lu

ci
u,

 
ne

tr
an

sp
ar

en
t

Cr
em

oa
să

 
ne

om
og

en
ă 

(p
ig

m
en

te
)

O
nd

ul
at

e
O

m
og

en
ă

Sm
ân

tâ
no

as
ă



100

TARAN NICOLAE

rulent cu proprietatea de a flocula uşor, prin analiza coloniilor gigante putem 
evidenţia suşele de levuri, care pot fi recomandate pentru fabricarea acestei 
categorii de vin. 

Analizând rezultatele obţinute şi prezentate în tab. 2.5, putem constata, că 
suprafaţa netedă a coloniilor gigante s-a observat la suşele de levuri nr.29, 81, 84, 88.

De asemenea, printre cele mai mici colonii s-au evidenţiat suşele de levuri 
nr. 81 şi 84 cu mărimea 1x1 cm, iar cea mai mare colonie a fost observată la 
suşa nr. 29 – 3x3 cm, ce ne dovedeşte că cea mai mică viteza de înmulţire este 
la suşele de levuri nr. 81 şi 84, iar pentru suşa de levuri nr. 29 – cea mai mare.

Rezultatele aprecierilor coloniilor gigantice au fost completate cu fotogra-
fiile lor (fig. 2.6... fig. 2.13).

Figura 2.6. Colonie gigantă. Cultura nr.1

Forma coloniei suşei de levuri nr. 1 – cu riduri, suprafaţă încreţită, profil 
deluros, luciu, opac, culoarea cremoasă, marginea coloniei – ondulată, struc-
tura omogenă, consistenţă smîntînoasă, mărimea – 2,5×3 cm.

Figura 2.7. Colonie gigantă. Cultura nr.11
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Forma coloniei suşei de levuri nr.11 – neuniformă, concentrică, suprafaţă 
cu cercuri concentrice, profil plat, luciu, opac, culoarea cremoasă, marginea 
coloniei – cu palete, structura omogenă, consistenţă smîntînoasă, mărimea – 
2×2,5 cm.

Figura 2.8. Colonie gigantă. Cultura nr.30

Forma coloniei suşei de levuri nr.30 – rotundă cu margini festonate, supra-
faţa neuniformă, profil deluros, luciu, netransparent, culoarea cremoasă 
neomogenă, marginea coloniei – ondulate, festonate, structura omogenă, 
consistenţă smîntînoasă, mărimea – 2×2 cm.

Figura 2.9. Colonie gigantă. Cultura nr.47

Forma coloniei suşei de levuri nr.47 – cu riduri clar pronunţate, suprafaţa 
încreţită tare, profil deluros, opac, netransparent, culoarea cremoasă, margi-
nea coloniei – ramificate, structura omogenă, consistenţă smîntînoasă, mări-
mea – 2×2,5 cm.
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Figura 2.10. Colonie gigantă. Cultura nr.81

Forma coloniei suşei de levuri nr.81 – neuniformă, suprafaţa netedă, pro-
fil deluros, luciu, netransparent, culoarea cremoasă, marginea coloniei – cu 
palete, structura neomogenă, consistenţă smîntînoasă, mărimea – 1×1 cm.

Figura 2.11. Colonie gigantă. Cultura nr.29

Forma coloniei suşei de levuri nr.29 – rotundă cu margini festonate, supra-
faţa netedă cu riduri, profil plat, luciu, netransparent, culoarea cremoasă, 
marginea coloniei – ondulate, structura omogenă, consistenţă smîntînoasă, 
mărimea – 3×3 cm.

Forma coloniei suşei de levuri nr.84 – neuniformă, suprafaţa netedă, profil 
deluros, luciu, netransparent, culoarea cremoasă neomogenă, marginea colo-
niei – cu palete, structura neomogenă, consistenţă smîntînoasă, mărimea – 
1×1 cm.
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Figura 2.12. Colonie gigantă. Cultura nr.84

Figura 2.13. Colonie gigantă. Cultura nr.88

Forma coloniei suşei de levuri nr.88 – rotundă, suprafaţa netedă, pro-
fil deluros, luciu, netransparent, culoarea cremoasă neomogenă, margine 
coloniei – ondulate, structura omogenă, consistenţa smîntînoasă, mărimea – 
1,5×2,5 cm.

Deşi, această caracteristică a coloniilor gigante este destul de generală pen-
tru diferenţierea suşelor de levuri şi depistarea drojdiilor sălbatice, este dificil 
de stabilit corelaţia între aspectul coloniilor studiate şi caracteristicile speci-
fice ale suşelor de levuri. În afară de aceste momente, aprecierea şi stabilirea 
caracteristicilor coloniilor gigante pentru diferite suşe de levuri este de lungă 
durată (minim 3 săptămîni ).

De asemenea, se poate menţiona, că fiecare tulpină de levuri se caracteri-
zează prin specificul propriu microbiologic şi morfologic, iar destinaţia apli-
cabilităţii suşelor de levuri poate fi diferită.
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În baza aprecierii proprietăţilor culturale şi morfologice pe diferite medii 
nutritive lichide şi solide s-a constatat, că culturile de levuri selectate din 
Colecţia de Microorganisme se caracterizează prin celule de drojdii uniforme 
şi sunt microbiologic viabile.

Pentru determinarea proprietăţilor fiziologice de bază, adică a metabolis-
mului culturilor de levuri din Colecţia de Microorganisme prin metoda de stu-
diere a fermentării selective a glucidelor în calitate de mediu nutritiv a fost uti-
lizat autolizatul de levuri (1:10) cu adăugare a câte 2% din unul din zaharurile 
studiate (lactoză, rafinoză, zaharoză, galactoză, maltoză, glucoză). Rezultatele 
obţinute sunt prezentate în tab. 2.6.

Testarea efectuată reprezintă cheia de identificare a celor de mai perspec-
tive specii de levuri Saccharomyces din mustul de struguri. În rezultatul apre-
cierii calitative a fermentării diferitor zaharuri au fost stabilite următoarele 
proprietăţi:

• asimilarea glucozei, rafinozei, zaharozei, maltozei pentru toate suşele 
de levuri;

• neasimilarea lactozei pentru toate suşele de levuri;
• asimilarea galactozei pentru majoritatea suşelor de levuri (excepţie 

suşele nr. 84, 88).

Tabelul 2.6. Caractere fiziologice ale aprecierii calitative a suşelor de levuri  
după fermentarea şi asimilarea diferitor zaharuri

Suşa 

Fermentaţie Asimilaţie

G
lu
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G
al
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to
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ha
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za
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al

to
za
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ct
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a
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a
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ha
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ct
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fin
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a

N
itr

at
i

1 + + + + - 1/3 + + + + - + -

11 + + + + - 1/3 + + + + - + -
29 + + + + - 1/3 + + + + - + -
30 + + + + - + + + + + - + -
47 + + + + - 1/3 + + + + - + -
81 + + + + - 1/3 + - + + - + -
84 + - + + - 1/3 + + + + - + -
88 + - + + - 1/3 + + + + - + -

În baza cercetărilor efectuate, putem concluziona că suşele de levuri nr. 1, 
11, 29, 30, 47, 81 aparţin speciei Saccharomyces cerevisiae, iar suşele de levuri 
84, 88 – Saccharomyces oviformis.

Aprecierea activităţii de fermentare prin determinarea cantităţii în masă a 
CO2 degajat a demonstrat, că unele suşe de levuri (nr. 47, 29, 84, 81, 88) au eli-
minat mai mult CO2, comparativ cu altele şi concomitent au fermentat canti-
tăţi mai mari de zaharuri. Studiul activităţii fermentării apreciat după metoda 
volumetrică a confirmat rezultatele obţinute. 
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Monitorizarea procesului de fermentaţie a demonstrat, că suşele de levuri 
studiate îşi păstrează activitatea fermentativă pe tot parcursul fermentaţiei. 
De exemplu, suşele de levuri nr. 29, 47, 81, 84, 88, care s-au caracterizat prin 
fermentaţia deplină a zaharurilor posedă activitatea fermentativă sporită în 
primele trei ore (fig. 2.14). 

La fel, acest studiu a permis de a argumenta şi de a recomanda metoda 
de determinare a activităţii fermentative a suşelor de levuri utilizînd mediul 
sintetic „Ganzena” cu conţinutul optimal de substanţe nutritive. Avantajul 
acestei metode constă în faptul, că mediul sintetic permite de a determina 
activitatea fermentativă a levurilor cu o precizie mai înaltă. 

De asemenea, este necesar de menţionat, că mediul natural caracterizează 
însuşi productivitatea suşei de levuri şi capacitatea ei de a fermenta complet 
mustul de struguri. 

Pentru vinurile materie primă pentru spumante sunt specifice valori joase 
ale indicelui pH (concentraţia în masă sporită a acizilor titrabili) şi lipsa zaha-
rurilor reziduale. Totodată, pentru suşele de levuri destinate producerii vinu-
rilor spumante este necesar să fie criotolerante şi rezistente la aciditate înaltă. 
În legătura cu această, următoarea etapă a cercetărilor a constat în selectarea 
suşelor de levuri rezistente la frig şi la aciditatea activă sporită.

Figura 2.14. Activitatea de fermentare a diferitor suşe de levuri din CRMIO

Atitudinea suşelor de levuri faţa de aciditatea titrabilă sporită a mediului 
natural se manifestă individual, iar rezultatele sunt diverse. 

Datele obţinute pe parcursul fermentării mustului cu valoarea indicelui pH 
2,6 au permis de evidenţiat suşele nr. 29, 81, 88, 47, care au o activitate sporită, 
comparativ cu alte suşe de levuri, şi au fermentat complet zaharurile din mus-
tul iniţial sunt reflectate în fig. 2.15.
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Figura 2.15. Activitatea fermentării diferitor suşe de levuri în mustul cu pH 2,6 

De asemenea se observă, сă suşele de levuri nr. 11, 1, 30 au eliminat în pro-
cesul fermentaţiei cele mai mici cantităţi de CO2 respectiv 3,08; 3,24 şi 3,48 g., 
ce caracterizează activitatea levurilor menţionate mai redusă. 

Dar în cazul utilizării suşelor nr. 81, 88, 29, 47 au fost eliminate cantităţi 
sporite de CO2 respectiv 4,21; 4,1; 4,11 şi 3,99 g. Evaluarea activităţii fermen-
tative a diferitor suşe de levuri în mediu cu pH 2,6 a condus la concluzia că 
suşele de levuri nr. 29, 47, 81, 88 în perspectivă pot fi propuse pentru produce-
rea vinurilor spumante. 

Tabelul 2.7. Rezistenţa suşelor de levuri la temperaturi joase, anhidridă sulfuroasă (SO2)  
şi la aciditatea activă sporită. Toate suşele sunt S. cerevisiae.

Suşele de levuri
№ de colecţie

Rezistenţa suşelor
la frig t=8-10°С la SO2 150mg/dm3 la aciditatea activă sporită pH=2,6

1 ++ - -
11 +++ + -
29 ++ ++ +
30 + - -
47 ++ ++ +
84 - - +
81 ++ ++ +
88 ++ ++ +

Legendă: +++ rezistente, ++ relativ rezistente, + slab rezistente, – nerezistente

Un alt aspect al cercetărilor efectuate a fost determinarea rezistenţei suşe-
lor de levuri la concentraţii înalte de anhidridă sulfuroasă (SO2), care de ase-
menea, reprezintă o caracteristică necesară a suşelor de levuri utilizate la pro-
ducerea vinurilor spumante.

Astfel, s-a constatat că comportamentul suşelor de levuri faţa de tempera-
tură, de SO2, de aciditatea activă sporită variază individual în funcţie de specia 
şi suşa de levuri. Rezultatele cercetărilor efectuate sunt prezentate în tab.2.7. 
În aşa fel, pentru producerea vinurilor spumante este necesar de a evidenţia 
suşele de levuri capabile să fermenteze zaharurile în condiţii specifice a fer-
mentării secundare, iar în acest scop după acest criteriu pot fi selectate urmă-
toarele suşe de levuri din CRMIO.: nr. 29, 47, 81, 88. 
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În baza rezultatelor cercetărilor obţinute, suşele de levuri studiate se poate 
diviza după indicile prezentate în tab.2.8.

Tabelul 2.8. Rezistenţa suşelor de levuri după trei criterii tehnologice
După gradul de rezis-

tenţă:
Nrumărul suşei de levuri din Colecţia

Rezistente Relativ rezistente Slab rezistente Nerezistente
la temperaturi joase 11 1, 29, 47, 88, 81 30 84
sulfitorezistenţa înaltă 29, 47, 81, 88 11 - 1, 30, 84
la aciditate sporită 29, 47, 81, 84, 88 - - 1,11,30

2.3.2. Studiul influenţei diferitor suşe de levuri asupra calităţii vinurilor 
pentru spumante

Pentru aprecierea tehnologică a suşelor de levuri, în special pentru cele pro-
duse industrial, este necesar de a cunoaşte informaţia despre compuşii secun-
dari ai fermentării alcoolice, care au o valoare extrem de importantă în proce-
sul de formare a vinului. În rezultatul metabolismului, din celulele levurilor se 
elimină multe substanţe, care participă la formarea calităţilor fizico-chimice şi 
organoleptice specifice a vinurilor materie primă pentru spumante.

2.3.3. Influenţa diferitor suşe de levuri asupra procesului de fermentare 
a mustului

Pentru aprecierea tehnologică a suşelor de levuri evidenţiate, la prima 
etapă ele au fost utilizate pentru fermentarea mustului de struguri din dife-
rite soiuri: Aligote, Chardonnay, Rcaţiteli în scopul obţinerii vinurilor materie 
primă pentru spumante. Caracteristicile fizico-chimice iniţiale ale musturilor 
de struguri sunt redate în tab.2.9.

Cea mai mare cantitate de zaharuri a fost determinată în mustul din soiul 
Chardonnay şi constituie 218 g/dm3, iar pentru soiul Rcaţiteli concentraţia 
în masă a zaharurilor constituie 173 g/dm3. Concentraţia în masă a acidităţii 
titrabile variază în dependenţă de soi în limita valorilor 7,2-8,1 g/dm3.

Tabelul 2.9. Caracteristicile fizico-chimice ale musturilor de struguri utilizaţi pentru 
aprecierea tehnologică a diferitor suşe de levuri (a. r. 2008)

Denumirea soiurilor 
de struguri

Concentraţia în masă 
a zaharurilor, g/dm3

Concentraţia în masă a 
acidităţii titrabile, g/dm3 pH Potenţialul OR, 

mV
Chardonnay 218 7,3 3,24 202,0
Aligote 183 8,1 3,08 210,1
Rcaţiteli 173 7,2 3,20 207,6

Inocularea mediului cu suşele de levuri evidenţiate s-a efectuat după lim-
pezirea mustului la frig (8-10°C) în decurs a 12 ore. Operaţiile tehnologice de 
preparare a vinurilor materie primă pentru spumante din soiurile Chardon-
nay şi Aligote (zdrobirea, scurgerea mustului, sulfitarea, limpezirea, fermenta-
rea mustului) s-au efectuat în condiţiile secţiei de microvinificaţie a IŞPHTA, 
iar din soiul Rcaţiteli în condiţii de producere la combinatul SA „Cricova”.
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Suşele de levuri studiate din genul Saccharomyces (8 culturi) au fost supuse 
aprecierii tehnologice în scopul determinării activităţii fermentative şi influ-
enţei asupra indicilor fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor materie primă 
pentru spumante.

Dinamica procesului de fermentare alcoolică este redată în fig. 2.16. şi 2.17.

Figura 2.16. Influenţa suşelor de levuri asupra procesului de fermentare a mustului  
din soiul de struguri Chardonnay
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Figura 2.17. Influenţa suşelor de levuri asupra procesului de fermentare a mustului  
din soiul de struguri Aligote 

Analiza datelor obţinute indică că, pentru musturile din soiurile Aligote, 
Chardonnay în condiţii de microvinificaţie în primele 24-48 ore se observă 
o scădere mai rapidă a conţinutului de zaharuri în cazul utilizării suşelor 
Rara-Neagră-2 şi Cahuri-7, iar cea mai lentă dinamica de fermentare a zaharu-
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rilor este caracteristică pentru suşa nr. 1 (Aligote 1). Astfel, după analiza com-
parativă a procesului de fermentare alcoolică a mustului se poate de evidenţiat 
suşele de levuri nr. 29, 47 şi 81, care se caracterizează printr-o perioadă relativ 
scurtă de adaptare la condiţiile mediului şi o fermentare completă a glucidelor.

După finalizarea fermentaţiei alcoolice, vinurile materie primă pentru spu-
mante obţinute cu utilizarea diferitor suşe de levuri au fost supuse analizei 
fizico-chimice, iar rezultatele sunt prezentate în tab.2.10.

Datele din tab. 2.10 indică, că vinurile materie primă pentru spumante fer-
mentate cu utilizarea suşei de levuri nr. 47 (Cahuri 2) se caracterizează prin-
tr-o concentraţie mai înaltă a alcoolului etilic: 13,5% vol. pentru vinul din soiul 
Chardonnay şi 10,6% vol. pentru vinul din soiul Aligote, iar utilizarea suşelor 
de levuri nr.1-Aligote 1 şi nr. 11-Cahuri -7 contribuie la obţinerea unor vinuri 
cu un grad alcoolic mai scăzut: 12,9-13% vol. pentru vinul din soiul Chardon-
nay şi 10,1% vol. pentru vinul din soiul Aligote. 

Tabelul 2.10. Indicii fizico-chimici ai vinurilor materie primă pentru spumante obţinute cu 
utilizarea diferitor suşe de levuri (a. r. 2008)

D
en

um
ir

ea

Cultura №
Concentraţia 

alcoolică,
% vol.

Concentraţia în masă a, g/dm3

pH Potenţia-
lul OR, mV

Nota
organoleptică, 

puncte
acidităţii  
titrabile

a acidităţii 
volatilă

a acidului 
sulfuros, 

total/liber

Ch
ar

do
nn

ay

1 12,9 6,3 0,33 23/5 3,3 197,1 7,8

11 13,0 6,5 0,26 23/4 3,26 195,4 7,9
29 13,2 6,4 0,26 23/4 3,3 192,6 8,0
47 13,5 5,9 0,26 33/8 2,34 203,4 8,0
30 13,1 6,5 0,26 23/4 3,36 207,4 7,8
81 13,5 6,6 0,20 23/4 3,27 195,6 8,1
84 13,2 6,6 0,26 24/4 3,28 193,5 7,8
88 13,1 5,9 0,26 22/4 3,30 199,7 7,9

Al
ig

ot
e

1 10,1 7,8 0,40 26/4 3,18 200,5 7,9
11 10,2 7,6 0,26 27/7 3,24 208,9 8,05
29 10,4 7,7 0,26 24/5 3,15 201,6 7,95
47 10,6 7,8 0,26 27/8 3,21 215,6 7,9
30 10,5 7,5 0,26 26/5 3,22 219,1 7,85
81 10,6 7,7 0,26 28/8 3,2 202,7 8,1
84 10,3 7,8 0,33 29/5 3,18 204,3 7,95
88 10,5 7,7 0,20 26/6 3,18 209,0 8,0

Rc
aţ

ite
li

EC 1118 11,2 7,6 0,33 29/6 3,12 216,6 8,85

BO 213 11,0 6,3 0,2 9/4 3,22 214,6 8,9

Comprimate
№29 11,6 6,8 0,26 18/4 3,23 214,2 8,9

În figura 2.18. este prezentată analiza comparativă a variaţiei concentraţiei 
alcoolice în vinurile materie primă pentru spumante Chardonnay şi Aligote 
fermentate cu utilizarea diferitor suşe de levuri.

Concentraţia acidităţii titrabile în vinurile materie primă pentru spumante 
obţinute în condiţii de microvinificaţie variază nesemnificativ în dependenţă 
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de soiul utilizat în limitele 5,9-6,6 g/dm3 pentru vinurile din soiul Chardonnay 
şi 7,5-7,8 g/dm3 pentru vinurile din soiul Aligote.

Valoarea indicelui pH în probele de vinuri experimentale cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri se află într-un interval limitat şi constituie 3,18-3,3 în 
dependenţa de soiul utilizat. 

Mecanismul de acţiune reductonică asupra vinurilor depinde de sinteza 
intercelulară a reductonelor, eliminate de către o anumită suşă de levuri. Aşa 
dar, valoarea indicilor de oxido-reducere este determinată de acţiunea reduc-
tonică a levurilor. 

Figura 2.18. Analiza comparativă a variaţiei titrului alcoolmetric în vinuri materie primă 
pentru spumante obţinute din soiul Chardonnay şi Aligote cu utilizarea diferitor suşe de levuri

Cercetările legate de studiul proceselor de oxido-reducere efectuate încă 
de către A. Rodopulo au demonstrat, că suşele de levuri elimină compuşi sul-
fhidrilici cu SH-grupări reprezentanţii principali al cărora sunt glutationul 
şi citseiina. Prezenţa reductonelor în vinuri permite de a proteja substanţele 
aromatice împotriva oxidării. 

În aşa fel, cele mai mici valori a potenţialului de oxido-reducere au obţinut 
vinurile materie primă pentru spumante fermentate cu suşele de levuri nr. 81, 
11, 1, 29, 88. În acelaşi timp, aceste suşe de levuri sunt rezistente la fig. 2.19.

Respectarea procedeelor tehnologice la prelucrarea strugurilor a permis 
obţinerea vinurilor materie primă pentru spumante cu un potenţial oxido-re-
ductiv destul de jos, care variază de la 192,6 până la 219,1 mV. Concentraţia 
în masă a acidităţii volatile este de asemenea joasă în toate vinurile materie 
primă obţinute (0,26-0,46 g/dm3).

Analizând notele organoleptice obţinute la efectuarea degustaţiei vinurilor 
materie primă pentru spumante din soiul Chardonnay şi Aligote după 9 luni 
de păstrare, se pot evidenţia mostrele obţinute cu utilizarea suşelor de levuri 
nr. 1, 29, 81, 84 pentru soiul Chardonnay şi nr. 1, 11, 29, 81, 88, care permit 
ameliorarea calităţii vinurilor materie primă pentru spumante. Rezultatele 
obţinute sunt prezentate în fig. 2.20.
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Figura 2.19. Analiza comparativă a variaţiei indicilor de oxido-reducere în vinurile materie 
primă pentru spumante Chardonnay şi Aligote cu utilizarea diferitor suşe de levuri

Cercetările efectuate în condiţiile de producere la SA „Cricova” în sezo-
nul de vinificaţie a. 2008 au demonstrat, că utilizarea suşei de levuri nr. 29 
(Rara-Neagră-2) la fermentarea mustului din soiul Rcaiteli permite obţinerea 
vinurilor materie primă pentru spumante de o calitate înaltă, atât după indicii 
fizico-chimici, cât şi după nota organoleptică, comparativ cu vinurile fermen-
tate cu utilizarea suşelor de levuri uscate comerciale (EC 1118, BO 213).

Figura 2.20. Analiza organoleptică comparativă a vinurilor materie primă obţinute  
din soiul Chardonnay şi Aligote cu diferite suşe de levuri

În aşa fel, rezultatele obţinute indică, că componenţa fizico-chimică şi cali-
tate a vinurilor materie primă pentru spumante depinde în mare măsura de 
suşa de levuri utilizată în procesul de fermentare a mustului. Pentru obţinerea 
unor vinuri spumante de calitate înaltă în procesul de fermentare a mustului 
se recomandă de a utiliza suşele de levuri nr. 29, 81, 84 din Colecţia CRMIO.
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2.3.4. Influenţa diferitor suşe de levuri asupra conţinutului substanţelor 
superficial active şi indicilor de spumare a vinurilor pentru spumante

Studiul bibliografic efectuat demonstrează, că unul din factorii principali, 
care contribuie la ameliorarea proprietăţilor de perlare şi spumare a vinurilor 
spumante sunt substanţele superficial active (SSA). Vinul de struguri este o 
sistemă complexă biochimică, care este constituită din compuşi solubili (în 
deosebi alcooli şi acizii organici) şi coloizi-proteine, polizaharide, aminoacizi, 
substanţe fenolice, care, la rândul său, prin intermediul hidrogenului se leagă 
cu dioxidul de carbon, asigurând o spumare şi perlare îndelungată a vinurilor 
spumante. 

În legătură cu faptul că suşele de levuri se deosebesc prin activitatea lor 
metabolică prin formarea diferitor substanţe în procesul fermentării, a fost 
supusă cercetărilor influenţa diferitor suşe de levuri asupra conţinutului sub-
stanţelor superficial active şi parametrilor de spumare a vinurilor materie 
primă pentru spumante.

Tabelul 2.11. Conţinutul substanţelor superficial active în vinurile materie primă pentru 
spumante obţinute cu utilizarea diferitor suşe de levuri, mg/dm3

Denumirea vinului Cultura №
Concentraţia în masă a:

Proteinelor
Polizaharidelor Substanţelor 

fenolicetotale acide neutre

Chardonnay

1 19,3 732 86,8 645,2 197

11 20,2 657 102,1 554,9 211
29 24,1 487 96,4 390,6 227
47 23,9 574 122,0 452 221
30 22,5 624 97,5 526,5 224
81 21,7 684 100,5 583,5 219
84 18,1 722 106,7 615,3 204
88 22,9 631 92,1 538,9 223

Aligote

1 18,6 721 90,1 630,9 195
11 19,0 681 110,8 570,2 199
29 22,7 453 92,03 361 220
47 21,5 537 108,4 428,6 211
30 21,9 653 100,1 552,9 217
81 24,0 697 118,6 578,4 225
84 20,3 701 122,3 578,7 203
88 23,1 652 91,7 560,3 227

Rcaţiteli
EC 1118 21,9 577 101,1 475,9 207
BO213 22,8 687 109,5 577,5 227

Comprimate №29 21,5 537 122,7 414,3 201

Conţinutul substanţelor superficial active, care sunt reprezentate prin 
proteine, polizaharide şi substanţe fenolice în vinurile materie primă pentru 
spumante obţinute cu utilizarea diferitor suşe de levuri pe parcursul sînt pre-
zentate în tab. 2.11.
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Analiza rezultatelor obţinute indică, că concentraţia în masă a proteinelor 
în vinurile studiate se află în limita valorilor 18,1-24,0 mg/dm3. Cele mai mici 
valori au vinurile materie primă pentru spumante obţinute în baza utilizării 
suşelor de levuri nr. 1, 11, 84 pentru vinurile din soiurile Aligote şi Chardon-
nay. Concentraţia polizaharidelor totale de asemenea variază în dependenţa 
de suşa de levuri utilizată şi se află în intervalul de la 487 până la 732 mg/dm3. 
Valori maxime a polizaharidelor au fost depistate în vinurile materie primă 
pentru spumante obţinute cu utilizarea suşelor nr.1, 11, 81, 88 pentru vinurile 
fabricate din soiurile Aligote şi Chardonnay.

Influenţa suşelor de levuri asupra concentraţiei substanţelor fenolice este 
nesemnificativă, deoarece diferenţa între valori constituie nu mai mult de 30 
mg/dm3.

Analiza comparativă a variaţiei concentraţiei în masă a proteinelor în dife-
rite vinuri este prezentată în fig. 2.21. 

Analiza rezultatelor obţinute a demonstrat, că cele mai active suşe de levuri 
din punct de vedere al biotransformării compuşilor proteici sunt suşele nr. 
29, 81, 88 şi 47. Rezultatele obţinute ne permit de a recomanda aceste suşe de 
levuri pentru reglarea conţinutului de proteine în tehnologia de producere a 
vinurilor materie primă pentru spumante.

Figura 2.21. Influenţa suşei de levuri asupra variaţiei concentraţiei în masă a proteinelor 
în vinurile materie primă pentru spumante

Trebuie de menţionat şi faptul, că vinurile cercetate au fost obţinute con-
form aceeaşi tehnologii şi procedeul tehnologic de tragere de pe precipitatul 
de drojdie a avut loc în acelaşi timp. Aşa dar, suşele de levuri evidenţiate au un 
potenţial de autoliză a celulelor sporit. 

Analiza comparativă a variaţiei conţinutului de polizaharide în diferite 
vinuri materie primă pentru spumante este prezentată în fig. 2.22. Este cunos-
cut faptul, că conţinutul de polizaharide solubile depinde de suşa de levuri, 
temperatura de fermentare şi durata de depozitare a vinului pe sedimentul de 
drojdie. Metabolismul poleozelor de gradul I şi II începe cu hidroliza enzima-
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tică a lor până la hexoze: glucoza, fructoza, galactoza. Aşa dar, conţinutul în 
polioze în vinuri şi activitatea enzimatică a levurilor sunt două caractere coe-
rente a suşelor de levuri oenologice utilizate în procesul fermentării alcoolice. 

Se poate menţiona, că cele mai joase concentraţii de polizaharide au fost 
depistate în vinurile materie primă pentru spumante fabricate cu utilizarea 
suşelor de levuri nr. 29, 47, 88, 30, 81. În aşa fel suşele de levuri selectate sunt 
mai active hidrolitic.

Figura 2.22. Influenţa suşei de levuri asupra variaţiei conţinutului de polizaharide totale 
în vinurile materie primă pentru spumante

Pe parcursul procesului tehnologic de fabricare a vinurilor materie primă 
pentru spumante concentraţia substanţelor fenolice scade încontinuu. O parte 
din substanţele fenolice scade în procesul fermentării alcoolice din cauza 
adsorbţiei de celulele levuriane şi sunt eliminate în sedimentul de drojdie.

Figura 2.23. Influenţa suşei de levuri asupra variaţiei conţinutului substantelor fenolice 
totale în vinurile materie primă pentru spumante

Din rezultatele prezentate în fig. 2.23. putem afirma, că suşele de levuri pot 
influenţa conţinutul substanţelor fenolice şi concomitent indicii cromatici ai 
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vinurilor, deoarece diferenţa între valorile concentraţiei substanţelor fenolice 
pentru soiul Chardonnay constituie 30 mg/dm3, iar pentru soiul Aligote 32 
mg/dm3. Aşa dar, vinurile materie primă pentru spumante obţinute cu utili-
zarea acestor suşe de levuri nr. 1, 11, 84 au cele mai mici concentraţii în sub-
stanţele fenolice, de exemplu: pentru soiul Chardonnay, respectiv 197, 211, 
204 mg/dm3 şi pentru soiul Aligote respectiv – 195, 199, 203 mg/dm3. 

În scopul selectării şi evidenţierii suşelor de levuri, care pot contribui la 
obţinerea vinurilor cu caracteristici tehnologice avansate în vinurile materie 
primă pentru spumante au fost determinate proprietăţile de spumare. Inves-
tigaţiile au fost realizate la instalaţia „Mosalux” (Franţa), iar indicii de spu-
mare (înălţimea maximală a spumei, înălţimea de stabilizare a spumei, timpul 
de stabilizare a spumei) a vinurilor materie primă pentru spumante obţinute 
în condiţii de laborator şi de producere sînt prezentate în tab.2.12.

Tabelul 2.12. Proprietăţile de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante
Denumirea  

vinului Suşa de levuri №
Înălţimea a spumei mm Timpul de stabilizare  

a spumei, secmaximală de stabilizare
Chardonnay 1 27 16 102

11 47 28 140
29 90 54 221
47 77 46 196
30 70 42 183
81 107 64 239
84 22 13 93
88 71 43 185

Aligote 1 20 12 89
11 22 13 93
29 67 40 178
47 60 36 164
30 62 37 168
81 95 57 230
84 32 19 112
88 62 37 168

Rcaţiteli EC 1118 45 25 130
BO213 50 30 142

Comprimate №29 54 33 156

În baza rezultatelor obţinute, s-a demonstrat că înălţimea maximală a spu-
mei variază în dependenţa de suşa de levuri utilizată, ce vorbeşte de influenţa 
directă a suşei de levuri asupra acestui parametru. Aşa dar, valorile înălţimii 
maximale a spumei se află în limita 20-107 mm, iar diferenţa dintre valorile 
determinate constituie 87 mm.

Cei mai mici parametri ai înălţimii maximale a spumei au fost determinaţi 
în vinurile materie primă fermentate pe suşele de levuri nr. 1, 11, 84 pentru 
vinurile din soiul Chardonnay şi Aligote.

Analiza comparativă a influenţei diferitor suşe de levuri asupra variaţiei 
înălţimii maximale a spumei este redată în fig. 2.24.
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Figura 2.24. Influenţa suşei de levuri asupra variaţiei înalţimei maximale a spumei în 
vinurile materie primă pentru spumante

În baza rezultatelor obţinute se poate constata, că cele mai perspective 
suşe de levuri din punct de vedere a proprietăţilor de spumare sunt nr. 29, 81, 
88, 47, care au atins valori înalte a înălţimii maximale a spumei cuprinse în 
intervalul 62-107 mm.

Rezultatele cercetărilor sunt prezentate în fig. 2.24., unde suşele de levuri 
sunt amplasate în ordine crescătoare a înălţimii maximale a spumei de-a lun-
gul axei X. Figura prezentată exprimă influenţa diferită a SSA asupra parame-
trilor de spumare a vinurilor materie primă din soiul Chardonnay

Figura 2.25. Influenţa suşei de levuri asupra parametrilor de spumare şi perlare  
în fincţie de conţinutul substanţelor superficial active a vinurilor materie primă 

Chardonnay pentru spumante
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Studiind în complex influenţa SSA asupra parametrilor de spumare se 
poate constata, că nu există o legătură directă între aceşti indici şi conţinutul 
în masă a polizaharidelor şi substanţelor fenolice. Cu creşterea proprietăţilor 
de spumare se observă, că concentraţia în polizaharide scade, iar diferenţa 
dintre concentraţiile substanţelor fenolice este foarte mică (30 mg/dm3) pen-
tru a stabili o influenţă asupra parametrii de spumare a vinurilor.

Este important, că din substanţele macromoleculare studiate numai pro-
teinele în mod direct influenţează asupra parametrilor de spumare a vinurilor 
materie primă pentru spumante studiate. 

Din rezultatele prezentate în fig. 2.25. se poate concluziona, că suşele de 
levuri au o influenţă semnificativă asupra parametrilor de spumare a vinurilor 
materie primă pentru spumante.

Astfel, utilizând în procesul de fermentare a mustului suşele de levuri nr. 
29, 81, 47, 30, 88 au fost obţinute vinuri materie primă pentru spumante cu 
proprietăţi de spumare avansate. 

2.3.5. Influenţa diferitor suşe de levuri asupra procesului de fermentare 
a amestecului fermentativ 

Influenţa suşelor de levuri asupra calităţii vinurilor spumante poate fi divi-
zată în două etape. La prima etapă levurile în rezultatul fermentării secundare 
a zaharozei adăugate în amestecul fermentativ contribuie la formarea alco-
olului etilic, dioxidului de carbon şi diferitor produse secundare. La sfârşitul 
acestei etape, vinul spumant are o concentraţie a alcoolului etilic de apro-
ximativ 10,5 – 12,5% vol., iar presiunea în sticle atinge valorile 500-600 kPa. 
După ce fermentarea secundară se finalizează, se începe o perioadă de matu-
rare a vinului fermentat.

Etapa a doua include procesul de maturare a cuveelui, unde celule de levuri 
sunt supuse autolizei, iar mediul se îmbogăţeşte cu compuşi intracelulari, din 
care cea mai mare parte o reprezintă – peptidele şi aminoacizii. Ameliorarea 
calităţii senzoriale a vinurilor spumante se află în dependenţă de produsele 
degradării hidrolitice a celulelor de drojdie, inclusiv aminoacizi liberi, peptide, 
manoproteine, derivaţi ai acidului nucleic şi lipidelor. Cu toate acestea, proce-
sul de autoliză în condiţiile de producere a vinurilor spumante derulează foarte 
lent şi este influenţat de diferiţi factori, inclusiv de suşa de levuri. În cadrul unui 
singur gen unele suşe de levuri diferă esenţial după proprietăţile biosintetice. 
De asemenea, formarea proprietăţilor specifice ale vinurilor spumante depinde 
în mare măsură de suşa de levuri utilizată la fermentarea secundară, fapt ce 
demonstrează necesitatea efectuării unor studii ştiinţifice în această direcţie. 

În baza rezultatelor studiului indicilor fizico-chimici şi notei organoleptice 
a vinurilor materie primă pentru spumante s-a efectuat cupajarea lor pentru 
producerea vinurilor spumante conform următoarei componenţe:

• Cupajul №1 – Chardonnay (60%) şi Pinot Blanc (40%) pentru produce-
rea vinurilor albe spumante clasice;
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• Cupajul №2 – Chardonnay (100%) pentru producerea vinurilor albe 
spumante clasice.

• Cupajul №3- Sauvignon (30%), Aligote (30%), Riesling (20%), Pinot 
Blanc (20%) pentru producerea vinurilor albe spumante originale.

În scopul stabilirii influenţei diferitor suşe de levuri asupra calităţii vinu-
rilor spumante în procesul de fermentare secundară în condiţiile de micro-
vinificaţie au fost studiate următoarele suşe de levuri autohtone nr.: 1, 11, 29, 
47, 81 din Colecţia Naţională de Microorganisme pentru industria vinicolă a 
IŞPHTA. 

Procesul de fermentare secundară a amestecului de tiraj s-a efectuat în 
condiţiile reglementate în instrucţiunea tehnologică în vigoare la temperatura 
de 12-14°C, unde concentraţia de levuri a constituit 1-2 mln. cel/cm3. Studiul 
dinamicii de fermentare a inclus controlul zaharurilor, presiunii în sticle, 
determinarea indicilor fizico-chimici şi organoleptici. Influenţa diferitor suşe 
de levuri asupra procesului de fermentare secundară pentru cupajul 3 este 
prezentată în fig. 2.26.

Rezultatele obţinute au confirmat faptul, că suşele de levuri nr. 29, 47, 81 
au o activitate de fermentare mai înaltă a amestecului fermentativ, deoarece 
perioada de adaptare la condiţiile specifice a fost aproximativ de două ori mai 
rapidă în comparaţie cu suşa nr. 1.

De asemenea, s-a stabilit, că toate suşele de levuri au fermentat totalmente 
zaharurile şi au permis de atins presiunea necesară la fermentarea secundară 
în butelii în intervalul 512-534 kPa. Acest fapt demonstrează, că suşele de 
levuri studiate au aptitudini înalte de a se adapta uşor la condiţiile mediului 
dat, dar se deosebesc după durata de adaptare.

Figura 2.26. Influenţa suşelor de levuri asupra procesului de fermantare secundară 
pentru cupajul nr. 3
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Studiul comparativ a procesului de fermentare secundară a demonstrat, că 
există o legătură directă cu rezultatele obţinute la fermentarea mustului, unde 
suşele de levuri nr. 81, 47 şi 29 de asemenea s-au caracterizat printr-o peri-
oadă relativ mai scurtă de adaptare şi fermentare mai completă a glucidelor. 

Astfel, putem concluziona, că suşele de levuri menţionate se caracterizează 
cu o activitate fermentativă înaltă şi în condiţiile fermentării secundare.

În scopul aprecierii indicilor de calitate şi în conformitate cu cerinţele 
documentaţiei tehnologice în vigoare vinurile spumante obţinute au fost 
supuse maturării timp de 9 luni, apoi au fost analizate din punct de vedere 
fizico-chimic şi organoleptic, iar rezultatele sunt prezentate în tab. 2.13. 

Analiza rezultatelor obţinute, permite de a constata, că influenţa suşelor 
de levuri studiate asupra calităţii vinurilor spumante este semnificativă. Un 
factor important este, că vinurile spumante fabricate cu utilizarea suşelor de 
levuri nr. 81, 29, 47 se caracterizează cu un titru alcoolmetric mai înalt pentru 
toate cele 3 cupaje de vinuri studiate. 

Concentraţia în masă a acidităţii titrabile în vinurile spumante obţinute la 
fel variază în dependenţă de suşa de levuri utilizată la fermentarea secundară.

Tabelul 2.13. Indicii fizico-chimici ai vinurilor spumante obţinute cu utilizarea diferitor suşe 
de levuri după 9 luni de maturare

№
Denumirea 

suşei de levuri 
utilizate

Concentraţia 
alcoolică,

% vol.

Concentraţia în 
masă a acidităţii: 

g/dm3 pH Potenţialul 
OR, mV

Presiunea 
(kPa)

t = 20oC

Nota orga-
noleptică, 

puncte
titrabile volatile 

Cupaj nr. 1 (Chardonnay (60%) şi Pinot Blanc (40%))
1 №1 11,2 6,2 0,33 3,04 222,4 460 8.7
2 №11 12,3 5,8 0,33 3,11 220,4 450 8.8
3 № 29 12,4 6,1 0,30 3,10 221,5 455 8.9
4 № 47 12,1 6,0 0,26 3,07 222,4 464 8.9
5 №81 12,5 5,9 0,29 3,01 220,6 450 9.0
Cupaj nr. 2 (soiul Chardonnay 100%)
6 №1 12.8 5,9 0,33 3,11 218,1 457 8.8
7 №11 12,7 6,1 0,33 3,11 224,2 470 8.8
8 №29 12,3 6,4 0,33 3,03 218,4 450 9.0
9 №47 12,8 6,0 0,33 3,10 218,9 462 8.9
10  №81 12.7 6,1 0,33 3,12 217,8 450 9,05
Cupaj nr. 3 ( Sauvignon 30%, Aligote 30%, Riesling 20%, Pinot Blanc 20%)
11 №1 12,2 6,6 0.59 3.36 200.5 516 8,8
12 №11 12,3 6,8 0.53 3.33 203.3 525 8,8
13 №29 12,6 6,9 0.59 3.31 204.0 512 8,9
14 №47 12,5 6,8 0.47 3.33 202.1 521 8,9
15  №81 12,7 6,7 0.64 3.34 200.3 528 9,1

Valorile maxime ale acidităţii titrabile au fost depistate în cazul utilizării 
suşelor de levuri nr.1, 29, 47, respectiv 6,2; 6,1; 6,0 g/dm3 în cupajul nr. 1, în 
cupajul nr.2 cu utilizarea suşelor nr. 29, 1, 11, respectiv 6,4; 6,1; 6,1 şi în cupa-
jul nr.3 cu utilizarea suşelor nr. 11, 29, 47.
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Concentraţia în masă a acidităţii volatile este destul de joasă şi variază în 
intervalul 0,26-0,64 g/dm3 în toate vinurile spumante obţinute. Conţinutul 
acidităţii volatile este influenţat în măsură mai mare de componenţa cupa-
jului, decât de suşa de levuri utilizată în procesul fermentării secundare. De 
exemplu, în vinurile spumante obţinute pe baza cupajelor nr. 1 şi 2, concen-
traţia acidităţii volatile se află în intervalul 0,26-0,33 g/dm3, iar pentru cupajul 
nr.3 între 0,47-0,64 g/dm3.

Aprecierea comparativă a influenţei suşelor de levuri asupra variaţiei notei 
organoleptice este redată în fig. 2.27. Din suşele utilizate în procesul de fer-
mentare secundară a cupajelor nr. 1, 2 şi 3 suşele de levuri nr. 1, 81, 47- con-
tribuie la formarea unor vinuri spumante cu aromă curată, fină, gustul fiind 
plin, corpolent, armonios. 

Cu cele mai înalte note organoleptice au fost apreciate vinurile spumante 
obţinute cu utilizarea suşelor de levuri nr. 47 şi 81.

Figura 2.27. Analiza organoleptică a vinurilor spumante obţinute cu utilizarea diferitor 
suşe de levuri după 9 luni de maturare

În baza rezultatelor obţinute se poate menţiona, că componenţa fizico-chi-
mică a vinurilor materie primă seci şi a vinurilor spumante în mare măsură 
depinde de suşa de levuri utilizată în procesele de fermentare alcoolică a mus-
tului şi a fermentării secundare a amestecului de tiraj.

2.3.6. Aprecierea indicilor fizico-chimici şi a complexului aromatic 
volatil în vinurile spumante obţinute cu utilizarea diferitor suşe de levuri

În continuare, în scopul studierii influenţei suşelor de levuri asupra poten-
ţialului aromatic volatil în vinurile spumante au fost determinate unele sub-
stanţe volatile, prin metoda gaz-cromatografică, iar rezultatele obţinute sunt 
redate în tab. 2.14.

Rezultatele prezentate în tab. 2.14 demonstrează, că conţinutul substanţe-
lor volatile în vinurile spumante variază în dependenţă de suşa de levuri utili-
zată şi de componenţa cupajului.
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Concentraţia aldehidei acetice variază în limita valorilor de la 8,9 până la 
23,6 mg/dm3. Evident, că suşa de levuri are o influenţa semnificativă asupra 
conţinutului de aldehidă acetică, deoarece aceeaşi suşa de levuri, în depen-
denţa de cupajul utilizat, contribuie la obţinerea unor valori maxime sau 
minime. De exemplu, în cazul utilizării suşei de levuri nr. 11 pentru cupajul nr. 
1 concentraţia aldehidei acetice constituie 5,7 mg/dm3 (valoarea minimală), 
iar pentru cupajul nr. 2 valoarea minimală se observă în cazul utilizării suşelor 
nr. 1 şi 29. 

O influenţă mai puţin semnificativă o au levurile studiate asupra etilaceta-
tului şi 2-butanolului, unde diferenţa între concentraţii constituie circa 2 mg/
dm3. Cele mai mari valori ale 2-butanolului au fost determinate în cupajul nr. 
2 pentru suşa nr. 47 (6,2 mg/dm3), iar în cupajul nr. 1 pentru suşa nr. 1 (5,0 
mg/dm3).

Tabelul 2.14. Conţinutul substanţelor volatile în vinuri cuvee fermentate cu diferite suşe de 
levuri (după 9 luni de maturare) (mg/dm3)

Denumirea  
substanţei

Suşa de levuri
№ 1 № 11 № 29 № 47 № 81

I II I II I II I II I II
Aldehida acetică 13,5 8,9 5,7 13,2 7,7 8,9 10,0 10,4 10,0 23,6
Etilacetat 15,5 13,9 16,6 13,1 17,7 17,3 10,2 11,6 14,0 16,1
Alcool metilic, g/dm3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,015 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03

Alcoolii superiori
2-butanol 5,0 3,9 4,8 4,1 4,0 4,0 4,0 6,2 - -
n-propanol 15,2 10,0 13,5 12,3 13,9 12,1 12,7 8,2 16,9 15,4
Izobutanol 22,3 19,9 32,4 30,3 34,0 30,4 23,9 23,8 38,4 31,5
n-butanol - - - - 4,4 - - - -- -
Izopentanol 142,1 173,9 145,6 168,1 148,,0 168,2 164,0 177,0 157,0 174,4
Suma Alcoolilor superiori 184,6 207,7 196,6 214,5 204,3 214,7 204,6 215,2 212 221,3

Legenda : I- cupajul №1 (Chardonnay (60%) şi Pinot Blanc (40%) pentru producerea vinurilor spumante clasice); 
II – cupajul №2 (Chardonnay -100, pentru producerea vinurilor spumante clasice.) 

Variaţia concentraţiilor de n-propanol în vinurile spumante se află în limita 
intervalului 8,2-16,9 mg/dm3. Analizele efectuate au permis de constatat, că 
pentru cupajul nr. I diferenţa dintre valori constituie 4,2 mg/dm3, iar pentru 
cupajul nr. II- 7,2 mg/dm3.

Concentraţia izobutanolului în vinurile spumante la fel variază în depen-
denţă de componenţa cupajului şi suşa de levuri utilizată, iar intervalul varia-
ţiei valorilor este larg şi constituie de la 19,9 până la 38,4 mg/dm3. Concentra-
ţiile maximele de izobutanol au fost stabilite în cazul utilizării suşei de levuri 
nr. 81 pentru ambele cupaje.

Un alt component al alcoolilor superiori N-butanol a fost determinat 
numai în cazul utilizării suşei nr. 29 pentru cupajul nr.2 (4,4 mg/dm3).

Cantitatea izopentanolului în vinurile spumante studiate constituie 60% 
din suma tuturor alcoolilor superiori, iar diferenţa valorilor constituie 36,7 
mg/dm3. Cele mai mari concentraţii de izopentanol au fost depistate în vinu-
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rile spumante obţinute cu suşa de levuri nr. 47 pentru cupajul nr. 1 (164 mg/
dm3) şi pentru cupajul nr. 2 suşa de levuri nr. 81 (174 mg/dm3).

Din analiza complexului volatil a vinurilor spumante studiate se poate de 
concluzionat, că în toate vinurile spumante obţinute conţinutul de alcoolul 
metilic este de circa 0,02 mg/dm3 cu unele excepţii, în cazul utilizării suşei nr. 
47 pentru cupajul nr. 1 – 0,01 mg/dm3 şi pentru suşa nr. 81 în cazul cupajului 
nr. 2 – 0,03 mg/dm3, ce dovedeşte că suşa de levuri nu influenţează asupra 
concentraţiei alcoolului metilic în vinuri spumante.

Este cunoscut, că etilacetatul face parte din grupa esterilor medii ai acizilor 
graşi, iar majoritatea esterilor din grupa esterului enantic atribuie vinului o 
senzaţie puternică de fructe. Aşa dar, etilacetatul nemijlocit participă la for-
marea buchetului vinurilor spumante. În plus la aceasta, acetat de etil afec-
tează gustul. În concentraţii mai înalte, la nivel de percepţie olfactivă, acetatul 
de etil redă o aroma astringentă vinurilor. Toate vinurile sănătoase conţin ace-
tat de etil, format în timpul fermentaţiei până la 160 mg/dm3. În fig. 2.28 este 
prezentată influenţa suşei de levuri asupra variaţiei concentraţiei etilacetatu-
lui în vinurile spumante obţinute cu utilizarea diferitor suşe de levuri după 9 
luni de maturare la sticlă.

Figura 2.28. Concentraţia etilacetatului în vinurile spumante obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri dupa 9 luni de maturare

Concentraţia etilacetatului în vinurile spumante studiate se află în limita 
valorilor 10,2-17,7 mg/dm3, iar aceste concentraţii (până la 40 mg/dm3 ) nu 
sunt de obicei depistate organoleptic. Analizând rezultatele prezentate fig. 
2.28, s-a observat, că conţinutul etilacetatului depinde de suşa de levuri utili-
zată în procesul fermentaţiei secundare şi în particular în cazul utilizării suşe-
lor nr. 29, 81, 11 s-au obţinut vinuri spumante cu cantităţi mai înalte de etila-
cetat, ce negativ se poate răsfrânge asupra calităţii vinurilor spumante. 

Un alt component important al vinurilor spumante este glicerina, care 
fiind un alcool cu trei grupări OH- participă la formarea gustului vinului şi îi 
atribuie o senzaţie dulce şi moale (pragul senzorial este 4 g/dm3). 

După cum se vede din fig. 2.29, toate vinurile spumante studiate au con-
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centraţia glicerinei mai mare de 4 g/dm3, iar cele mai înalte valori sunt atinse 
în cazul utilizării suşelor 29, 47, 81 şi variază în limita 5,2- 5,6 mg/dm3. Cele 
mai mici valori a glicerinei au vinurile spumante obţinute cu utilizarea suşelor 
nr. 1 şi 11 (pentru cupajul nr. 1–4,9 g/dm3 şi pentru cupajul nr. 2 – 5,1 g/dm3).

Figura 2.29. Concentraţia glicerinei vinurilor spumante obţinute cu utilizarea diferitor 
suţe de levuri dupa 9 luni de maturare

Astfel, se poate menţiona, că influenţa suşei de levuri asupra formării în 
vinurile spumante a glicerinei este semnificativă. 

În continuare, a fost studiată influenţa suşelor de levuri asupra concentra-
ţiei acizilor organici în vinurile spumante. În rezultatul metabolizării glucidelor 
şi compuşilor de azot de către suşele de levuri la fermentarea primară şi secun-
dară se formează un şir de compuşi, care participă la formarea gustului şi aro-
mei vinurilor finite. Printre aceste substanţe sunt şi acizii organici, care ocupă 
unul din primele locuri. În rezultatul cercetărilor efectuate asupra conţinutului 
acizilor organici, care sunt prezentate în tab. 2.15, s-a demonstrat, că influenţa 
suşei de levuri asupra diferitor acizi organici este destul de importantă.

Tabelul 2.15. Conţinutul acizilor organici în cuvee fermentate cu diferite suşe de levuri (9 
luni de maturare), g/dm3

Denumirea acizilor
Suşa de levuri

№ 1 № 11 № 29 № 47 № 81
I II I II I II I II I II

Lactic 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Succinic 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,9 0,7 1,0 0,7 0,9
Malic 2,2 2,2 1,5 1,5 2,4 2,4 2,2 2,3 2,2 2,1
Tartric 3,0 3,0 3,6 3,1 2,9 2,5 2,8 2,1 2,8 2,9
Citric 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,2

Acest fapt confirmă postulatul, că suşa de levuri participă în toate transfor-
mările acizilor di- şi tricarboxilici din vinuri, deţinând în sine întregul complex 
de sisteme enzimatice. Rezultatele analizelor conţinutului acizilor organici în 
vinurile spumante clasice obţinute cu diferite suşe de levuri sunt prezentate 
în tab. 2.15.
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Este cunoscut faptul, că acidul tartric împreună cu acidul malic constituie 
circa 90% din aciditatea vinurilor. Cantitatea acidului tartric în vinurile spu-
mante obţinute prevalează în comparaţie cu alţi acizi şi este cu 2,7 g/dm3 mai 
mare ca cantitatea acidului lactic.

Diferenţa între concentraţia acidului tartric şi acidului succinic constituie 
circa 2,1 g/dm3, cu acidul malic 0,7 g/dm3 şi cu acidului citric 2,6 g/dm3. 

Figura 2.30. Concentraţia acidului tartric în vinurile spumante obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri după 6 luni de maturare

Din rezultatele prezentate în fig. 2.30. se observă, că în cazul utilizării suşe-
lor de levuri nr. 1, 11 s-au obţinut vinuri spumante cu concentraţii mai înalte 
a acidului tartric, care se află în limita valorilor 3,0-3,6 g/dm3, iar în cazul uti-
lizării suşelor nr. 29, 47, 81 conţinutul de acid tartric a constituit de la 2,1-2,9 
până la 3,0-3,6 g/dm3.

Un alt component important al vinului este acidul malic, iar rezultatele 
studiului influenţei suşelor de levuri asupra concentraţiei acestui acid sunt 
prezentate în fig. 2.31. Vinul spumant obţinut cu utilizarea suşei nr. 11 s-a 
caracterizat prin concentraţia minimă (1,5 g/dm3) de acid malic pentru cupa-
jul nr. 1 şi 2, iar în cazul utilizării suşelor nr. 1, 29, 47, 81 cantitatea acidului 
malic se află în limita 2,1-2,4 g/dm3. Astfel, suşele de levuri studiate au o influ-
enţă diferită asupra conţinutului de acid malic. 

Figura 2.31. Concentraţia acidului malic în vinurile spumante obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri după 6 luni de maturare
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Acidul malic în limitele concentraţiei de 2,2 g/dm3 redă vinului o senzaţie 
plăcută fructuoasă, dar în cantităţi mari imprimă vinului un gust de verdeaţă. 
Cea mai mare cantitate de acid malic a fost determinată în vinul spumant 
obţinut cu utilizarea suşei nr. 29 şi constituie 2,4 g/dm3. 

Un acid organic de origine levuriană, important pentru vinurile spumante, 
este acidul succinic, care intensifică procesul de formare a glicerinei. 

Figura 2.32. Concentraţia acidului succinic în vinurile spumante obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri dupa 9 luni de maturare

Analizând rezultatele prezentate în fig. 2.32, se observă, că concentraţia 
acidului succinic în vinuri variază nesemnificativ în limita valorilor 0,7-1,0g/
dm3, în special pentru cupajul nr.1 – 0,6-0,7 g/dm3 şi pentru cupajul nr.1 – 
0,7-1,0 g/dm3. În aşa fel, se poate concluziona, că influenţa suşelor de levuri 
asupra concentraţiei acidului succinic în vinuri este neesenţială.

Prin urmare, rezultatele obţinute indică, că suşele de levuri în mare măsură 
influenţează asupra conţinutului unor acizi organici, dar aciditatea titrabilă a 
vinurilor studiate variază în dependenţă de suşa utilizată mai puţin semnifi-
cativ, deoarece amplitudinea variaţiei concentraţiei este de 0,3 g/dm3 pentru 
cupajul nr. 1 şi de 0,3-0,5 g/dm3 pentru cupajul nr. 2.

În final, în baza rezultatelor obţinute se poate concluziona, că suşa de 
levuri influenţează în mare măsură asupra concentraţiei unor acizi organici, 
şi anume asupra conţinutului acizilor tartric şi malic.

Figura 2.33. Concentraţia acizilor organici în vinurile spumante obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri dupa 9 luni de maturare
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Un alt grup de substanţe, importante pentru calitatea vinurilor, sunt alcoo-
lii superiori, responsabili de aroma fină a vinului spumant, care provin în cea 
mai mare parte în urma degradării proteinelor. Proteinele existente în canti-
tăţi mari în celulele de levuri, sunt hidrolizate sub acţiunea enzimelor prote-
olitice în compuşi de azot cu greutatea moleculară mai redusă. În rezultatul 
cercetărilor efectuate s-a observat, că concentraţia alcoolilor superiori este 
direct proporţională cu puterea fermentativă a suşei de levuri, indiferent de 
componenţa cupajului. 

Figura 2.34. Concentraţia alcoolilor superiori ai vinurilor spumante obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri dupa 9 luni de maturare

Din rezultatele prezentate în fig. 2.34., se poate observa, că cea mai mare 
concentraţie a alcoolilor superiori a fost depistată în vinurile spumante obţi-
nute cu utilizarea suşelor de levuri nr. 29, 47, 81 pentru cupajul nr. 1, unde 
valorile se află în limitele 214,7-221,3 mg/dm3, iar pentru cupajul nr.2 în limi-
tele 204,3-212,0 mg/dm3. 

În aşa fel, suşele de levuri nr. 81, 29, 47 s-au evidenţiat prin sinteza unor 
concentraţii mai înalte de alcooli superiori, glicerină şi unor acizi organici 
(malic, succinic).

Rezultatele experimentale obţinute au o valoare practică, deoarece în rezul-
tatul stabilirii influenţei suşelor de levuri asupra componenţei fizico-chimice 
indică la o posibilitate reală de a ameliora calitatea vinurilor spumante finite. 

Alcoolii superiori, esterii, aldehidele, acetalii, acizii volatili şi alte substanţe 
formate în timpul maturării vinurilor cuvee contribuie la formarea unui buchet 
deosebit de complex. Astfel, suşele de levuri menţionate au capacităţi de a influ-
enţa pozitiv indicii fizico-chimici şi nota organoleptică a vinurilor spumante.

2.3.7. Influenţa diferitor suşe de levuri asupra conţinutului substanţelor 
superficial active şi indicilor de spumare a vinurilor materie primă 
pentru spumante

Studiul bibliografic de specialitate efectuat a demonstrat, că în procesul de 
fabricare a vinurilor spumante clasice are loc autoliza levurilor în perioada de 
maturare a vinului în sticle în condiţii anaerobe pe parcursul de 2-3 ani, iar 
vinurile spumante capătă nuanţele lizate dorite.
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Modificările biochimice, care au avut loc în procesul de fermentaţia secun-
dară şi maturare în sticlă au fost studiate în dinamică în vinurile spumante 
fermentate pe diferite suşe de levuri.

În calitate de control a servit cupajul iniţial de vinuri, care a fost folosit pen-
tru pregătirea amestecului fermentativ. Rezultatele transformărilor biochi-
mice a substanţelor superficial active în vinurile fermentate după 9 luni de 
maturare în sticle cu utilizarea suşelor de levuri nr. 1, 11, 29, 47, 81 sunt pre-
zentate în tab. 2.16.

Analiza rezultatelor obţinute indică, că reducerea polizaharidelor totale 
are loc în baza micşorării polizaharidelor neutre, care nu participă la formarea 
legăturilor hidrogenice cu dioxidul de carbon.

Concentraţia în masă a substanţelor proteice şi fenolice se micşorează în 
vinurile spumante neesenţial şi corespunde conţinutului acestor compuşi 
pentru vinurile spumante albe.

Tabelul 2.16. Modificările substanţelor superficial active în vinurile spumante în rezultatul 
maturării în sticle (termen de maturare – 9 luni), (mg/dm3)

Indicii

Suşa Nr.1 Suşa Nr.11 Suşa Nr.29 Suşa Nr.47 Suşa Nr.81
Control 

(vin 
iniţial)

Cuvee
Control 

(vin 
iniţial)

Cuvee
Control 

(vin 
iniţial)

Cuvee
Control 

(vin 
iniţial)

Cuvee
Control 

(vin 
iniţial)

Cuvee

Concentraţia 
în masă a:
proteinelor

19,3 16,3 20,2 15,6 24,1 21,9 23,9 22,6 21,7 20,2

polizaharide-
lor totale 732 464 657 395 487 214 574 175 684 346

polizaharide-
lor acide 86,8 80,9 102,1 98,6 96,4 91,8 122 111,3 100,5 94,5

polizaharide-
lor neutre 645,2 382,2 554,9 296,9 390,6 122,6 452 64 583,5 241,5

substanţelor 
fenolice 197 185 211 174 227 221 221 216 219 212

Produsele degradării proteinelor şi aminoacizilor pot fi electroliţi amfoteri 
ce posedă o sarcină electrică pozitivă, care leagă acidul carbonic ce disociază 
în ioni.

Degradarea acestor substanţe influenţează pozitiv proprietăţile calitative, 
anume indicii de perlare şi spumare a vinurilor spumante finite.

La rândul său, acest fenomen poate fi explicat prin activizarea enzimelor 
proteolitice la finalizarea fermentării secundare, în rezultatul căreia are loc 
hidroliza proteinelor, polipeptidelor şi o acumulare esenţială a aminoacizilor.

Cercetările efectuate asupra componenţei fizico-chimice a vinurilor spu-
mante clasice au demonstrat că substanţele superficial active sunt supuse 
diferitor schimbări în timpul maturării în dependenţa de suşa de levuri uti-
lizată.

În continuare în vinurile spumante obţinute au fost determinaţi indicii de 
perlare, iar apoi în vinurile degazate au fot determinaţi indicii de spumare cu 
ajutorul instalaţiei „Mosalux”. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 2.17.
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Tabelul 2.17. Indicii de spumare şi perlare a vinurilor spumante obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri (termen de maturare 9 luni)

Suşa  
utilizată

Înălţimea maximală 
a spumei HM, mm

Înălţimea de stabiliza-
re a spumei HS, mm

Timpul de stabiliza-
re a spumei TS, sec

Timpul de dispa-
riţie a spumei în 

pahar, sec
Cupaj nr. 1 (Chardonnay (60%) şi Pinot Blanc (40%)

1 100 60 239 5
11 110 66 258 7
29 130 78 296 8
47 140 84 314 10
81 120 72 277 8
Cupaj nr. 2 (din vin materie primă soiul Chardonnay fermentat pe o anumită suşă de levuri)
1 140 84 314 10

11 160 96 352 15
29 220 132 465 20
47 230 138 483 23
81 225 135 390 22

Analiza rezultatelor obţinute a permis de stabilit, că calitatea vinurilor 
spumante este direct influenţată de suşele de levuri, care au fost folosite la 
fermentarea secundară. Evident, că în procesul fermentării secundare propri-
etăţile de spumare s-au majorat în mediu de două ori. Astel, din vinurile mate-
rie primă obţinute cu utilizarea suşelor nr. 29, 47, 81 au fost obţinute vinuri 
spumante clasice cu proprietăţi de spumare şi perlare de asemenea avansate. 

Influenţa suşelor de levuri asupra parametrilor de spumare şi perlare a 
vinurilor materie primă şi vinurilor spumante este redată în fig. 2.35.

Figura 2.35. Influenţa suşei de levuri asupra parametrilor de spumare şi perlare a 
vinurilor materie primă şi vinurilor spumante

Din diagrama prezentată se observă, că există o legătură directă propor-
ţională între proprietăţile de spumare a vinului materie primă şi timpul de 
dispariţie a spumei în pahar determinate în vinurile spumante. 



130

TARAN NICOLAE

Studiul influenţei suşelor de levuri asupra parametrilor de spumare a vinu-
rilor spumante în dependenţa de componenţa cupajului este prezentat în fig. 
2.36. 

Figura 2.36. Influenţa suşelor de levuri asupra parametrilor de spumare

Rezultatele expuse în fig. 2.36 demonstrează, că utilizând aceeaşi suşă de 
levuri pentru fermentarea alcoolică şi pentru fermentarea secundară, propri-
etăţile de spumare a vinurilor spumante cresc esenţial. Valoarea amplitudinii 
înălţimii maximale a spumei în vinurile spumante obţinute pe aceeaşi suşa de 
levuri constituie 107 mm, iar pe două suşe diferite circa – 40 mm. 

Rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul acestui studiu au permis 
de selectat suşele de levuri perspective pentru utilizarea în scopul ameliorării 
calităţii producţiei finite la etapa de producere a vinurilor materie primă şi la 
etapa de fermentare secundară a vinurilor spumante clasice.

2.3.8. Studiul aminelor biogene în selecţia suşelor de levuri  
pentru producerea vinurilor spumante

Valoarea conţinutului de amine biogene în vinuri se află în dependenţă de 
o multitudine de factori: caracteristica genetică a levurilor, mediul nutritiv în 
care ele se dezvoltă, conţinutul de precursori – aminoacizii şi alte substanţe 
azotate din sucul strugurilor, caracterul capacităţilor de concurenţă a levurilor 
între ele (Neutral, Killer, Sensibil), particularităţile tehnologiei de producere a 
vinurilor materie primă pentru spumante (autoliza levurilor, contact îndelun-
gat vin-levuri-bacterii), declanşarea fermentaţiei malolactice şi îmbogăţirea 
vinurilor cu metaboliţii proceselor de degradare a acidului malic şi alţi factori.

Dacă revenim de la limita conţinutului de amine biogene, aşa cum e stabi-
lit într-o serie de ţări producătoare-importatoare de vinuri (histamina 7-8 mg/
dm3, maximum 10 mg/dm3, conţinutul total al aminelor biogene maximum 20 
mg/dm3), este foarte important să fie selectate, omologate şi multiplicate suşe 
de levuri cu aptitudini reduse de sinteza amindecarboxilazelor, ce transformă 
o serie de aminoacizi şi alţi compuşi aminici în amine biogene.

Din complexul de indici morfologo-biologici şi oenologici, cum sunt via-
bilitatea, biomasa, toleranţa la diferite temperaturi, calitatea vinului şi altele, 
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proprietatea fiziologică a suşelor de levuri de a produce cantităţi mici de 
amine biogene este plasată actualmente în lume printre cele mai importante 
din domeniul igienic şi biologic.

Prin utilizarea indicelui dat la selecţia suşelor perspective de levuri pen-
tru vinificaţie se poate de obţinut vinuri de diferite tipuri de o înaltă calitate 
şi stare igienică. În acest scop, levurile cu proprietăţi microbiologice şi fizio-
logice avansate din genul Saccharomyces din CRMIO a laboratorului “Vinuri 
Spumante şi Microbiologie”: nr. 1, 11, 29, 47, 81, care au fost utilizate la fer-
mentarea mustului din soiul de struguri Chardonnay şi la fermentarea secun-
dară, au fost apreciate la sinteza aminelor biogene. 

Pentru aprecierea influenţei suşelor de levuri asupra concentraţiei amine-
lor biogene în vinurile materie primă şi vinurile spumante, s-au determinat 7 
amine biogene: histamina, feniletilamina, etanolamina, putrescina, tiramina, 
cadaverina, izoamilamina. 

Scopul acestor cercetări a fost de a stabili dinamica concentraţiilor de 
amine biogene pe parcursul transformării vinurilor materie primă în vinuri 
spumante, precum şi rolul proceselor de fermentare secundară şi maturare a 
vinurilor impregnate cu dioxid de carbon în procesul de autoliză a drojdiilor.

Rezultatele analizelor determinării aminelor biogene în vinurile materie 
primă pentru spumante şi a vinurilor spumante cu termen de maturare 9 luni 
sunt prezentate în tab. 2.18, din analiza cărora rezultă că, printre suşele de 
levuri cu o capacitate minoră în sinteza substanţelor nocive – toxice organis-
mului uman se caracterizează: 81, 29 pentru vinul materie primă şi pentru 
vinul spumant. 

În condiţii similare în procesul fermentaţiei alcoolice suşele de levuri nr. 1, 
11 au aptitudini sporite la eliminarea în vinul materie primă şi în vinul spu-
mant a concentraţiilor însemnate de amine biogene (feniletilamina 6,6-6,8 
mg/dm3, histamina 5,9-6,6 mg/dm3, putrescina 2,1-2,2 mg/dm3 ş.a.), ceea ce 
comparativ cu concentraţia acestor substanţe nocive în vinurile fermentate 
pe suşa nr. 81, care s-a caracterizat prin concentraţia minimă a aminelor bio-
gene este mult inferior (feniletilamina până la 5,0 mg/dm3, histamina – la 4,3 
mg/dm3, putrescina – la 1 mg/dm3, izoamilamina – la 1 mg/dm3 etc.). 

Deci, analizând rezultatele obţinute la analiza chimică a aminelor biogene 
în vinurile obţinute, putem încă o dată confirma concluziile făcute anterior, 
că selectând anumite suşe de levuri pure, putem obţine vinuri materie primă 
cu un conţinut destul de scăzut de amine biogene.

Pe lângă riscuri minore de altfel, aminele biogene din vin pot avea un aport 
benefic la calitatea vinului. Este vorba despre etanolamină, ce poate proveni 
prin decarboxilarea enzimatică a serinei, aflată frecvent în vinurile spumante, 
care cauzează senzaţie puternică şi specifică în buchetul acestora. Aşa dar, 
notele organoleptice au confirmat rezultatele analizei aminelor biogene, unde 
vinurile spumante obţinute cu utilizarea suşelor de levuri nr. 81, 29, având 
concentraţii sporite în etanolamina (8,7; 7,4 mg/dm3 ), au obţinut note orga-
noleptice maxime, respectiv 9,0 şi 9,05.
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O importanţă deosebită şi practică, în acest context, are stabilirea unei 
corelaţii între conţinutul redus în vinuri a aminelor biogene şi proprietăţile 
organoleptice a acestora (aroma şi gustul, tipicitatea ş.a.). Astfel, pentru suşele 
ce produc concentraţii minime sumare de amine biogene, cum sunt suşele nr. 
81, 29, proprietăţile organoleptice sunt practic cele mai avansate, caracteri-
zând vinurile spumante ca extractive, fine şi bogate în buchet. Totodată, pen-
tru suşele nr. 1, 11şi 47 se menţionează un conţinut sporit de amine biogene şi 
o apreciere organoleptică mai scăzută (tab. 2.18.).

Studiul comparativ a suşelor de levuri cercetate din CRMIO demonstrează că, 
unele suşe, cum sunt nr. 81, 29, utilizate în fabricarea vinurilor spumante pro-
duc amine biogene cu un conţinut scăzut de histamină 2,1-2,7 mg/dm3, fenile-
tilamină 3,3-6,8 mg/dm3, putrescină 0,9-1,1 mg/dm3 şi izoamilamină 0,-0,5 mg/
dm3, ce permite de ameliora calitatea şi starea igienică a produsului finit.

Tabelul 2.18. Influenţa suşelor de levuri selecţionate asupra conţinutului de amine biogene 
din vinurile materie primă şi spumante

Suşa de 
levuri 

utilizată

Concentraţia aminelor biogene în vin, mg/dm3

Suma  
aminelor 

biogene mg/
dm3

Aprecierea  
organoleptică, 
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Vinuri materie primă pentru spumante 
1 5,9 7,6 7,1 2,1 1,1 0,3 1,5 25,6 7.9

11 6,6 8,1 6,8 2,2 1,3 0,3 1,9 27,2 7.95
29 1,7 6 8,9 0,9 0,4  urme 0,3 18,2 7.85
47 1,9 6,1 7,8 1,9 0,6 0,2 0,8 19,3 8.0
81 2,3 3,1 8,1 1,2 0,7 0,1 0,9 16,4 8.1

Vinuri spumante cu termen de maturare 9 luni
1 4,8 6.1 5.9 3.1 1,2 urme 0,7 21,4 8.95

11 5,0 6,8 6,1 8,1 0,9 0,3 1,0 23,2 8.9
29 2,7 6,8 6,3 0,9 0,6 urme 0,3 17,6 9.0
47 3,1 4,0 6,3 1,6 1,5 0,8 0,8 18,2 9.0
81 2,1 3,3 7,4 1,1 0,8 urme 0,5 15,0 9.05

Analiza tab. 2.18. permite de menţionat că, în vinurile spumante din suşele 
de levuri autohtone cercetate o concentraţie mai înaltă de amine biogene pro-
duc suşele nr. 1,11, caracterizîndu-se prin conţinutul: histaminei – 4,8-5,0 mg/
dm3, feniletilaminei – 5,7-6,8 mg/dm3, putrescinei – 2,7-8,1 mg/dm3, tiraminei 
0,9-1,2 mg/dm3 şi izoamilaminei 0,7-1,0 mg/dm3

Aceste concentraţii de amine biogene sunt mai scăzute decât în vinurile 
materie primă. Astfel, fermentarea mustului de struguri şi amestecului de tiraj 
cu suşele de levuri nr. 29, 47, 81 duce la obţinerea vinurilor cu un conţinut 
redus de amine biogene şi o apreciere organoleptică înaltă, ceea ce contribuie 
la sporirea gradului igienic al produsului finit.
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2.4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
În baza cercetărilor efectuate pot fi formulate următoarele concluzii şi 

recomandări: 
1. În baza studiului morfologic a suşelor de levuri cercetate din Colecţia 

de Microorganisme pentru Industria Oenologică a I.Ş.P.H.T.A. s-a determinat 
apartenenţa lor speciei Saccharomyces. 

2. Studiul proprietăţilor morfologice a suşelor de levuri de a forma colonii 
gigante a permis de a evidenţiat suşa de levuri nr. 29 (Rara-Neagră-2), care se 
caracterizează prin o viteză sporită de înmugurire. 

3. Monitorizarea procesului de cultivare pe diferite medii nutritive a per-
mis de a stabili, că suşele de levuri nr. 29, 47, 81 îşi păstrează activitatea de 
fermentare înaltă pe parcursul procesului de fermentare alcoolică. 

4. În baza cercetărilor însuşirilor tehnologice ale suşelor de levuri studiate 
au fost evidenţiate prin capacităţi sporite de rezistenţă la frig suşele nr. 11, 1, 
29, 84, 81; suşele nr. 29, 47, 84, 81 prin toleranţa avansată la aciditatea mediu-
lui şi concentraţii înalte a conţinutului de SO2; iar suşele nr. 47, 29, 81 prin o 
putere alcooligenă sporită şi un conţinut de amine biogene redus în vinuri 
spumante, respectiv 18,2, 17,6, 15,0 mg/dm3 . 

5. Studiul efectuat privind însuşirile tehnologice ale suşelor de levuri a per-
mis de a stabili, că vinurile materie primă pentru spumante obţinute în baza 
utilizării suşei de levuri autohtone nr. 29 se caracterizează printr-un potenţial 
de oxido-reducere redus, concentraţie alcoolică sporită şi o apreciere orga-
noleptică înaltă, comparativ cu mostrele obţinute în baza utilizării levurilor 
active uscate de import BO 213(Italia) şi EC 1118 (Franţa). 

6. În baza rezultatelor obţinute privind caracteristicile morfologice şi teh-
nologice avansate ale suşelor de levuri autohtone, au fost recomandate pentru 
obţinerea levurilor active comprimate în condiţii de producere la Fabrica de 
Drojdii din Chişinău suşele nr. 47, 29, 81 din C.R.M.I.O. 

7. În baza utilizării suşei de levuri autohtone comprimate nr. 29 din 
C.N.M.I.O. în condiţii de producere, au fost obţinute vinuri materie primă 
destinate producerii vinurilor spumante cu proprietăţi de spumare avansate 
şi caracteristici organoleptice înalte. Volumul total al implementării consti-
tuie 163 mii dal în aa. 2008-2009. 

8. Rezultatele investigaţiilor realizate au fost utilizate la elaborarea “Instruc-
ţiunii pentru controlul microbiologic a vinurilor” (IC MD 67-02934365-00-01-
09) , “Regulilor generale privind fabricarea vinurilor de struguri speciale efer-
vescente spumoase, perlante şi petiante” 107 (RG MD 67-40582515-03:2010), 
“Regulilor generale privind fabricarea vinurilor de struguri speciale eferves-
cente spumante” (RG MD 67-40582515-08:2010). 

9. În baza rezultatelor obţinute se recomandă utilizarea suşelor de levuri 
autohtone pentru producerea vinurilor spumante la etapa de fermentare 
alcoolică a mustului: nr. 29 (Rara-Neagră 2), nr. 47 (Cahuri-2) şi nr. 81 (Spu-
mant), iar la etapa de fermentare secundară suşa nr. 81 (Spumant).
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3. PERFECŢIONAREA TEHNOLOGIEI 
DE SELECŢIONARE ŞI OBŢINERE 
A SUŞELOR DE LEVURI ACTIVE 

USCATE PENTRU UTILIZAREA LOR LA 
PRODUCEREA VINURILOR ALBE SECI 
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3.1. STUDII TEORETICE PRIVIND PRODUCEREA LEVURILOR 
ACTIVE USCATE PENTRU OENOLOGIE

Producerea levurilor este una din ramurile de producere biotehnologice, 
importanţa primordială a căreia sunt procesele ce se bazează pe activitatea 
vitală a levurilor, adică transformarea biochimică a hidraţilor de carbon în 
alcool etilic. De aceea, reglarea tehnologică a proceselor necesită cunoaşte-
rea biologiei levurilor, acţiunii factorilor exteriori asupra creşterii şi dezvoltării 
levurilor, asupra metabolismului şi a schimbului de substanţe.

Mecanismul fermentării alcoolice este determinat din cercetări multianu-
ale. L. Pasteur a fost primul care a demonstrat simplu şi convingător, că fer-
mentarea zaharurilor are loc doar în prezenţa levurilor. În anul 1897 E. Biuh-
ner şi T. Biuhner au descoperit că maiaua de levuri e capabilă să fermenteze 
glucoza până la alcool etilic. Astfel, s-a demonstrat caracterul fermentativ al 
fermentaţiei alcoolice.

Folosind ca maia o anumită specie de levuri, Cristian Hanseen are la bază 
teoriile lui Pasteur şi rezultatele cercetărilor proprii, care dovedeau că există 
genuri de levuri utile şi altele dăunătoare berii.

Fermentarea pură printr-un organism unic, ce s-a dovedit atât de efici-
entă la fabricarea berii este aplicată şi la vin de către I. Wortmann şi apoi de 
Muler-Turgau şi arată că prin fermentarea mustului de struguri cu Saccharo-
myces elipsoideus, se obţin vinuri cu mai puţină aciditate volatilă şi mai mult 
alcool, decât cele fermentate pe levuri apiculate. S-a constatat, de asemenea, 
că aplicarea metodei culturilor pure, pornind de la o singură celulă de levură, 
duce la rezultate bune şi în procesul de fermentare pentru obţinerea vinurilor 
de consum curent.

Curând, chiar pentru vinurile de consum curent opiniile specialiştilor devin 
contradictorii. Unii consideră, că e necesar ca fermentaţia să se efectueze sub 
acţiunea unei levuri eliptice singure, după o sulfitare raţională, administrând 
în must maiaua de levuri selecţionate, alţii consideră că e preferabilă însămân-
ţarea cu un ansablu de levuri ”polilevuri”, selecţionate dintr-un centru vinicol.

Viticultorii din regiunile de producere a vinurilor fine (Franţa, Italia, Ger-
mania, Bulgaria, Ungaria ş.a.) apreciază că, excluzând factorii tehnici, tipul 
de vin este un produs al locului de origine (climă, sol, expoziţie), al soiului 
sau sortimentului şi al microflorei locale. Se consideră şi în prezent că vinul 
este un produs al fermentaţiei spontane a mustului, că microflora strugurilor 
manifestă capacităţi diferite de a produce alcool, glicerină, acizi volatili, eteri 
ş.a. S-a apreciat, că levurile selecţionează caracteristicile fine, care nu mai 
dezvoltă acel buchet ca la vinurile naturale fermentate prin amestecul valoros 
de levuri a microflorei spontane.

Alte opinii pleacă de la ideea, că specia de levuri are o influenţă determi-
nantă asupra calităţii vinului şi că o fermentare sigură şi completă nu poate fi 
realizată decât cu levuri ce dispun de aptitudini cunoscute: demaraj rapid al 
procesului; mers continuu – fluant şi neîntrerupt al acestuia; transformarea 
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completă a zaharurilor; formarea noilor concentraţii minime de acizi volatili 
şi eteri.

Asemenea opinii sunt împărtăşite mai ales de producătorii de vinuri de 
consum curent din regiuni mai puţin favorizate şi din soiuri comune sau 
hibrizi (producători direcţi), care prin utilizarea levurilor selecţionate speră 
să amelioreze calitatea vinurilor. Practic se recurge la inocularea cu maia din 
cultura unei singure specii de levuri selecţionate sau a unui amestec din mai 
multe levuri.

În general, dacă selecţia levurilor pentru vinurile de consum curent are în 
vedere atingerea unor obiective mai certe, pentru vinurile de calitate stabi-
lirea criteriilor este mai dificilă. Chiar levurile apiculate din genul Kloeckera 
pot prezenta interes în unele cazuri, intervenind asupra metabolismului ami-
noacizilor şi dând arome care completează buchetul (vinul tip “Jeres”), se 
pare că aceste levuri joacă un rol şi în elaborarea distilatelor de vin (regiunea 
Cognac). 

Un mod precis de utilizare a amestecului de levuri (”polilevuri”) nu este 
încă conturat, cu toate că se efectuează cercetări intensive în domeniul dat. 
În afară de cost şi lucrări suplimentare mulţi specialişti consideră că nu se 
dispune încă de suficiente dovezi ştiinţifice că levura selecţionată întrodusă 
de noi prin maia, a pus stăpânire pe mediu. 

De aceea numeroşi savanţi şi tehnicieni s-au dedicat activităţii de elabo-
rare a unor metodologii cu care ar fi posibilă garantarea predominării levuri-
lor elipsoide începând cu primele faze ale fermentării musturilor. Soluţia pro-
blemei s-a dovedit a fi destul de simplă: levurile elipsoide încep a activa mai 
târziu în comparaţie cu cele apiculate numai datorită faptului că la început 
sunt mai puţin numeroase (ele nu sunt răspândite pe larg în mediu); pentru a 
îndrepta situaţia este suficientă inocularea în must a unei cantităţi îndestulă-
toare de celule de levuri elipsoide în scopul modificării raportului de prezenţă.

3.1.1. Condiţiile necesare pentru utilizarea efectivă a suşelor de levuri

La fermentarea spontană a mustului de struguri sunt unele dezavantaje: 
obţinerea vinurilor cu o fermentaţie incompletă; pericolul de infecţie a vinuri-
lor: un conţinut de alcool mai redus; un conţinut înalt de acizi volatili; o limpe-
zire a mustului mai lentă decât la fermentarea mustului cu utilizarea culturilor 
de levuri selecţionate. Pentru evitarea rezultatelor nedorite la fermentarea în 
mustul de struguri se inoculează cultura pură de levuri Saccharomyces. Pen-
tru ca fermentarea să aibă loc pe suşa de levură pură este necesar de a se res-
pecta următoarele condiţii:

• limpezirea mustului să se efectueze în aşa mod, încât concentraţia levu-
rilor să se micşoreze evident, nu să crească;

• de a folosi culturi de levuri cu capacităţi de concurenţă;
• maiaua de levuri să se inoculeze în must în faza prefermentativă în can-

titatea necesară;
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• de a se amesteca rapid maiaua de levuri inoculată cu tot volumul de 
must obţinut după limpezire la fermentare. Acest efect se atinge în cazul 
când în vasul de fermentare se administrează mai întâi maiaua de levuri 
selecţionate şi apoi volumul de must limpezit ce trebuie supus fermen-
tării.

Mustul de struguri proaspăt în primele zile de recoltare conţine într-un 1 
cm3 de la 1000 până la 100 mii celule de diferite levuri. Mai târziu la prelucra-
rea strugurilor concentraţia lor creşte până la 1 mln cel/cm3. Maiaua de levuri 
pură obţinută pe must de struguri în momentul fermentării spontane, de obi-
cei, conţine 100-150 mii cel/cm3. La introducerea a 2% de maia în must, con-
centraţia celulelor va fi 2-3 mln cel/cm3 de levuri. Pentru efectuarea fermenta-
ţiei mustului pe suşa de levuri inoculată, este necesar ca concentraţia levurilor 
să fie de 10 ori mai mare decât până la inoculare. Deci în must concentraţia de 
levuri trebuie să fie mai mult de 200-300 mii cel/cm3 de levuri.

S-a reuşit de micşorat concentraţia levurilor în must de la 360 mii cel/cm3 
până la 78 mii cel/cm3 la limpezirea mustului cu răcirea de până la 10ºC şi sul-
fitarea cu anhidridă sulfuroasă la 100 mg/dm3. În aşa mod s-a demonstrat că 
succesul utilizări unei şi aceleiaşi culturi de levuri depinde de raportul dintre 
numărul sau concentraţia de levuri inoculată şi cea existentă în must.

În majoritatea ţărilor cu un nivel de vinificaţie avansată prin sulfitare fără 
răcire, iar doza aleasă stopează înmulţirea levurilor Saccharomyces şi prote-
jează mustul de oxidare. Dar şi această metodă este insufucientă, deoarece 
mustul diferitor soiuri de struguri se combină diferit cu SO2, de aceea în unele 
cazuri aceiaşi doză poate fi prea mică sau din contra, prea mare.

S-a constatat că pentru utilizarea suşelor de levuri pure este necesar de a 
limpezi mustul la instalaţiile de filtrare de capacitate mare, dotate cu centri-
fugă sau de a folosi floculanţi, ce asigură o limpezire rapidă şi eficientă, pre-
cum şi de a micşora timpul de limpezire la temperaturi joase.

Cultura de levuri pură trebuie să posede capacitatea de concurenţă. Pen-
tru aceasta ele trebuie să fie rezistente la anhidrida sulfuroasă. Printre levu-
rile sulfitice de genul Saccharomyces vini există diferite fenotipuri: neutre (N), 
killer (K) cu o capacitate de concurenţă mai mare ca cele sensibile (S).

Pentru fermentarea mustului la temperaturi relativ înalte se cunosc suşe 
de levuri termorezistente (tolerante la temperaturi), iar la temperaturi joase – 
“levuri criofile”.

În aşa mod, este necesar de a dirija procesul de fermentare alcoolică, folo-
sind culturi de levuri pure selecţionate precum şi diferite procese tehnologice.

3.1.2. Prepararea maielei de levuri

Culturile de levuri pure, de obicei, sunt transportate la fabricile de vinuri pe 
mediu de must de malţ-agar. Se cunosc cazuri şi de expediere a lor sub formă 
liofilizată sau presată.

Prepararea maielei de levuri se reduce la cultivarea treptată a cantităţii de 
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celule de levuri active, necesare pentru fermentarea boştinei sau mustului 
obţinut.

De pe mediul solid levurile se însămânţează în eprubetă cu must de stru-
guri steril şi după fermentarea spontană se întroduce într-o colba cu volumul 
0,5-1 dm3 de must steril închisă cu dop de vată. Cultivarea se efectuează în 
continuare în volume crescânde de must pasteurizat: 10 dm3, 30 dal ş.a. Fie-
care următoarea însămânţare se efectuează în procesul de fermentare spon-
tană. În fiecare maia de levuri active e necesar să se conţină 100-150 mln cel/
cm3, 30-50% levuri înmugurite şi nu mai mult de 5% neviabile. Maiaua de 
levuri selecţionată se administrează în mustul supus fermentării în cantitate 
de 1-3%, iar în boştină 3-5%.

Pentru prepararea maielei de levuri în cantităţi mari, mustul steril se poate 
de obţinut prin umplerea vaselor cu must de struguri pasteurizat (t=70-80ºC) 
în cantitate de 2/3 din tot volumul, se încălzeşte cu aburi şi se fierbe timp de 
20 min.

Având în vedere faptul că la întreprinderile vinicole se consumă mari can-
tităţi de maia de levuri s-a elaborat un aparat cu funcţie continuă, alcătuit din 
două secţii: una îndeplineşte funcţia de cultivare a levurilor în condiţii aerobe, 
iar a doua – în condiţii anaerobe.

3.1.3. Natura şi capacitatea de fermentare a levurilor

Natura şi capacitatea de fermentare a levurilor este determinată de 2 crite-
rii importante oenologice:

• criteriile tehnologice care permit dirijarea fermentaţiei în mod optimal 
şi programat;

• criteriile calitative, care provoacă o îmbunătăţire a calităţii vinurilor 
datorită formării unor compuşi sau prin acţiunea altora din ei.

Criteriile tehnologice se referă îndeosebi la competitivitatea şi la modalita-
tea dezvoltării levurilor. Prin competitivitate se subînţelege capacitatea de a 
iniţia şi efectua fermentări complete în condiţiile operative alese, cu inhibarea 
simultană a oricărei alte forme microbiale contaminante, prezente în must.

În baza unor importante însuşiri fiziologice cu importanţă practică au fost 
selecţionate sau sunt în curs de selecţionare suşe de levuri corespunzătoare 
anumitor scopuri tehnologice. De exemplu:

• suşe de levuri cu capacitate înaltă de fermentare, care posedă capacita-
tea de a iniţia fermentări complete şi rapide ale tuturor mediilor nutri-
tive sau a musturilor în absenţa antisepticilor la temperatura de 20-30ºC 
şi realizează 18-18,5% vol. alcool.

• suşe de levuri rezistente la frig, care realizează o fermentare completă 
(8-12% vol. alcool) chiar la temperaturi de 4-10ºC, cu o prelungire prac-
tic neglijabilă a duratei de timp; temperaturi de 20-25ºC nu le slăbesc 
activitatea. Ele se numesc “levuri reci” sau “criofile” (“criolevuri”). Sunt 
utile în toamnele reci, cînd permit fermentarea completă a vinurilor 
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seci, excluzând încălzirea cramelor şi fermentarea suplimentară de pri-
măvară ale vinurilor tinere. Cavele industriale dotate cu utilaj frigorific 
permit vinificarea la temperaturi scăzute, cu toate avantajele impor-
tante ale acesteia: pierderi mici de alcool; aromă mai bogată a vinurilor; 
pericol mai scăzut de îmbolnăviri ş.a.

• “levuri sulfitice” – suşe capabile să initieze rapid fermentaţia chiar la 
valoarea pH-ului scăzută şi să o desavârşească. Rezistenţa la anhidridă 
sulfuroasă exprimă capacitatea de a menţine nealterată vigoarea fer-
mentativă chiar şi în prezenţa anhidridei sulfuroase, adăugată în canti-
tăţi normale sau excesive la musturile de struguri în dependenţă de cali-
tatea strugurilor. Se ştie că nu întotdeauna suşele de levuri cu o înaltă 
vigoare fermentativă în absenţa SO2 o menţin şi în prezenţa antisepti-
cului, Aşa că aceste două caracteristici sunt independente. Utilizarea 
“levurilor sulfitice” înlătură întârzierea de declanşare a fermentaţiei ce 
poate atinge câteva zile, provocată de paralizarea şi omorârea levuri-
lor endogene, ca şi de micşorarea numărului de levuri eliptice; aceasta 
poate surveni prin acţiunea antiseptică a anhidridei sulfuroase, şi (la 
vinificarea în alb) prin îndepărtarea fragmentelor şi particulelor de pie-
liţe, purtătoare de celule de levuri. Până nu demult, culturile de “levuri 
sulfitice” erau realizate prin adaptarea treptată şi îndelungată la doze 
crescânde de SO2 a unor suşe slab-rezistente. În prezent se folosesc tul-
pini selecţionate, care în mod natural sunt rezistente la SO2.

• levuri de “refermentare” rezistente la alcool, care pot iniţia o nouă fer-
mentare în vinuri dulci, în ciuda prezenţei alcoolului în concentraţii 
de 8-12% vol. Aceste culturi se bazează pe toleranţa la alcoolul etilic 
şi exprimă cantitatea maximă de etanol pe care suşa de levuri o poate 
forma prin fermentarea excesului de zahăr.

• levuri “pentru vinuri spumante” – sunt tipice de refermentare, care pe 
lângă toleranţe la concentraţii relativ înalte de alcool posedă şi însu-
şiri de a fermenta la presiuni sporite de anhidridă carbonică, chiar la o 
temperatură joasă (10-12ºC) şi de a flocula uşor formând un sediment 
nisipos şi mobil, lipsit de tendinţa creării de “măşti”. Despre natura 
sedimentului de drojdii depozitat se ştie că posedă diferite caractere 
ca: caracter pulverulent, dezvoltarea celulelor în catenă şi dezvoltarea 
floculantă. Caracterul pulverulent al comportamentului în mediu ale 
culturilor Saccharomyces cerevisiae este determinat de faptul că la mul-
tiplicare celulele-fiice se despart de celulele-mamă provocând o torbi-
ditate uniformă. Celulel depozitate pe fund, după agitare, dispersează 
în mediu, dând origine din nou unei torbidităţi uniforme cu caracter 
pulverulent.

• dezvoltarea celulelor în catenă are loc la unele suşe de levuri Saccharo-
myces cerevisiae, la care celulele-fiice nu se separă de celulele-mamă, 
dând origine în aşa mod catenelor celulare sau conglomeratelor. Aces-
tea pot avea diverse forme sau dimensiuni. După agitarea mecanică, se 
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fragmentează ireversibil, formând conglomerări din ce în ce mai mici. 
Acest tip de dezvoltare e puţin frecvent.

• dezvoltarea floculantă este stabilită la unele suşe de levuri Saccharo-
myces cerevisiae la care celulele se pot separa după “înmugurire”, dar 
contractând apoi între ele se conglomerează, dând origine unor flocule 
de dimensiuni impunătoare. Floculele şi conglomeratele după agitare 
se fragmentează, ca apoi, după un scurt timp, să înceapă a se forma din 
nou. Flocularea prezintă diverse grade de intensitate: suşele de levuri 
mai floculante nu provoacă torbiditatea lichidelor şi floculele se depo-
zitează foarte repede la fund. Flocularea are o frecvenţă de circa 6%, iar 
în forma cea mai des întâlnită – 1%. Suşele de levuri pentru spumante e 
necesar să posede anume capacitatea floculantă.

• levurile tip “Jeres” care prin aspectul aerului după fermentarea alcoo-
lică formează repede la suprafaţa vinului o peliculă şi produc buchet şi 
substanţe de gust caracteristic vinului “Jeres”. Pelicula, în ultima fază 
de fermentare, provoacă un metabolism excesiv oxidativ, provocând o 
micşorare a gradului alcoolic şi o profundă transformare a gustului şi 
a aromei vinurilor. Datorită unei transformări favorabile a compoziţiei 
chimice însuşirile peliculei pot fi considerate pozitive. Levurile pelicu-
lare sunt rare şi se prezintă cu o frecvenţă majoră în zone viticole parti-
culare din Italia, Spania, Portugalia ş.a.

• suşe rezistente la concentraţii înalte de zahăr, denumite şi “levuri 
osmofile” ce sunt capabile să iniţieze fermentarea chiar la concentraţii 
de zahăr ce depăşesc 30%, dând randamente de alcool de 10-13% vol. 
Sunt cunoscute şi sub denumirea de levuri selecţionate pentru vin din 
boabe stafide.

• suşe de levuri care asociate sau însămânţate succesiv în doi timpi, la un 
interval de câteva zile una de alta, sunt apte să mărească, la fermentarea 
musturilor bogate în zahăr, proporţia de alcool (S. rouxi şi S. elipsoi-
deus) ori să limiteze proporţia de aciditate volatilă.

• formarea de spumă la începutul fermentării mustului este nedorită şi 
necesită mărirea golului lăsat la încărcarea recipientelor în care se for-
mează vinurile. Astfel, pe parcursul fermentării celulele sunt atrase de 
gaz şi rămân aderente la bulele de anhidridă carbonică ce se crează; 
ajunse la suprafaţă în loc să se rupă, se difund între ele şi măresc volu-
mul, dînd origine spumelor. Suşele de levuri spumogene sunt favorizate 
de prezenţa anhidridei sulfuroase. Cercetările au dovedit, că formarea 
spumei depinde de structura pereţilor exteriori ai celulelor de levuri 
în fermentare. Levurile spumante naturale au pe suprafaţa celulară 
resturi de proteine care conferă celulelor proprietăţi hidrofobe, în timp 
ce levurile care fermentează fără să museze nu au proteine hidrofobe; 
celulele lor au un comportament hidrofil şi nu formează spumă în tim-
pul fermentării şi nici sediment important. Spuma la fermentarea pri-
mară, adică a musturilor este sură-brună, din cauza prezenţei celulelor 
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de drojdii, ceea ce este negativ, însă ea poate deveni pozitivă în cazul 
refermentării (spumantizării) în rezervoare, fiindcă suşele de levuri ce 
posedă această capacitate sunt deosebit de viguroase, iar spuma fără 
levuri este un atribut pozitiv pentru produsul finit.

• factorul “Killer” – caracteristic pentru unele suşe de levuri Saccharomy-
ces cerevisiae are capacitatea de a forma o proteină care posedă pre-
rogativa de a inhiba dezvoltarea suşelor de levuri de aceleaşi specii. În 
dependenţă de acest factor levurile sunt divizate în:
– suşe de levuri care formează proteina “Killer”;
– suşe de levuri neutre care nu formează proteina şi sunt nesensibile la 

acţiunea ei;
– suşe de levuri care nu formează proteina şi sunt sensibile la acţiunea ei.

• În dependenţă de condiţiile de păstrare a acestor suşe de diferit feno-
tip s-a constatat că cu timpul suşele de levuri neutre pot trece în levuri 
ce formează proteina “Killer”, iar cele sensibile la proteina dată pot fi 
neutre.

3.1.4. Influenţa levurilor asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor 

Levurile influenţează în mod direct calitatea vinurilor din cauza formării 
compuşilor cu acţiune pozitivă sau negativă în acest sens şi datorită acţiu-
nii de separare sau transformare a unor componenţi ai vinurilor. Criteriile de 
calitate nu sunt încă pe deplin stabilite şi studiate, deaceea în cadrul acestui 
studiu ne vom referi doar la cele ce sunt într-o măsură mai mare sau mai mică 
deja finite.

• puritatea fermentativă. Este legată în mod direct de producerea acidu-
lui acetic. Pe parcursul fermentării alcoolice Saccharomyces cerevisiae 
produce întotdeauna cantităţi mici ale acestui compus, însă identitatea 
producerii este strâns legată de specificul suşei de levuri cu o variabi-
litate cuprinsă între valorile extreme de 100 şi 800 mg/dm3. Suşele de 
levuri “criofile” au o puritate fermentativă excepţională cu o producţie 
de acid acetic între 30 şi 250 mg/dm3.

• formarea compuşilor sulfuraţi. Compuşii sulfuraţi sunt constituiţi din 
H2S şi sulfiţi (SO2), care provin direct de la reducerea sulfaţilor prezenţi 
în musturi; ei sunt întotdeauna produşi de Saccharomyces cerevisiae, 
însă în cantităţi diferite, în dependenţă de suşa de levuri.

• capacitatea producerii H2S e cuprinsă între puţine microorganisme şi 
câteva mg/dm3; unele culturi (1%) sunt cu totul incapabile de a produce 
acest compus. Suşele de levuri cu un comportament negativ la H2S au 
o vigoare fermentativă medie; de obicei produc cantităţi înalte de alde-
hidă acetică, sunt producători de înalte cantităţi de SO2 şi de n-propa-
nol; ele dau origine vinurilor de o calitate optimală, probabil din cauza 
neformării altor compuşi sulfuraţi nedoriţi (mercaptanii şi disulfurile), 
care au ca origine H2S.
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• formarea alcoolilor superiori. Pe parcursul fermentării alcoolice levu-
rile formează şi alţi alcooli, afară de alcoolul etilic, aşa-numiţii alcooli 
superiori, preponderent reprezentaţi de n-propanol, izobutanol, ami-
liol activ şi izoamilol. Aceştea pot deriva direct de la zaharuri sau de la 
aminoacizii corespunzători prezenţi în mediu. Fiecare suşă de levuri 
Saccharomyces cerevisiae posedă o capacitate proprie de a produce 
aceşti compuşi secundari ai fermentării. Suşele de levuri producătoare 
de alcooli superiori se comportă diferit în dependenţă de prerogativele 
lor în toate musturile analizate.

• formarea aldehidei acetice. Aldehida acetică ca şi alţi produşi secundari 
ai fermentării, ca cetoacizii influenţează asupra anhidridei sulfuroase 
limitându-i puternic acţiunea ei. Iată de ce suşele de levuri producă-
toare de înalte cantităţi avansate de aceşti compuşi nu sunt recoman-
date.

• formarea glicerinei. Glicerolul, după etanol şi anhidrida carbonică e pro-
dusul, după cantitatea majoră, pozitiv al fermentării alcoolice. Suşele 
de levuri puse la extremităţi în ce priveşte producerea acestui compus, 
menţin poziţiile lor relative în toate musturile fermentate.

• capacitatea de autoliză. Autoliza e cauzată de un proces hidrolitic sub 
acţiunea enzimelor levurilor. Ea este influenţată în principal de tem-
peratură şi decurge mai rapid la temperatura de 45-55ºC. Unele levuri, 
puţin frecvente, au capacitatea de autoliză la temperaturi de interes 
oenologic (5-25ºC) ca şi cele mai înalte. Această capacitate ar putea fi 
utilizată cu succes la producerea vinurilor spumante.

• acţiunea asupra acidului malic. Aciditatea echilibrată e factorul fun-
damental la calitatea vinurilor. În condiţii climaterice reci-temperate 
dezechilibrul organoleptic rezultat este conţinutul excesiv de acid 
malic. Sunt diferite suşe de levuri capabile de a degrada anaerobic par-
ţial sau complet acidul malic în etanol şi anhidridă carbonică, făcând 
posibilă obţinerea vinurilor cu o aciditate, pH şi gust normale, pornind 
de la musturi foarte acide. Printre ele se numără Schizosaccharomyces 
pombe, Zigosaccharomyces bailii, precum şi unele bacterii ca Lactoba-
cillus, Bacterium gracile, care degradează acidul malic în acid lactic şi 
anhidridă carbonică, însă se presupune că există o fază în care mai întâi 
se formează acidul piruvic. Din păcate, levurile Schizosaccharomyces 
pombe selecţionate, se înmulţesc foarte lent şi de aceea condiţiile de 
folosire a lor cu succes în practică, sunt destul de greoaie, printre care: 
combaterea prealabilă a microflorei naturale a mustului prin pasteuri-
zare; urmărirea atentă a desfăşurării procesului pentru ca nivelul aci-
dităţii să nu scadă sub un prag stabilit; în plus calitatea vinului are de 
suferit, tipicitatea sa fiind modificată.

Cu ajutorul ingineriei genetice, însă, se fac încercări de a obţine o suşă care 
ar efectua simultan fermentarea alcoolică şi malolactică, prin clonare.
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3.1.5. Influenţa levurilor selecţionate asupra aminoacizilor liberi

Sub acţiunea levurilor se formează alcooli superiori şi acizi volatili ai şirului 
alifatic, care sub acţiunea esterazelor se eterifică în continuare cu formarea 
eterilor compuşi, ce posedă aromă de fructe.

Transformarea aminoacizilor în alcooli superiori decurge nu numai după 
schema lui Ehrlich-Neubauer, adică prin dezaminarea oxidativă, dar şi în 
rezultatul supraaminării aminoacizilor cu cetoacizii. Levurile din aminoacizi 
sunt capabile să formeze un şir de compuşi. Acidul asparaginic îl transformă 
în acid succinic, izoleucina în pentanol activ, leucina în izopentanol, serina 
într-un alcool bibazic – etilenglicolul, arginina în acid succinic şi 2,3 butilen-
glicol, fenilalanina în β-feniletanol, tirozina în tirazol, triptofanul – în β-indo-
etanol, gistidina în β-amidazoetanol.

În aşa mod, levurile în procesul de activitate fiziologică formează numeroşi 
compuşi, unii din ei, participă la formarea buchetului vinului.

Aroma fermentativă a vinului în mare măsură este formată din aldehide, 
alcooli superiori, acizi graşi şi eteri compuşi. Predecesorii acestor compuşi 
sunt hidraţii de carbon şi aminoacizii.

În aşa mod, la dezaminarea aminoacizilor se formează cetoacizi, care se 
decarboxilează formând aldehide şi alcooli cu numărul atomilor de carbon cu 
o unitate mai mică decât la aminoacidul de la care a provenit, sau se conden-
sează cu acetil-coenzima A, formând cetoacizi cu 2 atomi de carbon mai mult, 
decât în aminoacidul iniţial. La decarboxilarea acestor cetoacizi se formează 
aldehide şi alcooli în lanţul de carbon al cărora este cu un atom de carbon mai 
mult. Prin aceasta se explică căile multiple de sinteză a alcoolilor în procesul 
de fermentare. Acumularea înaltă de izobutanol şi izopentanol la fermentarea 
mustului este bazată pe rolul important al acidului piruvic în metabolismul 
celulelor de levuri.

Aproape toţi aminoacizii mustului în procesul de fermentare sunt supuşi 
transformărilor. Astfel, aminoacizii pot fi împărţiţi în 4 grupe:

• aminoacizii mustului consumaţi în procesul fermentării şi care nu se întorc 
în vin în procesul autolizei levurilor (arginina, fenilalanina, cistidina);

• prolina, conţinutul căreia se micşorează neînsemnat după fermentare şi 
se restabileşte după autoliză;

• aminoacizii consumaţi în procesul fermentării şi care se întorc în vin 
într-o cantitate mai mare decât în must (acidul glutaminic şi asparagi-
nic, leucina, izoleucina, valina, serina, tirozina şi triptofanul);

• cisteina, metionina şi glicerolul, conţinutul cărora creşte atât la fermen-
tare cât şi la autoliză.

În procesul de fermentare acidul glutaminic şi asparaginic, valina, izoleu-
cina, leucina, cisteina, triptofanul, tirozina, fenilalanina şi metionina sunt asi-
milate de levuri în cantitate de 70-90%.

Aminoacizii, de asemena, uşor se dezaminează formând aldehide, alcooli 
superiori şi acizi organici. Ei pot fi consumaţi nemijlocit de către levuri, fără 
dezaminare – 50%; după mecanismul Ehrlich – 40% şi după Stickland – 10%.
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Concentraţia în masă a aminoacizilor liberi influenţează vădit procesul de 
fermentare secundară. Unii aminoacizi sunt stimulatorii fermentaţiei secun-
dare aşa ca: acidul glutaminic, glutamina, alanina, citrulina, metionina, β-ala-
nina şi arginina, totodată ca protectori ai proceselor de oxidare apar acizii: 
cisteinic, asparaginic, glutaminic şi γ-aminouleic, precum şi glutamina.

Se cunosc aminoacizi care participă la formarea H2S şi a aminelor volatile. 
Hidrogenul sulfurat, de obicei, se formează din anhidrida sulfuroasă şi ciste-
ina. Acest proces totalmente depinde de suşa de levuri utilizată. Suşa de levuri 
cu dificultăţi genetice, utilizată la fermentarea secundară, poate forma hidro-
gen sulfurat. Totodată creşte concentraţia în masă a prolinei, ce prezintă pro-
dusul supraaminării aminoacizilor în rezultatul consumului lor de către celu-
lele de levuri. Creşterea concentraţiei ornitinei demonstrează că amestecul de 
tiraj a fost impurificat sau infectat de bacterii şi levuri endogene. Într-un vin 
materie primă sănătos, concentraţia în masă a prolinei nu depăşeşte 10-14 
mg/dm3.

Gustul acid, specific vinurilor seci, se bazează pe prezenţa atât a acizilor 
organici cât şi anorganici, precum şi a sărurilor lor.

Aminoacizii, cu toate că conţin grupa carboxilică, nu au gust acid. Excepţie 
face acidul asparaginic şi glutaminic, când grupa HOOC(NH2)CH- se leagă cu 
radicalul acid –CH2-COOH.

3.1.6. Studiul influenţei levurilor asupra conţinutului de amine biogene 
în vinuri 

Aminele biogene se acumulează în vinuri în rezultatul activităţii metabo-
lice a bacteriilor şi levurilor; într-o măsură mai mică aminele biogene au fost 
identificate şi în sucul bobiţelor de struguri şi imediat în mustul obţinut.

Printre microorganismele ce posedă capacitatea biogenezei aminelor sus-
numite se numără bacteriile Pediococcus cerevisiae, Leuconostoc oenos, 
Lactobacillus casei şi alte genuri şi specii, precum şi un şir întreg de levuri 
endogene ca Saccharomyces cerevisiae şi Pichia membranoefaciens, Sac-
charomyces vini, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces ellipsoideus ş.a. 
Se întâlnesc presupuneri, că anumite condiţii şi bacteriile acetice de genul 
Acetobacter peroxydans ar fi responsabile de ridicarea nivelului de histamină 
şi cadaverină în vinurile bolnave, însă această ipoteză rămâne a fi dovedită 
convingător.

Drept mecanism de acumulare a aminelor biogene în vinurile de masă, în 
cele tari şi în distilate s-a dovedit a fi decarboxilarea aminoacizilor de către fer-
menţii din interiorul celulelor de bacterii şi levuri. De cea mai înaltă activitate 
histidin-decarboxilaza, spre exemplu, se caracterizează Clostridium perfrin-
gens, Bacilus aminophilus, Escherichia coli, care în prezenţa vitaminei B pot 
produce cantităţi periculoase organismului uman.

Necătând la faptul că aminele biogene sunt compuşi nativi ai produşilor 
fermentaţi cu interacţiuni de bacterii şi levuri, totuşi, în cantităţi determinate 



BIOTEHNOLOGII IN VINIFICAŢIE

145

ele prezintă un pericol pentru sănătatea omului. Acţiunea fiziologică a his-
taminei, spre exemplu, se evidenţiază la organism prin diminuarea tensiunii 
arteriale, contractarea muşchilor netezi, dezechilibrarea câtorva funcţii secre-
toare în organism. Histamina, în dependenţă de sensibilitatea consumatoru-
lui de vin, starea sănătăţii lui, recepţia medicamentelor şi volumul alcoolului 
utilizat, deseori provoacă alergie.

În anumite împrejurări, unii din reprezentanţii clasei de amine biogene 
(neurastanie, hopostanie etc) provoacă insomnie şi amplifică starea acută a 
unor boli.

Luând în consideraţie efectele nocive vis-a-vis de activitatea organismului 
uman, drept acţiune a reprezentanţilor aminelor biogene, într-o serie de ţări 
consumatoare de vinuri, distilate, cidre etc s-au emis reglamentări stricte la 
conţinutul toxinelor date.

Printre ţările cu cele mai preţioase legislaţii se menţionează Canada, SUA, 
Spania, Germania, Italia, Franţa, unde concentraţia histaminei rămâne a fi 
maximum de 7-8 mg/dm3 în vinurile roşii şi 3-5 mg/dm3 la cele albe de masă. 
Histamina a fost testată într-o multitudine de vinuri de Bordo în 1976 de către 
Lafon-Lafourcade S., şi care n-a depăşit limita de 6,5 mg/dm3. Însă rezultatele 
studiului la vinurile roşii de masă din Elveţia a demonstrat că din 395 mostre 
în 22 probe s-au determinat concentraţii de histamină la nivelul 10 mg/dm3.

Din cei peste 30 de compuşi de amine biogene, studiaţi mai profund în 
băuturi (distilate, vinuri tari alcoolizate, vinuri de masă, cidre, punşuri etc) 
în vinurile de masă au fost determinate putrescina, histamina, izoamilamina, 
cadaverina, spermidina, tiramina, feniletilamina, etilamina, 4-azagheptame-
tilendiamina, 1,3-diaminopropan, serotonina, spermina, dopamina, meti-
lamina ş.a.

În dependenţă de condiţiile ecologico-agrotehnice şi mai ales de tehno-
logia de producere a vinurilor (maceraţie, fermentaţie alcoolică, fermentaţie 
malo-lactică, autoliza microorganismelor etc), de nivelul concentraţiei de 
anhidridă sulfuroasă, al pH-ului, al conţinutului de aminoacizi – precursori ai 
aminelor biogene, concentarţia lor variază esenţial. Totuşi, în literatură sunt 
publicate date ce îngrijorează specialiştii în nutriţiologie. Aşa dar, în vinurile 
elveţiene au fost determinate la cele de masă albe: etilamina – 17 mg/dm3, 
izoamilamina – 3 mg/dm3, feniletilamina – 6 mg/dm3, putrescina – 9 mg/dm3, 
histamina – 26 mg/dm3 şi tiramina – 8 mg/dm3. În vinurile roşii de masă au 
fost determinate cantităţi mult inferioare: feniletilamina – 10 mg/dm3, cada-
verina – 0,5 mg/dm3, tiramina 3,0 mg/dm3.

În Germania rezultatele sistematice ale ciclului de studiu al biogenezei 
aminelor biogene au permis de a constata concentraţii relativ joase la vinuri: 
putrescina 0,4-9,9 mg/dm3, izoamilamina 0,3-13 mg/dm3, histamina 0-3,4 
mg/dm3, cadaverina 0-10,4 mg/dm3, spermidina 0,1-3,0 mg/dm3, tiramina 
0-3,0 mg/dm3, feniletilamina 0,3-3,7 mg/dm3. S-a constatat, că putrescina e 
prezentă în vinurile roşii în cantităţi mari, iar izoamilamina – în cele albe.
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3.1.7. Principalele forme de utilizare a levurilor selecţionate

Suşele de levuri selecţionate utilizate în industria fermentativă se pot pre-
zenta sub formă de levuri pe mediu nutritiv lichid, levuri pe mediu nutritiv 
solid – levuri pe mediu de cultură agarizat, levuri sub formă de cremă sau pre-
sate, levuri liofilizate şi sub formă de levuri active uscate (LAU).

În oenologie sunt utilizate mai rar levurile sub formă de cremă sau cele 
presate, deoarece se păstrează greu din cauza umidităţii ridicate, care de obi-
cei, depăşeşte 70%. Pentru această categorie de levuri este dificilă asigurarea 
lor microbiologică, levurile sunt supuse riscului de a se infecta cu bacterii, 
mucegaiuri şi levuri de alt gen. Levurile sub formă de cremă se obţin în urma 
separării prin centrifugare a levurilor din mediu lichid. Cele presate se prepară 
după aceiaşi tehnologie plus o filtrare sterilă printr-un material filtrant textil, 
urmată de separarea lor de pe pânza filtrantă şi ambalarea sterilă.

Levuri pe mediu nutritiv lichid. Această formă de păstrare şi livrare a levu-
rilor selecţionate este utilizată în majoritatea ţărilor vinicole. Concomitent pri-
mele levuri pentru oenologie au fost livrate sub această formă de suspenzie, 
respectiv ca levuri dispersate în interiorul unei faze lichide (must, vin). Pentru 
producerea lor se utilizează, în general, următorul procedeu: levurile obţinute 
prin selecţie şi înmulţire în fază de laborator sunt întroduse într-o cantitate de 
200-300 dm3 de must, care prealabil a fost pasteurizat prin încălzire. Inocula-
rea şi fermentarea e necesar să se efectueze în condiţii sterile, pentru a evita 
infectarea mustului cu alte culturi de microorganisme. La sfârşitul fermenta-
ţiei vinul se trage de pe depozit.

Într-un mediu nutritiv steril levurile îşi păstrează viabilitatea circa 12 luni. 
Un alt inconvenit al mediului lichid rezidă şi în faptul că, datorită activităţii în 
mediu, se acumulează destul de rapid produşi de fermentare inhibitori.

Levuri pe mediu nutritiv solid. Aceste levuri sunt utilizate la scară indus-
trială, deoarece condiţiile aseptice sunt mai bine asigurate decât la cele livrate 
sub formă de cremă sau levuri presate. Pentru ca levurile pe mediu solid să 
poată fermenta rapid, iar faza prefermentativă a mustuui să fie cea mai scurtă, 
e necesar să provină din culturi tinere. În acest scop replicarea lor în vederea 
înmulţirii trebuie efectuată cu 1-3 săptămâni înainte de utilizarea lor. Dificul-
tatea principală a utilizării levurilor pe mediu solid este legată de faptul că, 
atunci cînd eprubeta nu este bine izolată de mediul exterior, cultura se poate 
dezvolta intens, iar mediul se deshidratează.

Levuri liofilizate. Levurile liofilizate se obţin din culturi tinere provenite 
din medii lichide sau solide, culturi care sunt supuse uscării rapide prin subli-
marea apei în vid, după o prealabilă congelare. Temperatura de congelare 
variază între –30-40°C şi vidul se realizează până la 10 atm. Pentru o bună con-
servare a viabilităţii celulelor, liofilizarea se face într-un mediu de protecţie 
coloidal, care poate fi guma arabică sau un amestec de gelatină şi glucoză. Din 
amestecul constituit din levuri şi mediu de protecţie se ia 0,5-1.0 cm3, care se 
întroduc într-un tub de sticlă lung de circa 10 cm şi cu diametrul de 0,8-1,0 
cm. De asupra culturii la o distanţă de 5 cm se întroduce un dop de vată. Tubul 
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astfel pregătit se întroduce în liofilizator unde se menţine până la termina-
rea procesului de liofilizare. Înainte de a fi închis la flacără, în tub se întro-
duc câteva cristale de substanţe higroscopice cu scopul de a absorbi eventual 
vaporii de apă rămaşi în tub.

În general liofilizarea se practică numai în scopul păstrării în colecţie a 
suşelor de levuri cu însuşiri oenologice valoroase, precum şi în scopuri medi-
cinale. Nu se recomandă pentru levurile ce se livrează în producere, deoa-
rece procesul necesită instalaţii speciale, costisitoare şi mari consumatoare 
de energie electrică.

Levuri active uscate. Levurile active uscate pentru vinificaţie, denumite 
abreviat LAU, au început să fie utilizate din 1964. Obţinerea LAU se face după 
o anumită tehnologie, în fluxul căreia se disting mai multe etape, dintre care 
cele mai importante sunt: obţinerea biomasei levuriene, separarea de mediul 
de cultivare, uscarea biomasei şi ambalarea.

Ca mediu de cultură pentru acumularea biomasei deseori se utilizează 
melasa – îmbogăţită cu azot, fosfor, calciu, magneziu şi potasiu. Este utilă de 
asemenea administrarea în mediul de cultură a factorilor de creştere şi de 
oligoelemente (fier, bor, cupru, molibden, zinc). Cultivarea se face în câteva 
faze consecutive de la 3 la 5 în condiţii de laborator şi de la 2 la 4 în condiţii 
de producere, cu reglarea strictă a parametrilor şi a regimurilor de cultivare 
(temperatura, pH-ul, timpul, substanţele uscate ş.a.). Cultivarea se efectuează 
până în momentul când concentraţia de levuri e de 3-4% exprimată în sub-
stanţă uscată totală. Aceste valori corespund la un randament de 40-50% din 
concentraţia zaharurilor metabolizate.

Separarea biomasei levuriene se efectuează la o astfel de etapă, când ele 
conţin maxime de substanţe indispensabile creşterii fermentării şi viabilităţii. 
Levurile sunt separate de mediul lichid prin centrifugare, iar produsul obţinut 
se filtrează, obţinându-se în final, o cremă al cărei conţinut de apă este de 70%.

Uscarea levurilor se face în curent de aer cald. Pentru a facilita uscarea, pasta 
de levuri se trece printr-o maşină în vederea obţinerii unor filamente mici a 
cărui diametru să nu depăşească 3 mm. Produsul filiform astfel obţinut trece 
la uscare şi este necesar să se efectueze într-un termen scurt (2-3 ore), precum 
şi la temperaturi moderate (maximum 40°C), în scopul păstrării unei viabilităţi 
înalte a levurilor. Procesul de uscare a levurilor trebuie de dirijat astfel încât 
apa intracelulară să poată trece uşor prin membrana celulară fără a o deteriora.

În funcţie de tehnologia utilizată, levurile uscate se pot prezenta sub formă 
de filamente mici cilindrice cu lungimea de 4-8 mm şi cu diametrul de 1-2 
mm; sub formă granulată şi mai rar sub formă de pudră, toate având o culoare 
crem-gălbuie. Avantajele utilizării LAU în oenologie sut multiple. Principalul 
avantaj este că utilizarea lor poate realiza în must o densitate de levuri înaltă 
ce aparţin unei suşe de levuri cu caracteristici cunoscute.

Menţionăm, de asemenea, că LAU posedă o activitate fermentativă destul 
de înaltă, exclud necesitatea cultivării prealabile, asigură o fermentare alcoo-
lică mai completă etc.
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3.1.8. Procedee de obţinere a levurilor active uscate şi caracteristica lor 

Cercetările efectuate au demonstrat, că fermentarea mustului cu utilizarea 
maielei de levuri selecţionate are un şir de dezavantaje:

• la începutul campaniei de vinificaţie nu întotdeauna întreprinderile 
dispun de cantitatea necesară de maia de levuri selecţionate;

• maiaua de levuri selecţionată se menţine prin administrarea perma-
nentă în mediu a mustului de struguri steril. În caz contrar, flora locală 
de levuri începe a creşte activ şi predomină asupra populaţiei culturii 
selecţionate;

• prepararea maielei de levuri selecţionate e legată de cheltuieli mari de 
muncă, energie, timp ş.a.

În comparaţie cu maiaua de levuri, LAU, după aprecierea unor autori este 
mai avantajoasă prin: simplitatea utilizării, asigurarea fermentaţiei rapide, 
posibilitatea dispunerii de cantitatea necesară de levuri (în campania de vini-
ficaţie), asigurarea fermentaţiei mustului pe maiaua de levuri selecţionate, 
fermentarea totală a zaharurilor, garanţia de obţinere a vinurilor calitative ş.a.

Începând cu a.1974, pentru practica vinicolă LAU se produc la următoarele 
firme industriale: Universal Food (SUA), Lallemend (Canada), Gist Procades 
(Olanda), Goering Industry (Dania) ş.a. 

În urma studiului microbiologic a preparatelor industriale a diferitor firme, 
s-a constatat că, în mediu un gram de LAU conţine 1x108- 5x1010 celule viabile, 
1x105- 1x107 celule ce nu aparţin genului dat şi 5x105- 2,2x107 celule de bacterii. 
Viabilitatea levurilor variază în limite mari (0,01-83%). Pentru standardizarea 
levurilor active uscate Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului în a.1981 a stabilit 
cerinţele stricte faţă de această categorie de levuri:

• umiditatea < 8%;
• viabilitatea > 109 g-1;
• numărul levurilor de alt gen – 0,01% (celule cu viabilitate restabilită);
• bacterii < 105 g-1;
• rehidratarea 103 dm apă kg-1;
• doza de administrare – 10-20 g/100 dm3 must de struguri.
Producerea LAU se efectuează după o tehnologie omoloagă celei de obţi-

nere a drojdiilor de panificaţie, prin utilizarea la cultivare ca medii nutritive 
a melaeia şi a mustului de struguri. Primele etape de cultivare a levurilor se 
realizează în condiţii de laborator pe cale de transfer a biomasei levuriene în 
volume de medii nutritive crescânde. Numărul etapelor în condiţii de labora-
tor variază de la 3 la 5, iar în condiţii de producere de la 2 la 4.

Cultivarea levurilor se efectuează în aparate de cultivare a levurilor în mod 
periodic: la început în condiţii aerobe ale mediului nutritiv, fără alimentarea 
mediului cu componenţii nutritivi (etapa nealimentată), apoi cu dozarea sur-
selor de nutriţie peste fiecare oră (etapa de alimentare cu aer). Dar conform 
ultimelor elaborări în tehnologia de producere a LAU de panificaţie schema 
de obţinere a lor constă din două etape: prima – nealimentată şi a doua – ali-
mentată cu aer. La prima etapă se acumulează cantitatea necesară de biomasă 
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cu componenţa chimică determinată – hidraţi de carbon, un conţinut ridicat 
de azot 2,4-2,5% (în levuri cu 25% SU) şi fosfor 0,8-1,0% (în levuri cu 25% SU), 
aceasta determinând activitatea fiziologică înaltă şi capacitatea de înmulţire 
rapidă. Cercetările efectuate au demonstrat că, cultivarea levurilor în etapa 
nealimentată duce la formarea celulelor de tip fermentativ, puţin rezistente 
la uscare.

Condiţiile create la etapa de alimentare cu aer asigură obţinerea levurilor 
cu un conţinut minimal de azot şi fosfor şi o concentraţie înaltă de hidraţi de 
carbon, în deosebi tregaloza. Iată de ce levurile cu un conţinut de azot de 1,8% 
şi tregaloză de 10% (în levuri cu 25% SU) sunt capabile de a suporta procesul 
de uscare.

În urma intensificării proceselor de respiraţie a celulelor în timpul uscării 
tregaloza se foloseşte ca un substrat endogen de respirare. După folosirea ei 
încep să se consume proteinele şi are loc autoliza levurilor. În literatură sunt 
descrise diferite procedee care permit mărirea concentraţiei tregalozei şi mic-
şorarea concentraţiei azotului în levuri: schimbarea regimurilor de adminis-
trare a azotului şi fosforului în direcţia micşorării până la stoparea completă 
cu câteva ore înainte de finalizarea etapei a doua; mărirea temperaturii în ulti-
mele ore de cultivare de la 30 la 390C; menţinerea pH-ului mediului de cultură 
în limitele 4,5-5,0 şi intensificarea aerării ei.

Un factor principal al eficacităţii de producere a LAU este coeficientul econo-
mic de înmulţire al levurilor sau randamentul de obţinere a levurilor. Este sufi-
cient de scăzut în prima etapă de cultivare (nealimentată – 32,2-43,4%) decât în 
etapa a doua (alimentată cu aer 80,0-177,7%) din cauza efectului Krebtri.

Totuşi, schemele existente arată că nu tot zahărul primit la etapa de aerare 
se cheltuie efectiv pentru obţinerea biomasei maximale, o patre din el se 
transformă în alcool. Schimbând regimul de alimentare cu hidraţi de carbon, 
se poate de mărit randamentul de obţinere a LAU.

Obţinerea levurilor rezistente la uscare şi păstrare direct din mustul de 
struguri fermentat permite micşorarea sinecostului LAU.

Sunt cunoscute metode de obţinere a LAU îndreptate spre păstrarea activi-
tăţii levurilor pe o perioadă mai îndelungată de timp. Celulele de levuri după 
fermentare se spală de câteva ori cu apă, în aşa mod, încât se obţine un product 
sub formă de pastă de levuri cu un conţinut de apă de 10-20%. Mai apoi pasta 
obţinută se amestecă cu o soluţie osmotic activă şi se agită timp de 30 minute. 
În calitate de astfel de soluţie poate fi folosită soluţia sărurilor de magneziu şi 
calciu împreună cu potasiu şi sodiu. Ca săruri dizolvabile în apă a magneziului 
şi calciului se folosesc clorurile, sulfaţii, nitraţii, monofosfaţii ş.a. E preferabil 
de a utiliza în acest scop clorura de magneziu şi de calciu. Concentraţia cati-
onilor atinge 0,5-1,0% din masa uscată a pastei. Sărurile se administrează sub 
formă de soluţie, în afară de aceasta, ca agenţi osmotici sunt utilizate clorura 
de calciu şi de magneziu. După prelucrarea cu săruri, levurile se separă prin 
filtrare în vid şi se supun uscării. Se poate, de asemenea, de adăugaе la pasta 
de levuri şi agenţi de gomflare, aşa ca metilceluloza, hidroxipropilceluloza, 
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precum şi agenţi de umezire ca eterii naturali şi nesaturaţi ai acizilor organici: 
acetic, malic, lactic, citric ş.a. Obţinute în aşa mod, LAU se caracterizează prin 
păstrarea activităţii lor pe o perioadă mai îndelungată de timp.

Sunt, de asemenea, elaborate noi procedee ce permit obţinerea LAU Schi-
zosaccharomyces pombe şi utilizarea lor în vinificaţie. Cultura a fost aleasă 
din 100 de culturi de muzeu pe parcursul a 10 ani de lucru. Pentru determi-
narea condiţiilor optimale de uscare s-au studiat cu ajutorul microscopu-
lui electronic schimbările morfologice ale celulelor de levuri. Cele mai bune 
rezultate s-au obţinut prin uscarea biomasei în formă de sfere mici, la început 
30 minute la temperatura de 30°C, apoi 50 minute la temperatura 40°C. Viabi-
litatea celulelor alcătuieşte 70% şi depinde de acţiunea oxigenului şi tempera-
tura de păstrare. Timp de 6 luni de păstrare a LAU viabilitatea a rămas aceiaşi. 
Scăderea bruscă a activităţii până la 2-24% se urmăreşte în cazul reactivării 
în apă cu temperatura de 5-25°C. Deci, temperatura optimală de reactivare 
este de 45°C (100% viabilitate ). La LAU obţinute se urmăreşte o dependenţă 
logaritmică a concentraţiei celulelor de levuri, timpul de regenerare al cărora 
alcătuieşte 3 ore 40 minute, comparativ cu 4 ore 10 minute la celulele maielei 
de levuri. Activitatea fermentativă este mai redusă decât a levurilor Saccharo-
myces cerevisiae, LAU încep fermentarea mai rapid decât maiaua de levuri şi 
se sfârşeşte cu 7-8 zile mai devreme, ceea ce demonstrează capacitatea înaltă 
de reproducere a LAU. Diferenţe evidente între LAU şi maiaua de levuri în 
acumularea alcoolului, acizilor volatili ş.a. produşi, precum şi capacitatea de 
utilizare a acidului malic nu se observă.

Cercetări analogice în domeniul dat s-au efectuat şi la IVV “Magaraci”. 
Levurile Schizosaccharomyces active uscate s-au obţinut după tehnologia 
de producere a drojdiilor de panificaţie. Umiditatea lor alcătuieşte circa 8%, 
iar viabilitatea – doar 78%. Cercetările în condiţii de laborator şi industriale 
demonstrează capacitatea lor înaltă de micşorare a acidităţii. Acţiuni negative 
asupra calităţii vinurilor (concentraţii înalte de acizi volatili, etilacetat, com-
puşi sulfuroşi etc) nu s-au observat. Ca urmare a simplităţii utilizării LAU tip 
Schizosaccharomyces sunt recomandate în perspectivă pentru efectuarea şi 
optimizarea tehnologiilor de dezacidifiere biologică a musturilor şi boştinei 
cu aciditatea înaltă.

Studii asemănătoare au fost efectuate în Germania de către Hans Peter 
(1987), care a demonstrat că sucurile de fructe şi pomuşoare nu se supun dez-
acidulării biologice. Pentru micşorarea conţinutului de acid malic cu utiliza-
rea LAU, concentraţia acidului în vin se determină atât chimic, cât şi microbi-
ologic, iar LAU au fost recomandate pentru a fi utilizate în producere.

3.1.9. Utilizarea levurilor active uscate în vinificaţie

O etapă importantă de testare a LAU este aprecierea microbiologică şi teh-
nologică a acţiunii lor asupra calităţii vinurilor, compoziţiei aromei, gustului, 
precum şi determinarea stării lor igienice.
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Astfel, Winschi Ildico, Kalmar Zoltan (1987) au arătat, că LAU tip Sac-
charomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus şi Saccharomyces oviformis 
posedă o capacitate de activitate şi viabilitate înaltă (4,4x105- 9,3x109 celule 
viabile într-un gram) şi sunt utilizate la fermentarea mustului, obţinându-se 
vinuri calitative. O mare activitate posedă levurile Hefex 1000, Saccharomyces 
cerevisiae şi Vinoferm Badaxony.

Lemperle F., Kerner E. (1990) au studiat comportamentul mai multor specii 
de levuri (9 culturi), fiind cercetaţi aşa parametri ca dinamica fermentării, for-
marea sulfiţilor şi a spumei. S-a demonstrat, că datorită conţinutului înalt de 
celule viabile levurile încep fermentaţia a doua zi după inocularea lor. Totuşi, 
fermentarea a decurs diferit, în dependenţă de cultura de levuri. La introdu-
cerea levurilor tip Lalvin V., Siha 3 şi Uvaferm Cm fermentarea totală a zaha-
rurilor se termină la a 6-a zi după inocularea lor, în celelalte cazuri după 7-8 
zile. La utilizarea primei culturi de levuri s-a observat o acumulare maximă de 
anhidridă sulfuroasă. Cea mai mare spumă, precum şi formarea sulfiţilor se 
observă la utilizarea levurilor tip Uvaferm Cm (atinge 0,4 g/dm3), iar concen-
traţia glicerinei la introducerea levurilor tip Freiburg şi D 50 este ridicată. În 
urma aprecierii organoleptice a vinurilor s-a observat micşorarea calităţolor 
gustative la utilizarea levurilor D 60 şi Uvaferm CE-6.

În urma testării LAU la analizele microbiologice, acţiunii fiziologice s-au 
efectuat încercări de utilizare a lor în practica vinicolă, la prima etapă în con-
diţii de laborator, apoi în condiţii de producere.

Savanţii francezi Cuenat Ph., Cazelles O. (1982) au studiat amănunţit unflu-
enţa utilizării LAU în producerea vinurilor albe, precum şi influenţa asupra 
calităţii lor. În aşa mod, s-a demonstrat, că fermentarea se termină cu 2-3 zile 
mai repede decît cele ce au fermentat pe maiaua de levuri, iar vinurile obţinute 
se caracterizează printr-un gust tipic vinului dat şi aromă plăcută. Se observă 
micşorarea concentraţiei acizilor volatili, ceea ce favorizează calitatea vinuri-
lor. S-a demonstrat, de asemenea, că fermentarea cu utilizarea LAU decurge 
mai mult sau mai puţin obişnuit şi mai rapid cu 10-12 ore decît în cazul utili-
zării maielei de levuri, iar ca fermentare spontană cu 24 ore. Rezultatele obţi-
nute demonstrează posibilitatea reală de fermentare a mustului de struguri 
pe suşa de levuri inoculată, ceea ce ca urmare, asigură stabilitatea biologică a 
vinurilor. În urma aprecierii organoleptice şi fizico-chimice a mostrelor de vin 
fermentate cu utilizarea LAU s-a constatat că, comparativ cu proba martor şi a 
mostrelor de vin fermentate cu utilizarea maielei de levuri selecţionate, aces-
tea conţin mai mult alcool etilic cu 0,2-0,3% vol., glicerină cu 1,0-1,5 g/dm3, 
eteri – cu 0,1-0,2 mg/dm3, mai puţini alcooli superiori cu 30-50 mg/dm3, alde-
hide cu 20-25 mg/dm3. S-a mai observat o limpezire a vinurilor mai deplină cu 
un sediment de levuri mai compact, aromă tipică de soi, ceea ce a condiţionat 
ridicarea notei aprecierii organoleptice. Se evidenţiază şi unele diferenţe în 
conţinutul substanţelor aromatice volatile, dar care influenţează pozitiv asu-
pra caracteristicii organoleptice a vinurilor.

Studii referitoare la aprecierea tehnologică, fiziologică, organoleptică a 
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LAU s-au efectuat în multe ţări cu vinificaţia înaltă cum sunt: Franţa, Italia, 
Germania, Bulgaria, ţările CSI (Moldova, Ukraina, Armenia, Rusia ş.a.). S-a 
constatat, că utilizarea LAU în vinificaţia primară se caracterizează prin urmă-
toarele avantaje tehnologice:

• folosire uşoară (rapidă);
• fermentare rapidă, micşorarea duratei de fermentare;
• micşorarea cheltuielilor de muncă;
• aprecierea organoleptică înaltă a vinurilor obţinute, datorită acumulării 

unei cantităţi mai mari de glicerină, 2,3 butilenglicol, micşorarea con-
centraţiei de aldehidă acetică, acizilor α-cetoglutarici, compuşilor ce se 
leagă cu SO2 şi alţi compuşi;

• fermentare pe suşe de levuri selecţionate.
S-a constatat, de asemenea, că LAU pot fi utilizate nu numai la fermentarea 

mustului, dar şi la producerea vinurilor spumante, vinurilor tip “Jeres” etc. În 
aşa mod, la vinurile spumante se îmbunătăţesc proprietăţile de spumare şi 
perlare, reflectându-se pozitiv asupra aprecierii organoleptice, iar în ceea ce 
priveşte vinurile “Jeres” – grăbeşte formarea peliculei de levuri şi acumularea 
aldehidelor.

3.2. CONDIŢIILE ŞI METODELE DE CERCETARE
Cercetările legate de testarea şi producerea levurilor active uscate au fost 

efectuate în condiţiile laboratorului “Vinuri Spumante” al I.N.V.V., în condiţi-
ile de laborator a secţiei “Tehnologii Fermentative” a I.C.A. (Bucureşti, Româ-
nia), precum şi în condiţii de producere la Fabrica de drojdie de panificaţie 
S.C. “Seineana” S.A. (or. Seini, jud. Maramureş, România).

În scopul obţinerii mostrelor experimentale de LAU autohtone în condiţii 
de laborator s-au efectuat cercetări în următoarele direcţii:

• Selectarea suşelor de levuri cu însuşiri mai valoroase şi elaborarea regi-
murilor tehnologice de cultivare a levurilor;

• Selectarea mediului nutritiv optimal ce permite acumularea de biomasă 
levuriană maximală;

• Elaborarea schemei şi fluxului tehnologic de producere a LAU autoh-
tone de laborator (I.C.A. Bucureşti, România);

• Obţinerea mostrelor experimentale de LAU de laborator (4 culturi);
• Aprecierea microbiologică, tehnologică, fizico-chimică, organoleptică, 

aromatică a conţinutului de aminoacizi a vinurilor albe seci obţinute 
cu utilizarea LAU. Testarea partidelor de laborator şi industriale a LAU 
s-a efectuat în condiţii de microvinificaţie la I.N.V.V., iar în condiţii de 
producere la agrofirma “Cărpineni” şi fabrica de vinuri “Criuleni”. 

Rezultatele pozitive obţinute în direcţiile susnumite au făcut posibilă cer-
cetarea în continuare a suşelor de LAU şi anume conform următoarelor etape:

• Elaborarea şi optimizarea regimurilor tehnologice de cultivare a suşelor 
de levuri pe mediu de melasă;
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• Elaborarea schemei şi fluxului tehnologic de producere a LAU autoh-
tone la scară industrială, în condiţiile fabricii de drojdie de panificaţie 
S.C. “Seineana” S.A. (Seini, Maramureş, România);

• Obţinerea mostrelor industriale de LAU autohtone în condiţii de produ-
cere (2 culturi);

• Aprecierea microbiologică, tehnologică, organoleptică, fizico-chimică, 
aromatică şi a conţinutului de aminoacizi în dinamică a vinurilor albe 
seci (Aligote, Pinot-franc, Rcaţiteli ş.a.) obţinute cu utilizarea LAU.

În calitate de medii de cultură au fost folosite cele naturale (mustul de stru-
guri şi decocturile din unele legume), precum şi sintetice de diferite compozi-
ţii din care nu lipsesc zaharurile, substanţele azotate şi minerale.

Mediul de cultură din must de struguri se obţine din must de struguri 
decantat şi sterilizat la temperatura de 125°C timp de o oră. Nu se folosesc 
temperaturi mai ridicate şi nici de mai lungă durată pentru a evita distrugerea 
factorilor de creştere şi de înmulţire.

Mediul de cultură agarizat se obţine din must de struguri steril al cărui 
pH este adus la valoarea 6 prin tratare cu o soluţie alcalină de NaOH şi KOH. 
În mustul astfel pregătit se administrează autolizatul de drojdie 5-10 g şi agar-
agar în cantitate de 20-30 g/dm3.

Mediul de cultură din autolizatul de drojdie se prepară din 100 g de bere 
proaspătă ce se amestecă cu 1 dm3 apă distilată. Totul se încălzeşte timp de 
3-4 ore la temperatura de 60°C apoi se sterilizează în autoclav la 1,5 atm timp 
de 20 minute. După răcire soluţia obţinută se limpezeşte prin menţinerea în 
repaos timp de 6-7 zile la temperatura de 4-6°C . Fiind utilizat la efectuarea 
testelor fiziologice de identificare a levurilor în fiecare eprubetă sau grup se 
administrează separat unul din zaharurile ce întră în compoziţia mustului: 
glucoza, fructoza, zaharoza, galactoza etc.

Mediul de cultură de must de malţ se prepară din must nehameiat (extract 
de malţ) concentraţia iniţială de substanţe uscate a căreia este nu mai mică de 
76% şi se diluează la concentraţia de 8%. Sterilizarea se efectuează în curent 
de vapori de două ori consecutiv a câte 30 minute fiecare, conform metodei 
de cercetare.

Mediul de cultură de must de malţ-agar se obţine din must de malţ steril 
(preparat după indicaţiile de mai sus) şi se administrează în mediu 2 g de agar-
agar la 100 cm3 mediu steril. După solubilizarea agarului în mustul de malţ, 
mediul de cultură se dozează în eprubete (câte 10 cm3 în fiecare eprubetă) şi 
se sterilizează în curent de vapori consecutiv a câte 30 minute fiecare. Înainte 
de utilizare mediul de cultură se lichefiază şi se înclină (pentru obţinerea unei 
suprafeţe mai mari de dezvoltare a levurilor). Pe astfel de medii de cultură se 
păstrează colecţiile de microorganisme.

Mediul de cultură de melasă se prepară din următoarele componente:
• melasă 500 g;
• sulfat de amoniu, soluţie de 3% – 6 cm3;
• diamoniu fosfat, soluţie de 8% – 42 cm3;
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• apă potabilă 1600 cm3;
• pH-ul (4,5-5,0) se fixează cu soluţie de 25% de acid sulfuric.
Cantitatea de melasă variază în funcţie de conţinutul de substanţă uscată, 

astfel încât în final să aibă un conţinut de 15%. În balonul Pasteur se adaugă 
500 cm3 de astfel de mediu de cultură. Sterilizarea se efectuează de 2-3 ori 
consecutiv în curent de vapori a câte 30 minute fiecare.

Mediul de cultură sintetic se poate prepara după mai multe procedee în 
funcţie de scopul utilizării acestuia; respectiv la sporularea, păstrarea sau cul-
tivarea levurilor. Un mediu sintetic utilizat la sporularea levurilor vinicole în 
vederea identificării lor conţine la 1 dm3 de apă 5 g de NaCl, 1 g de glucoză, 
10 g de peptonă şi 30 g de agar-agar. Conţinutul scăzut de zaharuri permite 
sporularea levurilor.

Mediul Czapek este un alt mediu de cultură sintetic, utilizat la cultivarea 
levurilor, cu următoarea componenţă:

• zaharoză  20 g;
• NaNO3   0,3 g;
• K2HPO4   1 g;
• MgSO4x7H2O 0,05 g;
• KCl   0,05 g;
• FeSO4xH2O 0,001g;
• apă potabilă până la 1 dm3

Sterilizarea se efectuează 30 minute la presiunea de 1 atm, la 150°C. După 
sterilizare mediul este limpede şi incolor.

SUŞELE DE LEVURI UTLIZATE

Tabelul 3.1. Suşele de levuri cercetate

n/o Denumirea suşelor Numărul 
de colecţie n/o Denumirea suşelor Numărul  

de colecţie
Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces bayanus

1. Aligote T 1 35. Leningradscaia 19
2. Besarabscaia-50 2 36. Masandra-3 23
3. Biruinţa-3-1 4 37. Portwein 26
4. Bordo-20 5 38. Rara-Neagră-1 28
5. VIR-3 6 39. Rara-Neagră-2 29
6. Vişneovaia-33 7 40. Sersali-14 34
7. Cabernet-5 9 Levuri active uscate
8. Cahuri-3 10 Saccharomyces cerevisiae
9. Cahuri-7 11 41. SKS-102 (Belgia)  

10. Chişineovscaia-331 11 42. Oenoprox L 1414 (Franţa)
11. Chişineovscaia-340 12 43. Oenolevure SL (Franţa)
12. Chişineovscaia-341 17 44. Rara-Neagră-2 (1997) 29
13. Magaraci-7 21 45. Rcaţiteli-6 (1997) 30
14. Magaraci-125 22 46. Cahuri-2 (1997) 47
15. Pinot-14 25 47. 47-Killer (1997) 55
16. Pricumscaia-20/9 27 48. Rara-Neagră-2 (1998) 29
17. Rcaţiteli-6 30 49. Rcaţiteli-6 (1998) 30
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18. Romaneşti-44 32 Saccharomyces bayanus
19. Saperavi-46 33 50. Sm-802 Franţa
20. Sudac-VI-5 35 51. SIHA ACTIV-HEFE-3 Germania
21. Traminer-1 36 52. SIHA ACTIV HEFE-5 Germania
22. Feteasca-1 39 53. Rapidase (feminin-) Franţa
23. Cernosmorodinovaia 41 54. Uvalin K (Olanda) Elveţia
24. Feodosia-1-19 40
25. Chasselas-2 43
26. Şteinberg 1892 44
27. Şteinberg 1893 45
28. 197-Terras-1 46
29. Cahuri-2 47
30. Magaraci-17-35 48
31. De producere Cricova 51
32. 47-Killer 55
33. Chişineovscaia-5 60
34. Şampanscoe-61 61

În cadrul efectuării cercetărilor în lucrarea dată au fost utilizate suşe de 
levuri din Colecţia de microorganisme a laboratorului “Vinuri Spumante”, 
precum şi suşe de levuri active uscate ale diferitor firme industriale. În tab. 3.1 
sunt redate aceste culturi de levuri.

Studiul microbiologic a cercetărilor (microscoparea, calculul celulelor 
de levuri, însămânţarea pe diferite medii nutritive ş.a.) s-a efectuat conform 
metodelor standarde microbiologice.

Ca agent biologic de inoculare au fost utilizate suşele de levuri din Colecţia 
de microorganisme a laboratorului “Vinuri Spumante” al I.N.V.V., precum şi 
suşe de levuri active uscate industriale şi autohtone (obţinute de noi).

Aprecierea tehnologică a suşelor de levuri iniţiale, precum şi loturilor expe-
rimentale de LAU s-a efectuat în condiţii de microvinificaţie pe diferite soiuri 
de struguri. Pentru fermentare s-a folosit must de struguri limpezit în volum 
de 10 dm3 cu reglarea temperaturii de fermentare la intervalul 14-16°C. 

Cultivarea levurilor în condiţii de laborator pentru selectarea mediului 
nutritiv optimal şi a suşelor de levuri cu însuşiri mai valoroase s-a efectuat în 
vase de sticlă cu volumul total – 2 dm3 (volum util – 1 dm3) la agitare mecanică, 
cu viteza de rotaţie a agitatorului – 800 rot/min şi temperatura de cultivare de 
20-24°C. Conţinutul iniţial de levuri administrat pe mediu este de 5%. Durata 
procesului de cultivare – 48 ore.

Obţinerea LAU autohtone în condiţii de laborator s-a realizat în condiţi-
ile laboratorului “Tehnologii Fermentative” (I.C.A., Bucureşti, România) prin 
utilizarea unei baterii de fermentare din sticlă cu următoarele caracteristici 
constructive:

• volum total  40 dm3 (util – 20 dm3);
• temperatura   26-28°C;
• pH-ul    4,5-4,8;
• viteza agitatorului  2800 rot/min (facultativ);
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• sistem de barbotare cu aer şi autoaerare;
• dozarea aerului 0,6-1,2 dm3/min;
• durata de multiplicare 20-24 ore;
• concentrarea maximă a substanţei uscate;
• uscarea biomasei obţinute într-un uscător în pat fluidizant în condiţiile 

de temperatură 36-39°C.
Obţinerea LAU autohtone de producere s-a realizat în condiţiile Fabricii de 

drojdie de panificaţie S.C. “Seineana” S.A. (Seini, jud. Maramureş, România). 
Cultivarea se efectuează în 4 faze consecutive (în direcţia creşterii volumului) 
cu următoarele caracteristici ale vasului fiecărei faze.

Tabelul 3.2. Codiţiile tehnologice de cultivare a LAU în condiţiile Fabricii de drojdie SC 
“Seineana”

Faza de producere Volumul
util, dm3

Dozarea
aerului filtrat, 

dm3/min

Durata de
multiplicare, 

ore
I – conţinutul de levuri administrat în mediu este de 
2-2,5 dm3 50 - 12

II 500 0,6-1,2 12
III 1500 0,6-1,2 9
IV – se alimentează continuu cu mediu nutritiv şi cu 
săruri minerale, este o fază de concentrare a biomasei 
levuriene

4500 - 6

3.2.1. Determinarea concentraţiei în masă a compuşilor volatili  
şi a conţinutului de aminoacizi liberi

Determinarea concentraţiei în masă a compuşilor aromatici (determina-
rea alcoolilor superiori şi a eterilor) s-a efectuat după metoda lui B.V. Lipis 
, Mamacova Z.A., Rodopulo A.C. prin utilizarea cromatografiei gaz-lichid cu 
metoda standardului interior. În calitate de standard interior s-a utilizat alco-
olul n-amilic şi eterul hexilic al acidului valerianic. Identificarea componen-
ţilor s-a efectuat după indicele de reţinere (după temperatura de eşire a sub-
stanţelor din coloana cromatografică) în comparaţie cu standardul. În calitate 
de fază staţionară s-a folosit “Carbovax-20M” la programarea liniară a tempe-
raturii de la 60-180°C cu viteza de 2°/min. Consumul heliului (sau azotului) 30 
cm3/min, hidrogenului 30 cm3/min, a aerului 30 cm3/min, temperatura detec-
torului – 235°C. Lungimea coloanei cromatografice 2 m. “Snifing” – analiza 
(determinarea tipului de miros) compuşilor aromatici formaţi s-a efectuat la 
respectarea completă a identităţii exemplelor cromatografice, după metoda 
lui Pisarniţchii cu detectorul închis. Determinarea conţinutului de aminoacizi 
se efectuează prin metoda cromatografiei cu schimb de ioni cu ajutorul ami-
noanalizatorului de aminoacizi AAA-T-339, în condiţiile soluţiilor tampon de 
citrat de litiu (pH 2,9-5,0) la viteza permanentă a fluxului 14 cm3/min şi detes-
tarea densităţii optice la temperatura de 100°C.
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3.2.2. Determinarea concentraţiei aminelor biogene 

Actualmente sunt cunoscute multe metode ce permit determinarea calita-
tivă şi cantitativă a aminelor biogene: biologică, colorimetrică, fluorometrică, 
electroforetică, cromatografia gazoasă, cromatografia lichidă de înaltă perfor-
manţă (CLÎP), mas-spectrometria cu scaner B E ş.a.

Metoda mas-spectrometrică cu scaner tip B E , geometrie inversă şi focare 
dublă transformă aminele biogene în produse derivate dense, identifica-
rea cărora se efectuează utilizând standarzii dieterului. Metodele biologice 
şi colorimetrice practic nu se utilizează; metoda fluorometrică, deşi permite 
determinarea a 90-100% de histamină din băuturile cunoscute, totuşi ea este 
foarte dificilă. În ceea ce priveşte metoda cromatografiei în strat subţire, ea nu 
poate determina decât calitativ şi semicantitativ aminele biogene. De aceeaa, 
cea mai sensibilă şi precisă metodă rămâne a fi metoda cromatografiei lichide 
de înaltă performanţă (CLÎP), care se utilizează astăzi destul de frecvent.

Metoda CLÎP include extragerea din vinuri a aminelor biogene cu 1-dime-
tilamino-naftalin-5-sulfoclorură. Amestecul de derivate şi compuşi este sepa-
rat la instalaţia automată, ce include secţia de fracţionare cu reluarea în 7 
etape, cromatograful lichid cu detector fluorescent şi integratorul. Timp de 
100 minute se identifică precis peste 20 de amine biogene din vinuri de dife-
rite tipuri, precum şi din alte produse. Pentru o amplă caracteristică a tuturor 
aminelor biogene în cercetările noastre s-a utilizat metoda CLÎP.

3.3. ELABORAREA REGIMURILOR OPTIMALE DE PRODUCERE A 
LEVURILOR ACTIVE USCATE ÎN CONDIŢII DE LABORATOR 
3.3.1. Selectarea mediului nutritiv optimal de cultivare a levurilor 
În scopul selectării mediului nutritiv optimal, care ar permite de a acumula 

o biomasă maximală de levuri, culturile Saccharomyces cerevisiae: Rara-Nea-
gră-2, Rcaţiteli-6, Cahuri-2, 47-Killer au fost cultivate pe mediile nutritive: 
must de struguri, must de malţ, melasa şi mediul Czapek, parametrii fizi-
co-chimici iniţiali ai cărora sunt redaţi în tab. 3.3.

Tabelul 3.3. Indicii fizico-chimici iniţiali ai mediilor nutritive de cultivare a levurilor

Indicii fizico-chimici Unităţile de 
măsură

Must  
de struguri Must de malţ Melasa Mediul  

Czapek
Zahăruri g/100 cm3 13,8 14,3 13,5 2,0
Aciditatea titrabilă g/dm3 6,5 1,9 1,0 -
SO2 total mg/dm3 45,6 61,4 119,0 -
SO2 liber mg/dm3 5,12 1,54 51,2 -
pH - 3,17 3,78 5,17 7,12
Substanţele fenolice mg/dm3 193,0 633,5 1830,7 -
Substanţele uscate % 16,2 16,8 16.0 1,8

În timpul experienţelor s-au utilizat vase de sticlă cu volumul total 2 dm3 
(util – 1 dm3), sterile; mediile nutritive au fost sterilizate conform cerinţelor 
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microbiologice. În procesul de cultivare a levurilor pe medii nutritive s-au 
utilizat agitatoare mecanice cu viteza de rotaţie a agitatorului – 800 rot/min. 
Suşele de levuri utilizate ca agent de inoculare s-au administrat pe mediul 
nutritiv în proporţie de 5% din volum. În procesul cultivării temperatura a 
variat în intervalul 20-24°C. Durata procesului de cultivare a levurilor a fost 
de 48 ore. 

Tabelul 3.4. Indicii fizico-chimici finali ai mediilor nutritive cercetate  
în baza utilizării suşei de levuri 

Indicii fizico-chimici Unitatea  
de măsură

Must de 
struguri

Must  
de malţ Melasa Mediul  

Czapek
Rara-Neagră-2

Zahăruri g/100 cm3 2,5 4,3 7,0 1,0
Aciditatea titrabilă g/dm3 9,0 7,3 10,0 2,55
pH - 3,06 3,72 3,75 3,34
Substanţele fenolice mg/dm3 176,5 659,6 1843,0 -
Substanţele uscate % 6,6 7,9 12,0 -
SO2 total mg/dm3 - - - -
SO2 liber mg/dm3 - - - -

Rcaţiteli-6
Zahăruri g/100 cm3 2,8 5,3 7,1 0,9
Aciditatea titrabilă g/dm3 8,5 6,5 10,0 2,6
pH - 3,04 3,54 3,75 3,26
Substanţele fenolice mg/dm3 198,8 717,8 1843,0 -
Substanţele uscate % 6,7 8,9 12,9 0,5
SO2 total mg/dm3 - - - -
SO liber mg/dm3 - - - -

Cahuri-2
Zahăruri g/100 cm3 2,6 5,8 6,0 0,95
Aciditatea titrabilă g/dm3 8,1 6,5 6,0 2,63
pH - 3,09 3,71 3,82 3,32
Substanţele fenolice mg/dm3 187,2 177,8 1479,0 -
Substanţele uscate % 7,5 9,2 13,0 0,7
SO2 total mg/dm3 - - - -
SO2 liber mg/dm3 - - - -

47-Killer
Zahăruri g/100cm3 2,2 3,7 6,7 0,8
Aciditatea titrabilă g/dm3 9,0 6,0 10,4 2,7
pH - 3,06 3,79 3,6 3,48
Substanţele fenolice mg/dm3 205,6 727,5 1867,0 -
Substanţele uscate % 7,7 8,7 9,2 0,6
SO2 total mg/dm3 - - - -
SO2 liber mg/dm3 - - - -

Pe parcursul cultivării au fost studiaţi în dinamică următorii indici fizi-
co-chimici: concentraţia zaharurilor; aciditatea titrabilă; pH-ul; substanţele 
uscate (SU); substanţele fenolice, iar ca caracteristică microbiologică a fost 
studiată evoluţia morfologică a celulei de levură în procesul de cultivare, pre-
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cum şi concentraţia levurilor în mediu, determinată microscopic prin utiliza-
rea lamei Thomas.

Analizând tab.3.3, ce reprezintă caracteristicile fizico-chimice iniţiale şi 
finale ale mediilor nutritive în baza suşelor de levuri cercetate, menţionăm că, 
la finele cultivării lor pe mediile nutritive este specific pentru toate suşele de 
levuri absenţa anhidridei sulfuroase atât liberă, cât şi totală. 

Micşorarea concentraţiei substanţelor uscate, a zahărului, precum şi 
scăderea valorii indicelui pH, creşterea concentraţiei acidităţii titrabile este 
dovada activităţii fiziologice a levurilor. 

Despre specificitatea fiecărei suşe de levuri de a influenţa indicii fizico-chi-
mici studiaţi vom vorbi în continuare, urmărind dependenţele grafice ale 
dinamicii acestora. 

După finalizarea procesului de cultivare a fost efectuată analiza fizico-chi-
mică a mediilor nutritive studiate pentru fiecare cultură de levuri. Rezultatele 
analizelor efectuate sunt redate în tab. 3.4. Dinamica de variaţie a caracteristi-
cilor fizico-chimice în procesul de cultivare a suşelor de levuri: Rara-Neagră-2, 
Rcaţiteli-6, 47-Killer şi Cahuri-2 este prezentată în fig. 3.1... fig. 3.12.

Dinamica asimilării zaharurilor de către suşele de levuri cercetate este 
redată în fig. 3.1... fig. 3.4. Datorită conţinutului bogat de zaharuri, substanţe 
minerale, microelemente mustul de struguri este mediul nutritiv cel mai ener-
gic fermentat de levuri. Suşa 47-Killer fermentează 84.1% din zahărul iniţial; 
Cahuri-2 – 71,2%, iar suşele Rcaţiteli-6 şi Rara-Neagră 2 – 81 şi 82% respectiv.

Figura 3.1. Dinamica asimilării zaharurilor de către cultura de levuri Rara-Neagră-2  
pe mediile nutritive

Scăderea concentraţiei zaharurilor în timp are loc pentru toate culturile de 
levuri şi pentru toate mediile nutritive, totodată zaharurile din mustul de stru-
guri sunt cele mai intens fermentate, după ce urmează cele din mediul mus-
tului de malţ şi cel mai puţin din melasă. Astfel, suşele de levuri fermentează 
doar 47-50% din zaharurile melasei.

Analiza variaţiei acidităţii titrabile în timp, în dependenţă de mediul nutri-
tiv cercetat, variază diferit, deaceea reprezentarea grafică a acestora nu pre-
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zintă interes ştiinţific. Menţionăm că, fenomenul creşterii valorii acidităţii 
titrabile pentru mediul mustului de struguri de la 6,5 la 9,0 g/dm3; must de 
malţ de la 1,9 la 7,3 g/dm3; melasă de la 1,0 la 10,0 g/dm3 şi pentru mediul Cza-
pek, unde iniţial valoarea acidităţii titrabile a fost la zero, în urma activităţii 
levurilor este 2,7 g/dm3.

Figura 3.2. Dinamica asimilării zaharurilor de către cultura de levuri Rcaţiteli-6  
pe mediile nutritive

Ca produşi ai procesului de fermentare în mediu s-au sintetizat unii acizi 
organici ca: tartric, malic, lactic, acetic, succinic ş.a., care provoacă creşterea 
concentraţiei acidităţii titrabile.

Figura 3.3. Dinamica asimilării zaharurilor de către cultura de levuri Cahuri-2  
pe mediile nutritive

Paralel cu aciditatea titrabilă s-a studiat în dinamică evaluarea valorii indi-
celui pH, unde are loc scăderea valorii indicelui pH de la 3,17 la 3,04 pentru 
mustul de struguri, de la 3,78 la 3,54 pentru mustul de malţ, de la 5,17 la 3,6 
pentru melasă şi de la 7,12 la 3,32 pentru mediul Czapek. Ca fenomen invers al 
acidităţii titrabile, scăderea valorii indicelui pH se datorează aceluiaşi fenomen 
de sintetizare a acizilor organici ca rezultat al activităţii fiziologice a levurilor.
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Un factor important în procesul cultivării levurilor pe diferite medii nutri-
tive este concentraţia substanţelor uscate (fig. 3.5... fig. 3.8). Dinamica concen-
traţiei substanţelor uscate se supune aceloraşi legităţi ca şi dinamica asimilă-
rii zaharurilor. Scăderea concentraţiei substanţelor uscate are loc în mediul 
mustului de struguri cu 54,7-59,7%; mustul de malţ cu 46,3-53,0% şi cea mai 
mică scădere cu 15,5-30,5% pentru melasă. 

Figura 3.4. Dinamica asimilării zaharurilor de către cultura de levuri 47-Killer  
pe mediile nutritive

Figura 3.5. Dinamica concentrării substanţelor uscate a cultivării culturii  
de levuri Rara-Neagră-2 pe mediile nutritive

Menţionăm că, pe mediul preparat sintetic Czapek are loc scăderea intensă 
a concentraţiei substanţelor uscate cu 60-71,6%, datorită faptului că masa 
de substanţe minerale administrate în lichid face ca iniţial valoarea lor să fie 
foarte mică.

Concentraţia substanţelor fenolice este un parametru individual al fiecărui 
mediu nutritiv cercetat. Deoarece în procesul de cultivare, adică în urma acti-
vităţii levurilor pe mediul nutritiv, se petrec un şir de reacţii chimice de sinte-
tizare, de legare în complecşi a substanţelor fenolice, ceea ce face ca dinamica 
concentraţiei substanţelor fenolice să fie diferită în dependenţă de mediul 
cercetat.
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Practic, însă, se poate afirma că, concentraţia substanţelor fenolice în pro-
cesul de cultivare nu variază substanţial.

Figura 3.6. Dinamica concentraţiei substanţelor uscate în procesul cultivării culturii  
de levuri Rcaţiteli-6 pe mediile nutritive

Figura 3.7. Dinamica concentraţiei substanţelor uscate în procesul cultivării culturii  
de levuri Cahuri-2 pe mediile nutritive

Figura 3.8. Dinamica concentraţiei substanţelor uscate în procesul cultivării culturii  
de levuri 47-Killer pe mediile nutritive
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În afară de analiza fizico-chimică a proceselor de cultivare a levurilor pe 
mediile nutritive s-a mai efectuat şi analiza microbiologică a levurilor şi cal-
culul lor (prin numărarea celulelor în lama Thomas) fig. 3.9... fig. 3.12. Celulele 
de levuri pe mediul lichid se dezvoltă după o curbă legică în care putem dis-
tinge 4 faze principale succesive: faza de latenţă (lag-faza), faza exponenţială, 
faza staţionară şi faza de autoliză (descompunere) a levurilor.

Figura 3.9. Dinamica concentraţiei celulelor de levuri în procesul de cultivare a culturii  
de levuri Rara-Neagră-2 pe mediile nutritive

Conform fig. 3.9... fig. 3.12, care reprezintă curbele de creştere a concentra-
ţiei levurilor pe mediile nutritive se disting 3 faze principale. Prima fază, ce se 
numeşte faza de latenţă, şi este cuprinsă de la începutul cultivării – până la 4 
ore, unde are loc adaptarea celulelor de levuri la condiţiile mediului dat.

Faza exponenţială pentru cultura de levuri Cahuri-2 şi 47-Killer (fig. 3.9... 
fig. 3.12) este cuprinsă în acelaşi interval de timp pentru toate mediile nutri-
tive şi constituie circa 20 ore. 

De asemenea, se observă o legitate în concentraţia celulelor de levuri pen-
tru fiecare mediu. Cea mai mare concentraţie s-a acumulat pe mediul mus-
tului de malţ 5,5x1010 şi 9,5x1010 cel/cm3 pentru cultura Cahuri-2 şi 47-Killer 
respectiv. 

Aceleaşi culturi în mediul melasei au permis de acumulat în faza exponen-
ţială o concentraţie de 2,5x109 şi 5,6x109 cel/cm3 respectiv. 

Pe mediul mustului de struguri concentraţia celulelor de levuri este 2,7-
2,0x109 cel/cm3 pentru culturile respective, iar pe mediul Czapek – cea mai 
mică concentraţie de levuri şi anume 1,05x109 şi 1,1x109 cel/cm3 pentru cul-
tura de levuri Cahuri-2 şi respectiv 47-Killer.
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Figura 3.10. Dinamica concentraţiei celulelor de levuri în procesul de cultivare  
a culturii de levuri Rcaţiteli-6 pe mediile nutritive

Figura 3.11. Dinamica concentraţiei celulelor de levuri în procesul de cultivare  
a culturii de levuri Cahuri-2 pe mediile nutritive

Faza exponenţială a culturii de levuri Rcaţiteli-6 durează 18 ore şi este cea 
mai înaltă pentru mediul mustului de malţ de la 1,1x107 la 7,5x1010 cel/cm3.

Faza exponenţială a culturii de levuri Rara-Neagră-2 este cea mai mică – 
(16 ore) pentru toate mediile cercetate. Se evidenţiază prin faza exponenţială 
înaltă (saltul exponenţial) mediul mustului de malţ, unde concentraţia celu-
lelor de levuri creşte de la 2x107 până la 8x109 cel/cm3. Pe mediul melasei con-
centraţia celulelor creşte de la 6x106 până la 2,5x109 cel/cm3. Mediul Czapek şi 
mustul de struguri au acelaşi interval al fazei exponenţiale.
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Figura 3.12. Dinamica concentraţiei celulelor de levuri în procesul de cultivare  
a culturii de levuri 47-Killer pe mediile nutritive

Pentru mediul Czapek concentraţia celulelor de levuri este mai mică în faza 
dată şi anume 4x107 –3x109 cel/cm3. Mustul de struguri şi melasa nu numai că 
au acelaşi interval de timp al fazei exponenţiale, dar şi concentraţia celulelor 
de levuri creşte în aceiaşi mărime.

Următoarea fază a curbei de creştere a concentraţiei celulelor de levuri este 
faza staţionară. Pentru culturile de levuri Rara-Neagră-2; Rcaţiteli-6 şi 47-Killer 
schimbări esenţiale în concentraţia celulelor de levuri nu sunt. Excepţie este 
doar mediul mustului de malţ al culturii de levuri Cahuri-2, unde concentraţia 
celulelor de levuri continuă să crească de la 5,5x109 la 2,5x1010 cel/cm3.

După 48 ore de cultivare pentru toate mediile a fost determinată concen-
traţia celulelor de levuri şi cantitatea de biomasă acumulată în rezultatul pro-
cesului de cultivare la umiditatea drojdiei de 6% (tab. 3.5).

Tabelul 3.5. Biomasa de drojdie obţinută în urma cultivării pe diferite medii nutritive

Culturile de levuri
Must de struguri Must de malţ Melasa Mediul Czapek
cel/cm3 g cel/cm3 g cel/cm3 g cel/cm3 g

Rara-Neagră-2 4,2x109 3,86 2,1x1010 4,64 5,7x109 2,97 4,7x109 2,0
Rcaţiteli-6 3,7x109 3,62 2,1x1010 5,22 5,7x109 2,34 9,0x109 1,10
Cahuri-2 5,5x109 2,90 2,4x1010 4,62 4,6x109 2,60 3,9x109 0,90
47-Killer 3,9x109 3,02 2,9x1010 4,23 6,5x109 3,40 4,0x109 1,20

Din cercetările efectuate asupra procesului de cultivare a levurilor pe dife-
rite medii nutritive: must de struguri, must de malţ, melasa şi mediul Czapek 
cel mai optimal mediu pentru acumularea biomasei este mediul mustului 
de malţ, deoarece permite acumularea unei cantităţi levuriene maximale. În 
practică, insă, atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere 
al frecvenţei de utilizare toate firmele de producere a levurilor active uscate 
industriale au la bază ca materie primă mediul melasei cu adausuri de săruri 
minerale necesare activităţii fiziologice a levurilor.
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3.3.2. Elaborarea regimurilor de cultivare, concentrare şi uscare  
a levurilor în condiţii de laborator

Conform calculelor economice şi cercetărilor efectuate anterior în calitate 
de mediu nutritiv optimal pentru acumularea biomasei de levuri s-a utilizat 
mediul mustului de malţ.

Utilajul folosit reprezintă o baterie de fermentare din sticlă cu următoarele 
caracteristici constructive:

• volum total 40 dm3;
• volum util 20 dm3;
• temperatura 26-28°C;
• pH 4,5-4,8;
• viteza agitatorului 2800 rot/min;
• sistem de barbotare cu aer şi autoaerare;
• concentraţia maximală a subtanţelor uscate;
• durata de multiplicare 20-24 ore;
• debit de aer 0,8-1,0 dm3/min.
Mediul nutritiv de must de malţ (concentraţia substanţelor uscate 12%) 

se sterilizează 30 minute în curent de vapori, iar cultura de levuri necesare 
pentru cultivare se reactivează de pe mediu nutritv de must de malţ-agar pe 
mediu lichid în condiţiile temperaturii 30°C, pH 5,0 timp de 24 ore. După răci-
rea mediului de must de malţ până la temperatura de 26-28°C, are loc inocu-
larea şi multiplicarea levurilor timp de 20-24 ore la pH 4,8-5,0. Multiplicarea 
drojdiei a fost urmărită prin scăderea concentraţiei de substanţă uscată şi 
creşterea concentraţiei celulelor de levuri (efectuată perin numărarea celu-
lelor de levuri pe lama Thomas). La finele multiplicării are loc concentrarea 
biomasei ce se efectuează printr-o centrifugă Jeneschi, unde are loc separarea 
drojdiei de mediul de cultură. Drojdia astfel separată este spălată de două ori 
cu apă, iar cu ajutorul unui ciclon detentă are loc filtrarea, utilizând o pâlnie 
Biuhner, până la obţinerea unei biomase de drojdie cu umiditatea de 30%. 
Drojdia presată obţinută este dată printr-un măcinător, ce permite de obţinut 
firişoare de drojdie cu lungimea de 3-4 mm şi diametrul de 0,8-1,0 mm. Urmă-
toarea etapă este uscarea, care se efectuează intr-un uscător în pat fluidizant 
la temperatura maximă de 38-39°C. În final drojdia activă uscată (umiditatea 
maximală 8%) este ambalată în vacuum la maşina de ambalare MULTIVAC, 
utilizând hârtie protejată de umezeală. 

Pentru cercetarea stării fiziologice şi a cultivării activităţii fermentative a 
suşelor de levuri, rehidratarea a fost efectuată în felul următor: drojdia uscată 
s-a înmuiat în apă caldă (temperatura de 30-35°C) cu concentraţia zahărului 
50 g/dm3. După 15 minute s-au agitat şi s-au microscopat, apoi s-au adminis-
trat în must în cantitate de 0,1 g/dm3. 

Starea fiziologică a celulelor de levuri după rehidratare se caracterizează 
prin existenţa celulelor moarte de levuri în cantitate de 4-8%, iar în activita-
tea fermentativă a suşelor de levuri uscate, comparativ cu martorul (maia de 
levuri selecţionată) – nu are deosebiri considerabile.
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Tabelul 3.6. Intensitatea fermentaţiei zaharurilor din mustul de struguri de către LAU şi 
maia de levuri selecţionate

Denumirea suşei de levuri Maia de levuri selecţionate Levuri active uscate
Martor - 7,38
Rara-Neagră-2 7,29 9,99
Rcaţiteli-6 7,06 7,22
Cahuri-2 7,31 7,19

Cercetările efectuate au constatat că optimizarea regimurilor de uscare a 
suşelor de levuri şi ambalarea lor în condiţii de laborator contribuie la păs-
trarea stării active şi ne indică posibilitatea reală a utilizării lor în industria 
vinicolă. În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate fluxul tehnologic şi 
schema tehnologică de cultivare a levurilor pentru obţinerea levurilor active 
uscate.

Schema tehnologică prevede pregătirea mediului nutritiv şi a culturilor de 
levuri pentru inoculare, urmată de cultivare, separare, măcinare şi uscare în 
pat fluidizant. Fluxul tehnologic este alcătuit din vas de sterilizare şi vas de 
multiplicare, separator centrifugal, filtru rotativ sub vid, ciclon detentă, măci-
nător şi uscător în pat fluidizant. 

3.3.3. Studiul comparativ a calităţii levurilor active uscate autohtone 
obţinute în condiţii de laborator 

Aprecierea tehnologică comparativă a calităţii LAU obţinute în condiţii de 
laborator cu levuri active uscate industriale s-a efectuat la Fabrica de vinuri SA 
“Dionisos”, Mereni, Anenii-Noi.

Ca materie primă de fermentare s-a utilizat mustul de struguri Rcaţiteli cu 
următorele caracteristici fizico-chimice:

• concentraţia în masă a zaharurilor 150 g/dm3;
• concentraţia în masă a acidităţii titrabile 8,9 g/dm3;
• pH 2,92;
• potenţialul OR 483 mV;
• concentraţia în masă a substanţelor fenolice 255 mg/dm3;
• concentraţia în masă a fierului 3,8 mg/dm3;
• concentraţia în masă a acidului sulfuros (total/liber) 166/14 mg/dm3.
Rehidratarea LAU s-a efectuat la temperatura de 30-35°C timp de 20-30 

minute, iar doza de administrare a fost 0,3 g/dm3. Temperatura de fermentare 
a mustului – 16-18°C. În timpul cercetărilor s-a studiat:

• dinamica fermentării (în funcţie de evoluţia conţinutului de zaharuri 
determinat densitometric);

• caracteristica tehnologică a fermentării;
• caracteristica organoleptică a vinurilor;
• carateristicile fizico-chimice ale vinurilor obţinute;
• complexul aromatic volatil;
• conţinutul de aminoacizi ai vinurilor brute.



168

TARAN NICOLAE

Procesul de fermentare alcoolică a mustului de struguri se divizează în trei 
etape:

• etapa I – prefermentativă;
• etapa II – fermetare activă;
• etapa III – postfermentativă.

3.3.4. Studiul tehnologic şi microbiologic a fermentării mustului în baza 
utilizării LAU autohtone de laborator 

Examinând dinamica fermentării zaharurilor din mustul soiului de stru-
guri Rcaţiteli, putem constata următoarele:

• durata primei etape pentru LAU de provenienţă industrială este de 2-3 
zile, iar pentru LAU experimentale (obţinute în condiţii de laboartor) 
este de 5-6 zile, la fel şi în mostra martor (fermentare endogenă);

• durata etapei de fermentare activă pentru toate LAU este aceiaşi, şi con-
stituie 6-7 zile;

• etapa postfermentativă pentru LAU experimentale şi cele industriale 
este de 2-3 zile, iar pentru mostra martor 4-5 zile.

Caracteristica tehnologică a fermentării musturilor a arătat că procesul de 
fermentare în toate mostrele s-a desfăşurat fără spumare, cu o limpezire satis-
făcătoare, cu excepţia suşei de levuri Sm-802 (LAU industrială, Franţa), unde 
vinul s-a limpezit excepţional, iar precipitatul format este identic la toate 
mostrele de vin – compact.

Aprecierea organoleptică a mostrelor a arătat că, în vinul martor aroma şi 
gustul au fost curate, fără nuanţe de soi, cu un gust apos, fiind apreciat cu 
7,71 puncte. Aceiaşi notă au obţinut-o mostrele fermentate pe suşele de levuri 
Rcaţiteli-6 şi Sm-802. Cu utilizarea suşei Rara-Neagră-2 în aromă au apărut 
nuanţe de flori cu un gust plin şi extractiv, fiind apreciate cu 7,8 puncte. Cul-
tura 47-Killer duce la arome neplăcute de H2S cu un gust astringent, nearmo-
nios, fiind apreciat cu 7,62 puncte, iar cultura SKS-102 – la apariţia unei tente 
puternice de H2S cu nuanţe de oxidare primind 7,18 puncte.

Analiza indicilor fizico-chimici ai vinurilor experimentale a fost efectuată 
după 2 şi 6 luni de maturare şi este redată în tabelele 3.7 şi 3.9. Conform date-
lor prezentate în aceste tabele se pot face următoarele deduceri:

• pe parcursul maturării vinurilor concentraţia alcoolului etilic se modi-
fică cu 0,1-0,2%vol;

• se micşorează concentraţia în masă a acidităţii titrabile cu 1,5-2,0 g/
dm3 în urma precipitării sărurilor acide de tartrat de calciu şi bitartrat 
de potasiu;

• creşte concentraţia acidităţii volatile cu 20-50%, evidenţiându-se suşa 
de levuri Cahuri-2 (0,2—0,62 g/dm3);

• valoarea pH-ului rămâne practic aceiaşi, însă oxidabilitatea şi potenţia-
lul de oxido-reducere se micşorează odată cu maturarea vinului, ceea ce 
reprezintă un factor pozitiv în îmbunătăţirea calităţii vinurilor;
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• concentraţia anhidridei sulfuroase este puţin mărită, deoarece la matu-
rarea vinurilor, precum şi la conservarea lor sunt necesare sulfitări în 
cantităţi mici;

• concentraţia substanţelor fenolice creşte puţin odată cu maturarea 
vinurilor, din contul formării complecşilor insolubili ai acestora cu fie-
rul.

Tabelul 3.7. Caracteristicile fizico-chimice ale vinurilor Rcaţiteli obţinute cu utilizarea LAU 
de laborator şi industriale (după 2 luni de maturare)

Indicii fizico-chimici

Suşe de levuri
Martor, 

fermentare 
spontană

Rara- 
Neagră-2 

(LAU)

S.cerevisiae 
Rcaţiteli-6 

(LAU)

S.cerevisiae 
Cahuri-2 

(LAU)

S.cerevi-
siae 47-Ki-
ller (LAU)

S.bayanus 
Sm – 802

S.cerevisiae 
SKS-102

1. Alcool% vol 8,9 9,4 9,6 9,3 9,5 9,3 9,3
Concentraţia în masă a: g/dm3

2. Zahăruri 2 2,5 2,2 2,0 1,8 1,3 2,1
3. Aciditatea titrabilă 11,3 11,2 11,5 11,5 11,3 11,3 11,3
4. Aciditatea volatilă 0,2 0,2 0,33 0,2 0,2 0,2 0,13

Concentraţia în masă a: mg/dm3

5. SO2 total, 71,5 84,4 99,7 79,2 71,5 107,4 106,5
6. SO2 liber, 10,2 10,2 5,8 12,8 7,7 9,3 9,9
7. Substanţe fenolice 176,0 160,1 174,6 150,4 166,8 157,1 147,4
8. Fierul 3,7 3,3 3,5 3,8 3,4 3,3 3,2
9. pH 3,06 3,06 3,04 3,05 3,06 3,06 3,13

10. Potenţialul OR, 
mV 349 353 342 351 348 356 349

11. Gradul de oxidare 
λ=420 nm 0,115 0,090 0,114 0,125 0,082 0,013 0,111

12. Aprecierea orga-
noleptcă, puncte 7,71 7,80 7,71 7,76 7,62 7,71 7,18

În general după indicii fizico-chimici şi aprecierea organoleptică vinurile 
Rcaţiteli obţinute cu utilizarea LAU autohtone de laborator se deosebesc de 
cele obţinute cu utilizarea LAU industriale şi de mostra martor.

3.3.5. Influenţa LAU autohtone de laborator asupra componenţei 
biochimice a vinurilor albe seci

Analiza cromatografică a complexului aromatic volatil permite de a deter-
mina cantitativ 30 şi 35 componenţi ai alcoolilor superiori, eterilor complecşi, 
aldehidelor şi aminelor volatile în vinurile cu un termen de maturare de 2 şi 
respectiv 6 luni, dintre care suma alcoolilor “de fuzel” (răspunzători de tonuri 
neplăcute, dar care în cantităţi mici participă la formarea buchetului şi gustu-
lui) pentru suşa Rcaţiteli-6 şi Cahuri-2 este puţin ridicată la maturarea vinului.
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Tabelul 3.8. Conţinutul de aminoacizi liberi ai vinurilor Rcaţiteli obţinute cu utilizarea LAU 
de laborator şi industrilale, (după 2 luni de maturare), mg/dm3

Aminoacizii Must
Martor, 

fermentare 
spontană

Rara- 
Neagră-2

Rcaţi-
teli-6 Cahuri-2 47-Killer Sm-802

Acidul cisteinic 4,52 3,12 0 0 0 9,90 3,98
Ac. asparagic 34,56 4,66 5,09 2,64 2,14 9,19 2,82
Treonina 105,37 1,08 0 0 0 2,27 0
Serina 97,99 2,43 2,60 2,60 2,66 5,83 5,25
Asparagina 261,12 4,96 6,24 0 0 13,75 4,96
Ac. Glutaminic 85,61 1,55 0 0 0 0 0
Prolina 314,69 226,42 331,96 165,98 101,70 613,07 265,76
Glicina 181,46 4,59 4,17 1,79 1,88 4,80 3,59
Alanina 0 6,57 12,37 2,32 0 18,59 7,73
Valina 83,11 6,73 5,54 5,37 0 15,34 5,74
Gistationina 75,62 1,76 0 0 0 0 0
Metionina 0 4,94 7,49 0 0 13,96 1,64
Izoleucina 60,65 0 0 0 0 0 0
Leucina 52,66 0 0 0 0 0 0
Tirozina 16,68 26,88 35,27 25,50 24,14 35,52 24,78
Fenilalanina 96,09 9,05 11,60 8,56 10,20 13,08 10,53
Ac. α-aminouleic 49,44 21,90 13,26 0 0 0 0
Ornitina 11,82 1,42 0 0 0 0 4,73
Etanolamina 10,74 3,79 5,51 11,95 11,33 10,27 11,91
Lizina 10,65 0 7,97 0 0 8,05 0
1-metalgistidina 10,65 0 7,97 0 0 8,05 0
Gistidina 0,86 0 0 0 0 0 0
Arginina 567,64 0 0 0 0 00 0
Suma totală a 
aminoacizilor 2156,4 331.83 448,76 223,71 153,04 770,61 359,41

Analiza unora din numeroşii compuşi aromatici volatili s-a efectuat con-
form rezultatelor cromatogramelor, însă în lucrarea dată, sunt redaţi doar cei 
mai importanţi, ce reprezintă dinamica complexului aromatic volatil al vinu-
rilor Rcaţiteli, obţinute cu utilizarea LAU autohtone de laborator şi industriale 
după 2 şi 6 luni de maturare.

Suma componenţilor eterului enantic, responsabil de arome plăcute de 
flori, rămâne neschimbată cu excepţia vinurilor fermentate cu utilizarea 
suşei Rcaţiteli-6 şi Cahuri-2, precum şi SKS-102, unde se observă o scădere cu 
40-50%, ceea ce se confirmă şi în rezultatul aprecierii organoleptice.

E necesar de menţionat că, pe parcursul maturării în toate vinurile fer-
mentate cu utilizarea LAU concentraţia β-feniletanolului se măreşte de 2-4 
ori. Aceasta se datorează unui lanţ de reacţii biochimice ce au loc în vin la 
păstrare.
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Tabelul 3.9. Caracteristica fizico-chimică a vinurilor Rcaţiteli obţinute cu utilizarea LAU  
de laborator şi industriale (după 6 luni de maturare)

Indicii fizico-chimici

Suşe de levuri
Martor 

fermentare 
spontană

S. cerevi-
siae Rara- 
Neagră-2

S. cerevisiae 
Rcaţiteli-6

S. cerevisiae 
Cahuri-2

S. cerevisiae 
47-Killer

S. cere-
visiae 

SKS-102

S. bayanus 
Sm – 802

1. Alcool% vol. 9,3 9,4 9,4 9,5 9,4 9,3 9,3

2. Acidit. titrabilă 
g/dm3 9,59 9,69 9,88 9,69 9,41 9,35 9,35

3. Acidit. volatilă g/
dm3 0,37 0,56 0,37 0,62 0,25 0,50 0,25

4. pH 3,05 3,02 3,02 3,01 3,06 3,03 2,97

5. Potenţia lul OR, 
mV 342 316 315 319 320 315 323

6. Oxidabilitatea, 
λ=420mm 0,052 0,053 0,059 0,063 0,053 0,061 0,079

7. SO2 liber, mg/dm3 6,96 7,60 7,66 10,2 8,96 3,84 12,8
8. SO2 total, mg/dm3 61,4 89,6 85,7 84,5 87,0 51,2 85,7

9. Substanţe fenolice 
mg/dm3 186,5 163,9 128,0 134,8 174,6 141,6 144,5

10. Fe3+ mg/dm3 2,4 2,38 2,35 2,4 2,42 2,38 2,44

11. Aprecierea orga-
noleptică, puncte 7,8 7,75 7,8 7,75 7,8 7,4 7,7

Astfel, conform rezultatelor obţinute, în urma determinării conţinutului 
de aminoacizi (tab. 3.8, tab.3.10), se observă că unii aminoacizi, care sunt 
prezenţi în vin în timpul maturării, aşa ca fenilamina, triptofanul, tirozina, 
în urma reacţiilor susnumite se transformă în compuşi aromatici răspunză-
tori de arome de trandafir, cum sunt β-feniletanolul, β-indoetanolul, fenile-
tilamina ş.a.

Suma aminelor volatile este divizată în 3 zone, dintre care primele două 
sunt responsabile de iz de şoarece, de mucegai, de subsol, iar ultima zonă 
– determinată de temperaturi mai înalte şi care posedă arome de flori de 
porumb, de caramele, pe parcursul maturării creşte considerabil, dar sunt 
evidenţiate aminele ce corespund celei de-a 3-a zonă.

În general, suma compuşilor complexului aromatic volatil corespunde 
cerinţelor pentru obţinerea vinurilor albe seci de calitate, aşa încât valori mai 
înalte în vinurile brute tinere se observă la cele fermentate cu suşele Cahuri-2, 
Sm-802, iar în cele maturate – Rcaţiteli-6, Cahuri-2 şi Sm-802.

Un alt parametru ce determină componenţa biochimică a vinurilor este 
analiza conţinutului de aminoacizi liberi ai vinurilor obţinute. Analiza croma-
tografiei cu schimb de ioni a aminoacizilor la aminoanalizatorul AAA-T-339 a 
permis de a identifica în vinurile Rcaţiteli fermentate cu utilizarea LAU autoh-
tone (obţinute în condiţii de laborator) şi industriale 22-23 aminoacizi (tab. 
3.8, tab.3.10). Un aminoacid important în componenţa vinului este prolina, 
responsabilă de naturaleţea vinului. Examinând rezultatele obţinute, obser-
văm că pe parcursul maturării concentraţia prolinei creşte în vinurile fermen-
tate cu utilizarea suşelor Rcaţiteli-6 şi Cahuri-2, respectiv cu 134,3 şi 44,9%.
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Tabelul 3.10. Conţinutul de aminoacizi liberi ai vinurilor Rcaţiteli, fermentate cu uzilizarea 
LAU de laborator şi industriale, (după 6 luni de maturare), mg/dm3

Aminoaczii
Martor,

fermentare 
spontană

Rara-  
Neagră-2 Rcaţiteli-6 Cahuri-2 47-Killer SKS-102 Sm-802

1. Ac. Cisteinic 2,01 4,91 4,91 3,46 5,92 2,57 9,60
2. Ac. Asparagic 4,66 3,91 4,32 2,97 5,40 3,91 5,33
3. Treonina 1,72 1,58 0 0 1,10 0 2,34
4. Serina 7,14 4,51 2,01 1,53 4,37 0 6,93
5. Ac. glutaminic 7,01 7,98 6,63 3,52 7,05 7,15 12,02
6. Prolina 71,96 272,60 388,64 226,54 426,20 148,06 268,45
7. Glicina 0 7,94 3,40 0,76 7,52 1,32 12,76
8. Alanina 5,27 7,50 11,35 6,03 10,59 7,12 16,81
9. Citrulina 6,19 16,19 26,85 5,62 0 4,86 0

10. Ac.α-aminouleic 0 0 0 0 0 7,28 0
11. Valina 13,54 19,85 0 14,19 16,82 0,99 20,67
12. Gistationina 8,14 12,91 14,03 0 0 0 0
13. Izoleucina 9,43 9,06 6,42 9,09 7,39 6,82 7,39
14. Leucina 12,34 33,85 39,07 31,35 30,29 18,29 39,30
15. Tirozina 0 4,48 4,48 2,31 0 0 12,18
16. Fenilalanina 0 0 0 0 1,82 1,62 14,65
17. Ac.α-aminouleic 0 7,77 2,59 0 1,81 1,17 22,99
18. Ornitina 0,86 6,37 2,79 4,78 0 0 0
19. Etanolamina 0 2,93 4,98 0 6,86 1,92 5,82
20. Lizina 0 1,23 4,90 0 332 4,18 2,52
21. Gistidina 0 2,0 0 0 2,86 1,04 2,52
22. Argipina 0 0 4,29 0 3,59 0 1,62
23. Suma conţinutului de 

aminoacizi 143,0 427,6 531,87 311,95 532,89 463,9 228.3

În vinurile fermentate cu LAU industriale concentraţia prolinei rămâne 
practic constantă. În toate celelalte vinuri, inclusiv vinul martor, concentraţia 
prolinei descreşte.

Din toţi aminoacizii, levurile mai intensiv asimilează alanina, arginina, 
valina, gistidina, feniletilamina, acizii asparagic şi glutaminic, izoleucina, leu-
cina, serina, tirozina ş.a. Practic nu sunt asimilaţi aşa aminoacizi ca glicina, 
lizina şi metionina. Apoi, după fermentare în rezultatul autolizei levurilor, o 
parte din aminoacizi trec în componenţa vinurilor. 

Examinând datele obţinute, putem deduce că, suma aminoacizilor în tim-
pul maturării în unele mostre de vin ca cele fermentate cu utilizarea suşei 
Rara-Neagră-2 şi Rcaţiteli-6 creşte, pe când în toate celelate mostre se observă 
o micşorare a conţinutului lor, fapt care se explică prin aceea că mulţi ami-
noacizi ca tirozina, triptofanul, fenilatilamina, valina, leucina în procesul 
reacţiilor biochimice din vin se transformă în compuşii aromatici respectivi: 
2.3-butilenglicol, n-oxifeniletanol, β-feniletanol, β-feniletilamina, izobutanol, 
izopentanol.

Astfel, suma compuşilor aromatici volatili creşte, iar suma conţinutului de 
aminoacizi se micşorează.

Totuşi, generalizăm că, în urma aprecierii organoleptice, fizico-chimice, 
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aromatice, microbiologice a LAU, obţinute în condiţii de laborator şi utilizate 
la fermentarea mustului Rcaţiteli, permit obţinerea vinurilor materie primă 
albe seci de calitate înaltă, cu indici biochimici preţioşi. Deci, levurile date pot 
concura cu cele industriale. S-a constatat, de asemenea, că LAU în condiţii 
anaerobe îşi păstrează activitatea lor fiziologică timp de 1 an.

3.4. APRECIEREA TEHNOLOGICĂ ÎN CONDIŢII  
DE PRODUCERE A LAU EXPERIMENTALE 

3.4.1. Influenţa LAU expermentale asupra indicilor fizico-chimici ai 
vinurilor albe seci

După obţinerea levurilor active uscate în condiţii de laborator, după tes-
tarea lor comparativă cu starea fiziologică a LAU industriale au fost efectuate 
cercetări privind utilizarea lor în vinificaţia primară. 

În condiţiile de producere la Fabrica de vinuri “Criuleni”, Asociaţia “Cri-
cova” suşele de levuri: Rara-Neagră-2, Rcaţiteli-6, Cahuri-2 şi 47-Killer active 
uscate au fost utilizate la fermentarea mustului.

Pentru cercetare a fost utilizat mustul de struguri al soiului Riesling de Rein 
cu următoarele caracteristici fizico-chimice:

• concentraţia în masă a zaharurilor 172 g/dm3;
• concentraţia în masă a acidităţii titrabile 8,5 g/dm3;
• concentraţia în masă a anhidridei sulfuroase (totale) 80 mg/dm3;
• pH-ul 3,15.
Procesul de fermentare a mustului în condiţii de producere s-a efectuat în 

butoaie de stejar cu volumul de 400-600 dm3, după deburbarea mustului timp 
de 18 ore. Mustul astfel obţinut a fost inoculat cu suşele de levuri susnumite, 
fiind prealabil rehidratate conform regulamentului tehnologic. Tototdată, 
s-au utilizat şi maielele suşelor de levuri cercetate, iar în calitate de martor a 
fost utilizat mustul fermentat pe microflora endogenă.

Procesul de fermentare a mustului s-a efectuat la temperatura de 16-18°C, 
temperatura optimă pentru obţinerea vinurilor albe seci de calitate.

Caracteristicile fizico-chimice ale vinurilor albe seci din soiul de struguri 
Riesling de Rein, fermentate cu utilizarea suşelor de levuri active uscate, pre-
cum şi a maielelor de levuri selecţionate, comparativ cu martorul sunt redate 
în tab. 3.11.

Aprecierea comparativă a caracteristicilor fizico-chimice a vinurilor fer-
mentate cu utilizarea LAU permite de a micşora conţinutul acidităţii titrabile 
cu 0,2-1,0 g/dm3, comparativ cu maielele de levuri selecţionate şi mostra mar-
tor, precum şi de a micşora potenţialul de oxido-reducere. Pentru unele suşe 
de LAU (Rcaţiteli-6 şi 47-Killer) se observă o diminuare a concentraţiei acizilor 
volatili, comparativ cu celelalte mostre de vin.

Aprecierea organoleptică a tuturor vinurilor fermentate cu utilizarea LAU şi 
maielelor de levuri selecţionate este cu mult mai înaltă decât în mostra martor.
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O deosebire esenţială în calitatea vinurilor fermentate cu utilizarea suşelor de 
levuri active uscate şi maielelor de levuri selecţionate nu se observă (tab. 3.11).

Deosebiri neesenţiale se manifestă comparând şi alţi indici fizico-chimici 
ai vinurilor studiate: concentraţia alcoolică, conţinutul de proteine, polifenoli 
totali, fier ş.a.

Astfel, utilizarea în condiţii de producere a suşelor de LAU obţinute în con-
diţii de laborator la ICA (Bucureşti) pentru fermentarea mustului de struguri 
permite de a obţine vinuri albe seci de calitate înaltă, la nivelul utilizării maie-
lelor de levuri selecţionate.

Avantajele tehnologice de bază ale utilizării suşelor de levuri active uscate 
sunt: micşorarea ciclului tehnologic de pregătire a levurilor pentru utilizarea 
lor şi sporirea calităţii vinurilor obţinute.

3.4.2. Influenţa LAU experimentale asupra complexului aromatic volatil 
Calitatea înaltă a vinurilor Riesling, obţinute cu utilizarea LAU autoh-

tone industriale, este confirmată şi prin analiza complexului aromatic vola-
til (tab. 3.12). 

Tabelul 3.12. Influenţa levurilor selecţionate (LAU şi maiele) asupra complexului aromatic 
volatil al vinurilor Riesling, mg/dm3 

Compuşii aromatici Martor
Rara-Neagră-2 Rcaţiteli-6 Cahuri-2 47-Killer
maia LAU maia LAU maia LAU maia LAU

Aldehida acetică 17,34 10,15 16,93 19,90 13,0 15,72 13,28 18,6 14,39
Etilformiat 6,03 1,89 0,31 3,07 5,16 4,15 1,54 4,16 2,87
Etilacetat 42,12 29,18 38,91 28,62 51,0 34,12 38,16 50,0 55,3
n-propanol 9,06 9,41 12,5 12,0 13,4 15,4 12,9 12,9 15,71
Izobutanol 63,39 50,82 56,47 73,85 61,94 62,8 64,6 64,6 74,29
n-butanol urme urme 6,27 urme 2,58 urme 0,31 urme urme
Amine volatile 0,30 urme urme 0,31 0,28 - 0,31 0,26 -
Alcool izoamilic 262,2 240,9 275,25 243,0 260,65 240,2 255,38 252,9 271,4
Amine volatile - 0,20 - - - - - - -
Etillactat 9,06 7,52 7,84 12,8 7,8 10,5 6,15 10,32 5,71
Amine volatile 0,30 0,20 - - - - - - -
Amine volatile 9,06 1,80 3,14 0,31 - - - 2,58 8,57
2,3-butilenglicol 60,38 69,65 95,67 89,23 59,53 60,90 51,54 64,51 74,3
Amine volatile 0,60 2,24 3,14 3,10 3,87 0,20 1,50 2,58 2,80
β-feniletanol 60,38 27,08 33,31 30,77 18,06 24,50 21,54 33,55 20,0
Izobutilacetat urme urme urme urme urme urme urme urme urme
Etilbutirat 0,12 0,08 0,09 0,12 0,08 0,14 0,12 0,04 0,04
 Izoamilacetat 0,28 0,25 0,24 0,41 0,11 0,40 0,33 0,17 0,04
Etilcapronat 0,31 0,35 0,19 0,26 0,32 0,31 0,27 0,11 0,07
Etilcaprilat 0,28 0,20 0,19 0,35 0,37 0,30 0,23 0,11 0,06
Etilcaprinat 0,09 0,20 0,05 0,12 0,08 0,10 0,10 0,03 0,01
Etillaurinat 0,06 0,05 urme 0,02 urme 0,03 0,02 urme urme
Suma alcoolilor de fuzel 326,1 291,7 320,0 316,3 325,2 303,1 320,3 317,4 345,7
Suma aminelor volatile 10,26 2,64 6,28 3,72 7,87 9,00 1,81 5,42 11,37
Suma CEE 0,74 0,80 0,43 0,75 0,77 0,74 0,62 0,47 0,15
Suma compuşilor  
aromatici volatili 541,8 452,2 532,4 518,1 497,5 480,8 480,8 518,4 539,6
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Analiza cromatografică a complexului aromatic volatil al vinurilor obţinute 
cu utilizarea LAU experimentale de laborator a permis aprecierea cantitativă a 
27 componenţi ai alcoolilor superiori, eterilor compuşi, aldehidelor şi aminelor 
volatile. Suma acestor componenţi pentru mostra martor este cea mai înaltă şi 
constituie 541,83 mg/dm3, din care alcoolii “de fuzel” alcătuiesc 326,1 mg/dm3, 
componenţii eterului enantic 0,74 mg/dm3, aminele volatile 10,26 mg/dm3. 

Examinând datele prezentate în tab. 3.12, se poate observa că, suşa de levuri 
47-Killer a permis de obţinut vinuri cu concentraţii mai înalte de alcooli “de 
fuzel” 345,7 mg/dm3, o concentraţie mai înaltă de amine volatile 11,37 mg/dm3 
şi cea mai joasă concentraţie de componenţi ai eterului enantic 0,15 mg/dm3. 
Concentraţia în masă a aldehidei acetice şi a etilacetatului corespund cantităţilor 
admisibile prevăzute pentru vinurile albe seci. Suşele de levuri Rara-Neagră-2, 
Cahuri-2 şi 47-Killer contribuie în vinurile obţinute la reducerea componenţilor 
eterului enantic până la 30%. Eeste necesar de menţionat posibilitatea obţinerii 
vinurilor de o calitate superioară, ce nu conţin amine volatile (primele două zone 
de apariţie), utilizând suşele de levuri Rara-Neagră-2, Rcaţiteli-6 şi Cahuri-2.

În general, după conţinutul complexului aromatic volatil al vinurilor expe-
rimentale, obţinute în rezultatul fermentaţiei alcoolice cu LAU, se caracteri-
zează pozitiv şi sunt recomandate pentru utilizarea pe viitor următoarele suşe 
de levuri: Rara-Neagră-2, Rcaţiteli-6 şi Cahuri-2.

3.5. PERFECŢIONAREA REGIMURILOR TEHNOLOGICE  
DE FABRICARE A LAU ÎN CONDIŢII DE PRODUCERE 

Producerea LAU conform regimurilor elaborate anterior în condiţii de pro-
ducere s-a realizat la Fabrica de drojdie de panificaţie SC “Seineana” SA (or. 
Seini, jud. Maramureş, România).

Tabelul 3.13. Compoziţia fizico-chimică a melasei
Indicii fizico-chimici Conţinutul

Substanţe uscate,% 78,0-84,0
PH 6,7-9,5
Alcalinitate, g/dm3 0,5-5,0
Aciditate, g/dm3 0-0,5
Coloizi (dizolvabili în apă),% 2,4-4,8

Azotul,%
Total 1,5-2,0
Formalina 0,35-0,45
Nedizolvat 0,1-0,25

Fosforul (P2O5),% 0,04-0,05
SO2,% 0,01-0,10
Sărurile de calciu 
(CaO),%

Totale 0,2-0,8
Sedimentate 0-0,06

Zahărul,% polarizare directă 48,0-52,0
invertit 0,1-1,0
rafinoza 0,05-1,0

Pentozele,% 0,20-0,35
Cenuşă,% (sulfurică) 10,0-12,0
K2O,% 3,0-5,5
Acizii volatili (exprimat în acid acetic),% 0,30-0,70
Nitraţi,% 0,03-0,30
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În calitate de materie primă utilizată a fost mediul melasei şi suşele de 
levuri Rara-Neagră-2, Rcaţiteli-6, Cahuri-2 şi 47-Killer. Culturile de levuri au 
fost livrate fabricii de drojdie sub formă de maia de levuri selecţionate şi pe 
mediu solid de malţ-agar.

Maiaua de levuri selecţionată s-a utilizat în scopul cultivării şi acumulării 
maximale a biomasei levuriene. Melasa folosită în calitate de mediu nutritiv 
trebuie să corespundă următorilor caracteristici fizico-chimice (tab. 3.13). 
Melasa este utilizată în procesele de cultivare şi acumulare a biomasei levu-
riene atât din punct de vedere economic, cât şi din considerente tehnologice 
generale caracteristice tuturor fabricilor de drojdie.

3.5.1. Studiul influenţei dozării oxigenului asupra procesului  
de cultivare a levurilor pe mediul nutritiv de melasă 

Suplimentar la studiul influenţei diferitor indici fizico-chimici ai mediilor 
de cultură utilizate asupra proceselor de cultivare a levurilor, cum sunt: influ-
enţa pH-ului, acidităţii titrabile, substanţelor fenolice, substanţelor uscate 
realizate anterior, un alt factor de o mare importanţă este dozarea oxigenului 
în procesul de cultivare a levurilor. 

În scopul cercetării acestui factor au fost efectuate studii în condiţii de 
laborator. La început s-a preparat mediul nutritiv – melasa cu următorii indici 
fizico-chimici iniţiali: substanţele uscate 13%; aciditate titrabilă 0 g/dm3; pH 
8,0; substanţele fenolice 1356,7 mg/dm3.

Melasa preparată în aşa mod a fost supusă unei analize microbiologice în 
rezultatul căreia s-a constatat că, în afară de diferite impurităţi mecanice, ea 
conţine concentraţii mari de celule de bacterii 6x108 cel/cm3. 

Figura 3.13. Schema de tratare a melasei pentru utilizare la cultivarea levurilor
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Pentru utilizarea melasei la cultivarea levurilor a fost elaborată o schemă 
de tratare prealabilă a melasei (fig. 3.13).

Schema conţine trei metode de tratare a melasei pentru inoculare:
• prin centrifugare cu sterilizare ulterioară;
• sterilizare şi tratare cu bentonită urmată de o sterilizare suplimentară;
• tratare cu bentonită şi ulterioară sterilizare.
Rezultatele obţinute în urma tratării melasei după schema de tratare (fig. 

3.113) au permis de a recomanda pentru utilizarea în continuare a următoa-
relor scheme: centrifugarea cu sterilizare şi sterilizare cu tratare cu bentonită 
(doza 3 g/dm3), urmată de sterilizare suplimentară. Ambele scheme tehno-
logice de tratare a melasei permit de a înlătura impurităţile mecanice, iar 
analiza microscopică a mediului de melasă arată prezenţa în mediu doar a 
câtorva unităţi de bacterii moarte. Analiza sedimentelor rezultate din sterili-
zare şi tratare cu bentonită a arătat că, toate impurităţile mecanice, bacteriile, 
în rezultatul schemelor de tratare au fost eliminate în precipitat.

La efectuarea studiului influenţei oxigenului asupra proceselor de cultivare 
a levurilor s-au utilizat 3 dm3 de melasă cu un adaus de săruri minerale de sul-
fat de amoniu (2%) şi diamoniu fosfat (2%). Valoarea indicelui pH al melasei 
s-a reglat în intervalul 4,8-5,4 cu ajutorul acidului sulfuric de 25%. Ca agent 
de inoculare s-a utilizat suşa de levuri Rara-Neagră-2 în volum de 5%. Tem-
peratura procesului de cultivare a variat în intervalul 24-27°C, iar durata pro-
cesului a alcătuit 24 ore. În dinamică a fost studiată concentraţia substanţelor 
uscate determinată refractometric (fig. 3.14) şi concentraţia celulelor de levuri 
determinată microscopic prin utilizarea lamei Thomas (fig. 3.15). Dozarea 
oxigenului în procesul de cultivare s-a studiat în intervalul 0,6 dm3/min, 0,9 
dm3/min şi 1,2 dm3/min.

Examinând fig. 3.14, observăm că concentraţia substanţelor uscate scade 
brusc în mediul unde s-a administrat doza de oxigen 0,6 dm3/min. La aceiaşi 
valoare a concentraţiei substanţelor uscate – 6,8% s-a ajuns şi pe mediul cu 
dozarea 1,2 dm3/min de oxigen, dar printr-o scădere mai lentă şi sunt asimi-
late de levuri 47,7% din concentraţia iniţială de substanţe uscate. În mediul cu 
dozarea oxigenului de 0,9 dm3/min au fost asimilate numai 42,7% substanţe 
uscate.

Studiul dinamicii creşterii concentraţiei celulelor de levuri a permis de 
evidenţiat 3 faze consecutive de cultivare. Faza de latenţă este cea mai mică 
pentru doza 0,9 şi 1,2 dm3/min – 3 ore, iar pentru doza 0,6 dm3/min – 6 ore. 
Faza exponenţială durează 18 ore pentru prima doză de oxigen 0,6 dm3/min 
şi 21 ore pentru dozele mai avansate. În faza staţionară schimbări esenţiale în 
concentraţia celulelor de levuri nu se observă. 

În dinamică s-a mai studiat starea fiziologică şi procentul de înmugurire a 
levurilor. S-a constatat că, în primele ore de la inoculare dimensiunile celule-
lor sunt medii cu vacuole şi mitocondrii mari. Se ştie că una din funcţiile cele 
mai importante a mitocondriilor este de a produce şi conserva energia din 
oxidările biologice aerobe, deci dimensiunile mari ale mitocondriilor arată că 
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celulele de levuri sunt încărcate suficient cu energia necesară pentru reprodu-
cere. Tot ele reprezintă locul unde are loc procesul respiratoriu la levuri. 

Dacă procesul de preparare a maielei de levuri are loc în condiţii de anae-
robioză, în momentul inoculării în mediu ele recapătă oxigenul de la dozato-
rul de oxigen. De acest fenomen este legată mărirea sau micşorarea duratei 
fazei de latenţă. 

Un alt factor important al proceselor de înmulţire a levurilor este formarea 
conglomeratelor. De obicei, ea începe la a 5-6-a oră de la inoculare, formân-
du-se conglomerate a câte 4-6 şi chiar 8 celule, iar unele dintre ele fiind înmu-
gurite.

Figura 3.14. Dinamica concentraţiei substanţelor uscate în procesul de cultivare a culturii 
de levuri Rara-Neagră-2 pe mediul melasei la diferite doze de oxigen

Celulele-fiice cresc ulterior desprinzându-se de celulele-mamă şi, deci, 
de conglomerate şi imediat încep a înmuguri din nou formând iarăşi conglo-
merate. Înmulţirea aceasta rapidă a levurilor reprezintă faza exponenţială 
a curbei de creştere a concentraţiei celulelor de levuri. Numărul celulelor 
creşte în progresie aritmetică şi atinge valoarea maximală de 86,6% la a 12 
oră de la inoculare, iar dimensiunile celulelor sunt mici, dar transparente şi 
strălucitoare. 

Spre sfârşitul procesului de cultivare, când se consumă zahărul şi sub-
stanţele minerale necesare funcţiilor vitale ale celulelor, numărul celulelor 
înmugurite scade brusc, iar la analiza microscopică se observă 1,5-2,0% celule 
moarte. Aceasta reprezintă faza staţionară a levurilor.

Astfel, studiul diferitor doze de oxigen în procesul de cultivare a demon-
strat, că dozarea oxigenului în volum de 1,2 dm3/min permite de a acumula 
o concentraţie mai înaltă de levuri şi, deci, ca rezultat o biomasă levuriană 
maximală.
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Figura 3.15. Dinamica concentraţiei celulelor de levuri în procesul de cultivare a culturii 
de levuri Rara-Neagră-2 pe mediul de melasă la diferite doze de oxigen

Concentraţia levurilor în rezultatul procesului de cultivare cu dozarea dife-
ritor volume de oxigen este prezentată în tab. 3.14.

Tabelul 3.14. Biomasa levuriană la cultivarea suşei de levuri Rara-Neagră-2 pe mediul 
nutritiv de melasă în dependenţă de dozarea oxigenului

Doza de oxigen, dm3/min Concentraţia celulelor de levuri, cel/cm3 g/dm3 (umiditatea 6%)
0,6 7,6x109 3,41
0,9 8,2x109 3,77
1,2 9,6x109 4,32

Utilizarea în procesul de cultivare a ultimei doze de oxigen şi anume 1,2 
dm3/min a permis de obţinut o biomasă maximală levuriană determinată atât 
la analiza microscopică, cât şi la sedimentul de drojdie format la umiditatea 
de 6% adică 4,32 g.

3.5.2. Studiul regimurilor tehnologice de cultivare a levurilor în condiţii 
de producere 

În condiţiile Fabricii de drojdie de panificaţie SC “Seineana” SA (or. Seini, 
jud. Maramureş, România) a fost realizat procesul de cultivare şi producere a 
LAU din suşe de levuri autohtone.

Culturile pure selecţionate de levuri, realizate pe mediu de must de stru-
guri în volum de 2-3 dm3 s-au utilizat pentru iniţierea procesului de cultivare a 
levurilor, care este alcătuit din 4 faze consecutive şi durează în total 54 ore. Ca 
mediu nutritiv în procesul de cultivare a biomasei levuriene s-a utilizat melasa 
tratată şi preparată conform subpunctului anterior.

Primele faze de cultivare sunt faze de adaptare la condiţiile mediului nutri-
tiv şi de multiplicare a levurilor. În prima fază (fig. 3.16) volumul mediului 
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nutritiv este de 50 dm3, concentraţia substanţelor uscate 12%, pH-ul 5,5, iar 
durata procesului – 24 ore. 

S-a constatat că, levurile Saccharomyces cerevisiae se adaptează mai greu 
la condiţiile acestui mediu nutritiv. La microscoparea lor s-a observat celule 
de dimensiuni mici şi medii, precum şi unităţi de bacterii. În procesul cultivă-
rii levurilor în prima fază concentraţia substanţelor uscate scade de la 12 până 
la 4-5%. Pe fig. 3.16 este reprezentată prima generaţie de cultivare a levurilor, 
care redă dinamica micşorării concentraţiei substanţelor uscate. S-a obser-
vat că suşele de levuri Rcaţiteli-6 şi 47-Killer reduc concentraţia substanţelor 
uscate până la 4,0% la a 19-a, a 20-a oră de la inoculare; în acelaşi interval de 
timp activează şi suşa de levuri Rara-Neagră-2, dar aceasta reduce concentra-
ţia substanţelor uscate la 5%. Un alt fenomen interesant s-a observat la suşa 
de levuri Cahuri-2, care pe parcursul a 18 ore de cultivare a rămas inactivă, 
factor care dificultează utilizarea ei ulterioară în procesul de producere a LAU.

Figura 3.16. Dinamica concentraţiei substanţelor uscate în procesul de cultivare  
a levurilor în prima fază de cultivare

În momentul în care concentraţia substanţelor uscate scade până la 4,0-
5,0%, mediul de cultivare este transportat într-un vas de capacitate mai mare 
cu volumul 500 dm3 pentru următoarea fază (generaţie) de cultivare. În pro-
cesul de cultivare au fost dirijate următoarele caracteristici fizico-chimice: 
indicele pH, care variază în limitele 5,0-5,5; temperatura 30-32°C şi dozarea 
oxigenului, care în primele faze de cultivare este 0,9-1,2 dm3/min, iar la urmă-
toarele generaţii 0,6 dm3/min (prealabil aerul este filtrat). La microscoparea 
levurilor s-au observat celule de formă sferică, înmugurite, semitransparente, 
care formează deja un sediment nisipos. Procesul de cultivare a levurilor, 
exprimat în concentraţia substanţelor uscate, este redat pe fig. 3.17. În această 
fază, micşorarea concentraţiei substanţelor uscate constituie de la 12% până 
la 4,8%, iar durata procesului este de 12 ore. O mică deviere în procesul de 
cultivare se observă pentru suşa Cahuri-2, care în primele 3 ore de la inoculare 
este inactivă. 
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După 12 ore de cultivare (durata fazei a 2-a), mediul de cultivare este trans-
portat într-un vas de capacitate mai mare – 1500 dm3. Durata de multiplicare 
a levurilor este de 9 ore. Pe parcursul fazei a 3-a, concentraţia substanţelor 
uscate se reduce de la 4-5% până la 2,8-3,0% şi reprezintă o generaţie de con-
centrare a biomasei levuriene (fig. 3.18). 

O deviere a procesului de cultivare se observă pentru suşa de levuri 
Rara-Neagră-2, care pe parcursul primelor 5-6 ore de cultivare concentraţia 
substanţelor uscate scade până la 3,6%, iar în următoarele 3-4 ore creşte din 
nou la 4,0%. La restul suşelor de levuri concentraţia substanţelor uscate scade 
până la 3,0-3,2%.

Figura 3.17. Dinamica concentraţiei substanţelor uscate în procesul de cultivare  
a levurilor în faza a doua

Figura 3.18. Dinamica concentraţiei substanţelor uscate în faza a treia de cultivare  
a levurilor
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La microscoparea levurilor se observă celule de dimensiuni mici, mai puţin 
înmugurite, nisipoase. Procesul de cultivare în faza a 3-a se desfăşoară într-un 
flux continuu. Astfel, ½ din volumul total, care face posibilă separarea este 
trecut în faza a 4-a, celălalt volum continuă faza a 3-a.

3.5.3. Studiul regimurilor tehnologice de concentrare şi uscare a LAU  
în condiţii de producere 
Ultima generaţie de cultivare a levurilor în condiţii de producere este 

cuprinsă într-un interval de timp de 9 ore. Pentru suşele de levuri Rcaţiteli-6 
şi 47-Killer s-a observat o uşoară scădere a concentraţiei substanţelor uscate 
cu 0,2-0,4%, iar apoi o bruscă creştere a ei datorită concentrării biomasei de 
levuri acumulată. Pentru suşa de levuri Rara-Neagră-2, la început scade brusc 
concentraţia substanţelor uscate de la 2,3 la 1,0% şi apoi creşte lent cu 0,5-
0,6%, în rezultatul concentrării biomasei levuriene. Această fază se deosebeşte 
de celelate prin faptul că se alimentează incontinuu cu mediu nutritiv şi săruri 
minerale de sulfat de amoniu şi diamoniu fosfat.

Figura 3.19. Procesul de concentrare a levurilor în ultima fază de cultivare

Biomasa levuriană obţinută este transportată la procesul de separare. În 
acest scop se foloseşte un separator centrifugal, bazat pe separarea în 3 trepte. 
Cea de-a 2-a şi de-a 3-a treaptă reprezintă două spălări consecutive cu apă 
potabilă curată, lichidul fiind eliminat din separator pe partea de sus, iar con-
centratul de drojdie (drojdia presată) pe partea de jos. Capacitatea separato-
rului este de 25000 dm3/oră.

Următoarea etapă de obţinere a LAU este granularea. Această operaţie 
tehnică s-a efectuat manual la o maşină specială unde drojdia presată este 
trecută printr-un perete perforat cu orificii de dimensiuni mici (2-3mm), obţi-
nându-se nişte firişoare subţiri ulterior fiind supuse uscării.

Procesul de uscare a levurilor s-a efectuat în pat fluidizant la temperatura 
de 36-38°C. Productivitatea uscătorului este de 1 kg/oră, în funcţie de tem-
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peratura de uscare. Levurile active uscate au fost ambalate în vid în pachete 
de polietilenă câte 0,5-1,0 kg la ambalatorul MULTIVAC (Germania). În stare 
uscată şi ambalată au fost obţinute suşele de levuri Rara-Neagră-2 şi Rcaţi-
teli-6, pentru producerea vinurilor albe seci.

3.5.4. Elaborarea schemei tehnologice de producere a LAU 

În baza rezultatelor de studiu obţinute pe parcursul proceselor de culti-
vare, concentrare, uscare şi ambalare a levurilor a fost elaborată schema teh-
nologică de producere a LAU în condiţii de producere.

Figura 3.20. Schema tehnologică de obţinere a levurilor active uscate la SC “Seineana”
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Partidele experimentale de levuri active uscate obţinute în condiţii de pro-
ducere au fost supuse cercetării stării lor fiziologice şi aprecierii tehnologice 
pentru efectuarea procesului de fermentare a mustului pentru fabricarea 
vinurilor albe seci. În acest scop a fost efectuată aprecierea organoleptică a 
LAU şi s-a constatat că ele au o culoare de la crem-deschis – suşa Rcaţiteli-6, la 
crem-inchis – suşa Rara-Neagră-2 cu miros şi gust specific, plăcut, fără nuanţe 
străine. Proprietăţile fizico-chimice ale LAU, obţinute în condiţii de producere 
la SC “Seineana” SA (or. Seini, jud. Maramureş, România), corespund cerin-
ţelor OIVV. Aprecierea microbiologică a levurilor a dovedit că parametrii de 
bază corespund cerinţelor în vigoare ale Oficiului Internaţional: viabilitatea 
5-8x1010 cel/kg (SU) şi levuri de alt gen 0,01%. 

Însă trebuie de atras atenţia la concentraţia mai înaltă de bacterii 7-8 108 
cel/kg (SU) şi umiditatea 9%, fiind cu 1% mai ridicată decît cea admisibilă. 
LAU autohtone au fost documentate de către SC “Seineana” SA printr-un pro-
ces verbal de evaluare a rezultatelor obţinute.De asemenea, pentru efectuarea 
procesului de producere a LAU au fost elaborate următoarele documente: fişa 
tehnică a produsului, fişa unităţii de producţie, specificaţia tehnică sau stan-
dardul elaborat, instrucţiuni tehnologice şi fişa cu privire la pregătirea profe-
sională a personalului de execuţie.

3.5.5. Studiul activităţii fiziologice a levurilor active uscate şi a 
procesului de rehidratare pentru utilizarea la fermentarea mustului

LAU autohtone industriale au fost păstrate la temperatura de 4-6°C timp 
de 12 luni în condiţii aerobe şi periodic a fost studiată activitatea fiziologică a 
indicilor fizico-chimici şi organoleptici.

La aprecierea organoleptică a LAU autohtone industriale pe perioada de 
păstrare s-a constatat menţinerea în stare iniţială a indicilor organoleptici: 
culoarea – de la crem-deschis până la crem-închis; mirosul şi gustul specific, 
plăcut, fără nuanţe străine.

Pe parcursul a 12 luni de păstrare, LAU autohtone industriale sunt caracte-
rizate cu următorii indici fizico-chimici (tab. 3.15).

Astfel, după 12 luni de păstrare, LAU autohtone industriale îşi menţin con-
stanţi indicii de umiditate şi conţinutul de proteină, conţinutul de cenuşă 
scade doar cu 0,1% la sfârşitul celei de-a 12-a luni de păstrare, iar conţinutul 
de grăsime creşte cu 0,05% în acelaşi termen de păstrare.

Tabelul 3.15. Indicii fizico-chimici ai LAU autohtone industriale

Indicii fizico-chimici
Termenul de păstrare, luni

0 6 12
Umiditate,% 8,8 8,9 8,9
Conţinut de proteină,% SU max. 41,0-44,0 42,0-44,0 42,0-44,0
Conţinut de cenuşă,% SU max. 8,0 8,0 7,9
Conţinut de grăsime,% SU max. 0,1 0,1 0,15



186

TARAN NICOLAE

Un factor important la aprecierea calităţii LAU autohtone industriale este 
efectuarea controlului periodic a stării microbiologice în conformitate cu 
cerinţele OIVV. S-a constatat că, pe parcursul a 12 luni de păstrare au loc unele 
schimbări neânsemnate în viabilitatea celulelor de levuri şi în conţinutul bac-
teriilor, care sunt redate în tab. 3.16.

Tabelul 3.16. Dinamica stării microbiologice a LAU autohtone industriale pe parcursul a 12 luni

Caracteristica microbiolo-
gică

Rara-Neagră-2 Rcaţietli-6
Termenul de păstrare, luni

0 6 12 0 6 12
Viabilitatea, cel x1010/g 7,25 6,9 6,63 5,53 5,25 5,0
Levuri de alt gen,% 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Bacterii, cel x108/g 7,5 7,3 7,2 8,5 8,0 7,63

Observăm, că după indicele viabilitate, activitatea levurilor scade doar cu 
5%, iar a bacteriilor cu 4% pentru suşa Rara-Neagră-2 şi cu 5% pentru suşa 
Rcaţiteli-6.

Astfel, în condiţiile nominalizate (temperatura scăzută şi mediu anaerob), 
culturile de LAU autohtone industriale au o tendinţă de a-şi menţine activita-
tea înaltă pe o perioadă îndelungată de timp (12 luni).

Pentru a fi utilizate în procesul de fermentare a mustului, LAU necesită o 
operaţie de rehidratare. Procesul de rehidratare a levurilor active uscate se 
efectuează după metodele standard şi variază doar doza de administrare în 
must în dependenţă de viabilitatea LAU şi pentru ce tip de vin se preconizează 
de a fi folosite. Utilizarea LAU pentru fermentarea mustului în producerea 
vinurilor albe seci se efectuează conform regulamentului tehnologic elaborat. 

3.5.6. Aprecierea tehnologică a LAU autohtone industriale în condiţii  
de producere

LAU autohtone industriale au fost cercetate în condiţii de producere la 
Fabrica de vinuri “Criuleni” a Combinatului de vinuri spumante şi de marcă 
“Cricova” şi la Fabrica de vinuri a Agrofirmei “Cărpineni” (s. Cărpineni, r-nul 
Hânceşti) pentru obţinerea vinurilor albe seci.

Procesul de rehidratare a LAU şi inoculare a levurilor s-a efectuat pe mustul 
de struguri Aligote cu următorii indici fizico-chimici: concentraţia în masă a 
zaharurilor – 200 g/dm3; aciditatea titrabilă – 9,5 g/dm3; pH- 3,15; conform 
dozei de 3,0 g/dal, iar în calitate de martor a servit mustul fermentat pe micro-
flora endogenă. Procesul de fermentare a mustului în toate variantele s-a des-
făşurat într-un termen de 7-9 zile de la momentul inoculării levurilor cu o con-
sumare totală a zaharurilor, puţină spumare şi o limpezire rapidă a vinului.

În vinurile obţinute pe parcursul maturării au fost efectuate aprecierea 
organoleptică şi analiza indicilor fizico-chimici, complexului volatil şi a com-
ponenţei aminoacizilor liberi. 

În urma analizei indicilor fizico-chimici ai vinurilor Aligote s-a constatat 
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că, concentraţia alcoolică a vinurilor experimentale e mai mare la vinurile 
experimentale decât la vinul martor cu 0,2-0,4% vol.; se micşorează aciditatea 
titrabilă din contul sedimentării sărurilor de tartrat de calciu şi bitartrat de 
potasiu; se micşorează potenţialul de oxido-reducere; se micşorează concen-
traţia în masă a substanţelor fenolice din contul formării complecşilor solubili 
ai lor cu fierul, toate acestea în final, duc la îmbunătăţirea calităţii vinurilor.

În general, după analiza indicilor fizico-chimici ai vinurilor albe seci, obţi-
nute cu utilizarea LAU autohtone industriale, s-a constatat, că vinurile obţi-
nute sunt din punct de vedere al tulburelilor fizico-chimice stabile, iar toţi indi-
cii analizaţi se află în limitele ce corespund vinurilor albe seci de calitate înaltă.

Analiza cromatografică a complexului volatil al vinurilor albe seci Aligote 
a permis de identificat în componenţa lor a 26 substanţe aromatice (fig. 3.20). 

Datele au constatat, că concentraţia alcoolilor de fuzel se află în limitele 
admisibile pentru vinurile calitative, chiar dacă creşterea cu 10% a concentra-
ţiei lor peste fiecare 6 luni de maturare este specifică tuturor mostrelor de vin, 
inclusiv martorului.

Tabelul 3.17. Indicii fizico-chimici ai vinurilor Aligote, fermentate cu utilizarea LAU 
autohtone industriale pe parcursul maturării

Indicii fizico-chimici:

Levurile utilizate pentru fabricarea vinurilor:
Martor Rara-Neagră-2 Rcatiteli-6

Durata de maturare a vinurilor, luni
1 6 12 1 6 12 1 6 12

Concentraţia alcoolică,% vol 10,2 10,3 10,2 10,8 10,8 10,8 10,6 10,8 10,6
Concentraţia în masă a:
acidităţii titrabile g/dm3 10,1 9,4 9,4 10,2 9,4 9,2 9,8 9,2 9,0
acidităţii volatile g/dm3 0,33 0,53 0,66 0,26 0,38 0,47 0,32 0,47 0,44
SO2 total/liber mg/dm3 76/13 82/10 86/15 55/8 76/9 91/13 67/9 91/13 90/16
fierului mg/dm3 10,23 9,66 8,79 8,65 7,08 6,97 10,2 6,97 6,1
substanţelor fenolice mg/dm3 201,4 187,0 166,0 206,2 192,0 176,0 215,9 176,0 180,0
substanţelor proteice mg/dm3 22,8 22,1 21,9 24,2 23,6 22,7 25,0 22,7 23,0
Potenţialul OR, mV 289 269 252 271 260 245 264 245 248
Gradul de oxidare, λ=420nm 0,132 0,23 0,138 0,113 0,112 0,123 0,117 0,123 0,120
pH 3,03 3,24 3,29 3,02 3,27 3,32 3,04 3,32 3,42
Extract sec nereducător, g/dm3 22,3 22,0 21,8 22,9 22,6 22,4 24,5 22,4 24,0
Nota organoleptică, puncte 7,8 8,6 9,0 7,9 8,9 9,2 8,0 9,2 9,2

Prezenţa aminelor volatile la analiza cromatografică a substanţelor aroma-
tice volatile este urmărită prin 3 zone de apariţie, dintre care primele două 
zone posedă izuri neplăcute de mucegai, subsol, şi “izuri de şoarece”, pe când 
ultima zonă e specifică prin redarea vinului a tonurilor de floricele de porumb 
sau miere de albini, caramele.

Astfel, în mostra martor au fost identificate toate 3 zone de apariţie, după 6 
luni de maturare şi concentraţia lor a atins valoarea de 18,6 mg/dm3, iar după 
12 luni de maturare concentraţia lor scade puţin, predominând aminele vola-
tile din ultimele 2 zone.
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Tabelul 3.18. Influenţa LAU autohtone industriale asupra complexului aromatic volatil  
al vinurilor Aligote pe parcursul maturării, mg/dm3

Substanţele aromatice

Martor (fermentare 
spontană) LAU- Rara-Neagră-2 LAU-Rcaţiteli-6

Termenul de maturare, luni
2 6 12 2 6 12 2 6 12

Aldehida acetică 32,89 78,12 84,6 30,02 49,2 64,0 21,43 47,42 76,0
Etilformiat 4,15 urme urme 4,29 3,12 4,0 4,80 2,20 2,00
Etilacetat 32,46 44,64 51,7 24,56 40,38 44,00 38,75 41,13 51,00
n-propanol urme urme urme urme urme urme urme urme urme
Amine volatile urme - - urme - urme urme - -
Izobutanol - 111,6 70,5 - 149,27 56,4 109,7 64 0
n-butanol - 3,72 - - urme - - urme -
Alcool izoamilic 162,0 203,3 220,4 151,4 173,0 180,0 156,80 160,0 172,0
Amine volatile - 3,72 - - - - - - -
Etillactat - 9,30 9,35 - - 4,84 - 4,57 6,0
Amine volatile - - 2,35 - - urme 2,0
Amine volatile - 3,72 4,7 - urme urme urme
2,3 butilenglicol 29,09 148,8 188,0 84,3 170,5 180,1 217,6 259,0 264,0
Amine volatile - 11,16 7,0 11,4 2,07 4,84 25,6 4,57 8,0
Necunoscut - 7,44 - - 6,15 - - 2,61 -
Alcool benzilic - urme 2,35 - - 2,35 - urme 2,0
β-feniletanol urme 29,76 32,9 urme 38,43 56,80 22,40 32,0 49,7
Etilbutirat urme 0,023 0,056 urme 0,018 0,044 urme 0,033 0,059
Izobutilacetat urme 0,072 0,193 urme 0,058 0,088 urme 0,018 0,295
Etilizovaleriat urme 0,006 0,013 urme 0,007 0,017 urme urme 0,02
Izoamilacetat 1,05 0,71 0,294 0,50 0,69 0,10 0,65 0,78 0,95
Etilcapronat 0,36 0,30 0,24 0,30 0,29 0,37 0,35 0,27 0,39
Hexilacetat 0,07 0,04 0,02 0.04 0,02 - 0,04 0,01 0,01
Hexanol 0,04 0,05 0,042 urme 0,01 0,06 urme 0,01 0,023
Etilcaprilat 0,60 0,60 0,44 0,43 0,51 0,41 0,43 0,51 0,57
Linalool - - urme - - - 0,01 - -
Etilcaprinat 0,20 0,15 0,112 0,12 0,11 0,099 0,14 0,22 0,25
a-terpineol urme - - urme - - urme - -
Acetat β-feniletanol 0,05 0,049 0,042 0,06 0,051 0,033 0,05 0,044 0,027
Etillaurinat urme 0,002 0,007 urme 0,001 0,022 urme 0,008 0,015
Suma alcoolilor de fuzel 162,0 318,62 290,9 151,4 322,27 236,4 266,47 160,0 236,0
Suma aminelor volatile 29,09 18,6 14,05 11,4 2,07 4,84 25,6 4,57 10,0
Suna componenţilor 
eterului enantic 1,16 1,052 0,799 0,85 0,911 0,941 0,92 1,008 1,225

Suma componenţilor 
volatili 362,96 652,28 675,0 407,42 633,88 598,61 698,72 546,40 699,31

În mostrele experimentale de vin este prezentă concentraţia de amine 
volatile a ultimei zone de apariţie, ceea ce nu influenţează negativ calitatea 
vinurilor. În urma proceselor de transformare biochimică a fenilalaninei se 
formează p-feniletanol, ce posedă aromă plăcută de trandafir. Concentraţii 
înalte ale acestui compus aromatic se ating după 6 luni de maturare pentru 
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mostrele experimentale de vin, iar în mostra martor – creşte în continuare la 
maturarea vinului. Studiul componenţei de aminoacizi a vinurilor albe seci 
Aligote a arătat, că în procesul de maturare au loc schimbări atât calitative, 
cât şi cantitative a aminoacizilor liberi. Astfel, după 6 luni de maturare creşte 
concentraţia tuturor aminoacizilor cu 10-40%, cu excepţia leucinei şi etano-
laminei, iar în vinuri se sintetizează izoleucina. 

În procesul de maturare în continuare a vinurilor materie primă (12 luni) 
continuă să se schimbe concentraţia în masă a aminoaciziloz liberi. De 2-3 ori 
creşte concentraţia acidului asparaginic, a tirozinei, serinei, treoninei, feni-
lalaninei, lizinei. Creşte concentraţia prolinei, responsabile de naturaleţea 
vinului şi a argininei. Concomitent, se observă micşorarea esenţială a acidului 
γ-aminouleic şi glutaminic.

Au loc schimbări şi în componenţa calitativă a aminoacizilor liberi – se 
observă lipsa etanolammei în toate mostrele de vin, β -alaninei şi acidul β-ami-
nouleic în mostra martor şi în vinul fermentat cu suşa de levuri Rara-Neagră-2. 
La această etapă de maturare în vinuri se constată apariţia citrulinei. Apariţia 
aminoacizilor este cauzată de hidroliza substanţelor proteice, iar dispariţia lor 
– de procesul de dezaminare.

În final, toate schimbările, care au loc la maturarea vinurilor (de natură 
biochimică) au ca rezultat doar ameliorarea calităţii vinurilor cercetate: creşte 
concentraţia β -feniletanolului şi 2,3 butilenglicolului, creşte concentraţia com-
ponenţilor eterului enantic în mostrele experimentale de vin, prezenţa în canti-
tăţi mici a unor aşa compuşi terpenici cu aromă puternică cum sunt linaloolul 
şi α-terpineolul; creşte concentraţia unor astfel de aminoacizi ca: acidul aspara-
ginic, torozina, serina, treonina, fenilalanina, lizina, prolina, arginina ş.a.

3.5.7. Elaborarea schemei tehnologice de producere a vinurilor albe seci 
cu utilizarea LAU autohtone industriale şi implimentarea în vinificaţie

Producerea LAU autohtone industriale s-a efectuat în condiţiile Fabricii de 
drojdie de panificaţie S.C. “Seineana” S.A. (or. Seini, jud. Maramureş, Româ-
nia) şi s-au obţinut în stare uscată activă a câte 25 kg de levuri Rara-Neagră-2 
şi Rcaţiteli-6. 

Cercetările efectuate în domeniul regimurilor tehnologice de producere a 
vinurilor albe seci cu utilizarea LAU autohtone industriale au fost efectuate în 
condiţiile Fabricii de vinuri ”Cărpineni” (s. Cărpineni, r-nul Hânceşti), având ca 
bază mustul de struguri Aligote, în volum de 3000 dal, şi la Fabricii de vinuri “Criu-
leni”, Combinatul de vinuri spumante şi de marcă Cricova (or. Criuleni), unde 
s-au utilizat pentru fermentarea 1500 dal de must din soiul de struguri Pinot franc. 

Încercările la scară industrială a partidelor experimentale de levuri active 
uscate autohtone industriale (Rara-Neagră-2 şi Rcaţiteli-6) pentru fermenta-
rea musturilor Aligote şi Pinot franc şi producerea vinurilor corespunzătoare 
a dovedit influenţa pozitivă asupra procesului de fermentare şi calităţii vinu-
rilor albe seci obţinute.
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Ca rezultat al obţinerii vinurilor albe seci de calitate înaltă în condiţii de 
producere cu utilizarea LAU autohtone industriale s-a elaborat schema teh-
nologică de producere a vinurilor albe seci cu utilizarea LAU autohtone indus-
triale (fig. 3.21). 

În rezultatul cercetărilor efectuate se recomandă utilizarea LAU obţinute la 
S.C. “Seineana” S.A. în colaborare cu I.N.V.V. şi I.C.A. (or. Bucureşti, România) 
pentru producerea vinurilor albe seci şi omologarea în ramura vinicolă.

Figura 3.21. Schema tehnologică de producere a vinurilor albe seci cu utilizarea LAU 
autohtone industriale

Rezultatele cercetării LAU autohtone industriale, de asemenea, au fost 
incluse în Instrucţiunea controlului microbiologic a vinurilor spumante”, (IC 
MD-67-02934365-00-10-97) şi “Reguli generale de producere a vinurilor de 
struguri perlante şi perlante aromatizate de soi şi de cupaj albe, roze şi roşii” 
(RG 67-02934365-03-98), elaborate în cadrul I.N.V.V. şi adoptate de Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare al R.Moldova.În așa fel, LAU autohtone 
industriale au o utilizare practică atât la fermentarea primară pentru obţine-
rea vinurilor albe seci, cât şi recomandări la fermentarea secundară pentru 
producerea vinurilor spumante şi perlante.



BIOTEHNOLOGII IN VINIFICAŢIE

191

3.6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
În rezultatul cercetărilor efectuate pot fi formulate următoarele concluzii şi 

recomandări pentru producere:
1. Au fost selectate suşe de levuri cu aptitudini reduse în sinteza aminde-

carboxilazelor (substanţe ce transformă o serie de aminoacizi şi alţi compuşi 
aminici în amine biogene), utilizarea în procesul de fermentare a cărora per-
mite de obţinut vinuri materie primă cu un conţinut destul de scăzut în amine 
biogene. Astfel, s-a stabilit că suşele de levuri Rara-Neagră-2, Rcaţiteli-6, 
Cahuri-2 şi 47-Killer produc amine biogene la nivelul celor mai bune suşe de 
levuri active uscate din Europa, iar utilizarea lor la fermentarea mustului duce 
la formarea vinurilor cu un conţinut redus de amine biogene, amine volatile, 
alcooli de fuzel şi un grad înalt igienic.

2. Cercetările efectuate asupra procesului de cultivare a levurilor Rara-Nea-
gră-2, Rcaţiteli-6, Cahuri-2 şi 47-Killer pe diferite medii nutritive: must de 
struguri, must de malţ, melasă şi mediul Czapek, cel mai optimal mediu pen-
tru acumularea unei cantităţi levuriene maximale este mustul de malţ, mediu 
care a fost utilizat la obţinerea mostrelor experimentale de LAU în condiţii 
de laborator. Din punct de vedere economic şi tehnologic, pentru produce-
rea LAU industriale la baza procesului tehnologic se recomandă utilizarea în 
calitate de materie primă a melasei cu adausuri de săruri minerale necesare 
activităţii fiziologice a levurilor.

3. Studiul influenţei dozei oxigenului în procesul de cultivare a levurilor 
şi elaborarea regimurilor tehnologice de producere a LAU în bază de melasă 
a demonstrat, că dozarea oxigenului în volum de 1,2 dm3/min permite de a 
acumula o concentraţie mai înaltă de levuri şi o biomasă levuriană maximală.

4. În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate schema tehnologică şi flu-
xul tehnologic de cultivare şi obţinere a LAU în condiţii de laborator pentru 
suşele de levuri Rara-Neagră-2, Rcaţiteli-6, Cahuri-2 şi 47-Killer, care cores-
pund după indicii fizico-chimici şi microbiologici cerinţelor O.I.V.V.

5. Studiul tehnologic şi microbiologic a procesului de fermentare a mus-
tului în baza utilizării LAU autohtone de laborator a permis de constatat, că 
levurile obţinute permit obţinerea vinurilor cu concentraţia alcoolică cu 0,2-
0,3% vol. mai înaltă decât în mostrele martor, micşorarea potenţialului de 
oxido-reducere şi gradului de oxidare, ce îmbunătăţeşte indicii fizico-chimici 
şi aprecierea organoleptică a vinurilor.

6. Au fost elaborate regimurile tehnologice de cultivare, concentrare şi 
uscare a biomasei levuriene pentru producerea LAU industriale ce posedă 
indicii necesari microbiologici şi fiziologici stabili pe parcursul a 12 luni de 
păstrare.

7. În baza rezultatelor obţinute pentru prima dată a fost elaborată schema 
tehnologică de producere a LAU autohtone pentru vinificaţie în condiţii de 
producere, care constă din 4 faze consecutive ce durează 54 ore, urmată de 
concentrare, spălare, mărunţire şi uscare într-un uscător în pat fluidizant, la 
temperatura de 36-39 °C.
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8. Studiul influenţei LAU autohtone industriale asupra componenţei fizi-
co-chimice şi biochimice a vinurilor a permis de constatat, că vinurile obţi-
nute se caracterizează prin: un grad de alcool mărit cu 0,3-0,4% vol. compa-
rativ cu martorul; concentraţii înalte de 2,3 butilenglicol; de β -feniletanol şi 
aminoaci liberi.

9. Încercările de implementare a LAU pentru producerea vinurilor albe seci 
efectuate la Fabrica de vinuri “Criuleni”a Combinatului de vinuri spumante şi 
de marcă “Cricova” (or. Criuleni) şi la Agrofirma “Cărpineni” (Cărpineni, r-nul 
Hânceşti) au demonstrat posibilitatea obţinerii vinurilor albe seci Aligote şi 
Pinot franc de înaltă calitate.

10. În rezultatul obţinerii vinurilor albe seci de calitate în condiţii de produ-
cere cu utilizarea LAU autohtone industriale s-a elaborat schema tehnologică 
de producere a vinurilor albe seci cu utilizarea LAU autohtone industriale. A 
fost elaborat Regulamentul tehnologic de preparare a maielei de levuri din 
LAU pentru obţinerea vinurilor albe seci.

11. Rezultatele investigaţiilor realizate au fost utilizate la elaborarea 
“Instrucţiunii pentru controlul microbiologic a producerii vinurilor spu-
mante” (IC MD 67-02934365-00-01-97) şi “Regulilor generale de producere a 
vinurilor de struguri perlante şi perlante aromatizate de soi şi de cupaj albe, 
roze şi roşii” (RG MD 67-02934365-03-98).
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4. PERFECŢIONAREA TEHNOLOGIEI 
DE PRODUCERE A VINURILOR 

SPUMANTE ALBE PRIN METODA  
DE REZERVOR 
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4.1. FACTORII CE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA VINURILOR 
SPUMANTE ALBE FABRICATE PRIN METODA DE REZERVOR
La momentul actual în ţările CSI, inclusiv în Republica Moldova, Federaţa 

Rusă, Republica Belarus, în tehnologia de producere a vinurilor spumante 
originale albe prin metoda de rezervor s-a marcat tendinţa de trecere de la 
metoda de flux continuu la procesul discontinuu pentru fabricarea acestora. 
Acest factor se datorează atât scăderii volumului de producere a vinurilor spu-
mante albe, precum şi necesităţii de a extinde sortimentul de vinuri, unde este 
necesar de a fabrica produse noi în cantităţi limitate. În plus, multe fabrici de 
vin, în afară de producerea vinurilor liniştite, au început să producă şi vinuri 
spumante albe, unde nu este nevoie de a aplica procesul continuu, care nece-
sită investiţii mari de capital şi cheltuieli tehnologice. Un factor important 
care influenţează calitatea vinurilor materie primă iniţiale, precum şi a vinu-
rilor spumante albe finite, constă în aplicarea suşelor de levuri, care sunt cele 
mai bine adaptate la condiţiile de fermentare a mustului şi amestecului de 
rezervor, cu o acumulare maximă a substanţelor aromatice şi cu indici înalţi 
ai proprietăţilor de spumare.

O altă problema importantă privind îmbunătăţirea calităţii vinurilor spu-
mante albe fabricate prin metoda periodică constă în desfăşurarea unui 
complex integru de cercetări cu privire la influenţa proceselor tehnologice, 
începând cu vinurile materie primă pentru spumante albe, indicii lor fizi-
co-chimici la tratarea asamblajelor şi cupajelor şi terminând cu procesul de 
fermentare secundară şi maturarea vinurilor spumante albe pe sedimentul de 
drojdie (cuvee), precum şi impactul acestora asupra indicilor de calitate, cum 
ar fi substanţele aromatice şi proprietăţile de spumare a vinurilor spumante 
albe finite. Utilizarea asamblajelor vinurilor materie primă pentru spumante 
albe, din soiuri de struguri cu nuanţă aromatică (Chardonnay, Sauvignon, 
Traminer roz etc.), este o direcţie de perspectivă în producţia vinurilor spu-
mante albe prin metoda de rezervor, de aceea este necesar studiul influentei 
regimurilor tehnologice de obţinere a vinurilor materie primă iniţiale, trată-
rii asamblajelor, precum şi procesului de fermentare secundară asupra sub-
stanţelor aromatice şi indicilor proprietăţilor de spumare a vinurilor materie 
primă şi produselor finite.

Scopul principal al cercetărilor constă în perfecţionarea tehnologiei de 
producere a vinurilor spumante albe prin metoda de rezervor, în baza optimi-
zării proceselor de prelucrare a strugurilor şi elaborării de noi procedee teh-
nologice la tratarea vinurilor materie primă şi vinurilor spumante. Pentru a 
atinge acest obiectiv este necesar de a rezolva următoarele probleme:

– studierea influenţei diferitor factori tehnologici la prelucrarea strugu-
rilor de soiurile Chardonnay şi Sauvignon asupra conţinutului de sub-
stanţe aromatice şi asupra indicilor proprietăţilor de spumare a vinuri-
lor materie primă pentru spumante albe;

– studierea influenţei diferitor scheme tehnologice de tratare a mustului 
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şi a vinurilor materie primă pentru spumante albe asupra compoziţiei 
lor fizico-chimice, substanţelor aromatice şi altor indici;

– studierea influenţei diferitor suşe de levuri (inclusiv a levurilor active 
uscate) în procesul de fermentare a mustului şi amestecului de rezervor 
asupra indicilor de calitate a vinurilor materie primă şi vinurilor spu-
mante albe;

– elaborarea tehnologiei noi de tratare a vinurilor spumante în scopul sta-
bilizării acestora contra tulburelilor coloidale şi cristaline;

– argumentarea ştiinţifică a tehnologiei de producere a vinurilor spu-
mante albe de soi prin metoda de rezervor din struguri de soiul Char-
donnay;

– elaborarea regimurilor tehnologice noi care vizează intensificarea pro-
ceselor biochimice la fermentarea secundară a amestecului de rezervor.

4.2. CONDIŢIILE ŞI METODELE DE CERCETARE
Cercetările au fost realizate în condiţii de laborator la IŞPHTA şi de pro-

ducere la Fabrica de vinuri “Vinaria din Vale” şi la Fabrica de vinuri de stru-
guri din Minsk. În calitate de obiecte de cercetare au fost utilizate asamblajele 
şi cupajele vinurilor materie primă pentru spumante albe din diferite soiuri 
de struguri, precum şi vinurile spumante albe, obţinute din vinurile materie 
primă de soi Chardonnay şi Sauvignon. Pentru determinarea complexului aro-
matic au fost utilizate metodele perfecţionate de determinare a concentraţiei 
în masă a alcoolilor terpenici liberi şi legaţi, a alcoolilor superiori, aldehidelor 
şi esterilor compuşi. Pentru determinarea compuşilor volatili a fost folosită 
metoda gaz-cromatografică din cadrul laboratorului „Verificarea calităţii“ a 
IŞPHTA. Pentru determinarea proprietăţilor de spumare şi perlare ale vinu-
rilor materie primă pentru spumante a fost utilizată metoda instrumentală 
bazată pe utilizarea instalaţiei „Mossalux” (Franţa). Indicii fizico-chimici de 
bază ai vinurilor materie primă şi vinurilor spumante au fost determinaţi prin 
metode de analiză moderne şi cele acceptate în practica oenologică.

4.3. STUDIUL REGIMURILOR DE PRELUCRARE  
A STRUGURILOR PENRTRU PRODUCEREA  

VINURILOR ALBE SPUMANTE DE SOI 
4.3.1. Influenţa randamentului mustului la prelucrarea strugurilor 
asupra calităţii vinurilor materie primă pentru spumante albe 

La producerea vinurilor materie primă pentru vinuri spumante albe în anii 
70-80 ai secolului XX, în URSS a fost stabilit un randament maxim ce nu tre-
buia să depăşească 50 dal din 1 tonă de struguri. În condiţiile de producere a 
Fabricii de vin “Vierul -Vin”, în sezonul de vinificaţie a.2010 au fost efectuate 
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cercetări pentru determinarea influenţei randamentului mustului din 1 tonă 
de struguri asupra indicilor de calitate ai vinurilor materie primă pentru spu-
mante albe. Pentru experienţe a fost utilizat soiul de struguri Sauvignon, iar 
procesul de prelucrare a strugurilor s-a efectuat la echipamente tehnologice, 
folosind zdrobitorul cu valţuri “Cuvaltiur” (Franţa), cu productivitatea de 30 
t/h şi presa pneumatică orizontală de marca “Miros” (Italia) cu capacitatea de 
60 m3/h. În tab. 4.1 sunt prezentate rezultatele cu privire la influenţa randa-
mentului mustului asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor materie primă 
pentru spumante albe, obţinute la diferite randamente ale mustului (de la 50 
până la 70 dal) din 1 tonă de struguri.

Tabelul 4.1. Influenţa randamentului mustului asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor 
materie primă pentru spumante albe (Sauvignon, recolta a.2010)

Denumirea indicilor Unitatea de 
măsură

Randamentul mustului
50 dal/t 60 dal/t 70 dal/t

Concentraţia alcoolică % vol. 11,8±0,1 11,7±0,1 11,5±0,1
Concentraţiile în masă ale:
– acizilor titrabili g/dm3 6,7±0,10 6,6±0,08 6,4±0,06
– acizilor volatili g/dm3 0,40±0,03 0,46±0,04 0,58±0,04
– extractului sec nereducător g/dm3 17,4±0,5 17,8±0,5 18,4±0,5
– acidului tartric g/dm3 3,9±0,8 3,8±0,8 3,6±0,7
– acidului malic g/dm3 1,3±0,3 1,2±0,2 1,1±0,2
– acidului lactic g/dm3 0,2±0,04 0,2±0,04 0,2±0,04
– acidului citric g/dm3 0,3±0,06 0,3±0,06 0,3±0,06
– acidului succinic g/dm3 0,6±0,12 0,6±0,12 0,6±0,12
– substanţelor fenolice mg/dm3 195±0,04 207±0,04 215±0,04
Intensitatea culorii 420 nm 0,108±0,01 0,116±0,01 1,224±0,01
pH 3,18±0,01 3,20±0,01 3,24±0,01
Potenţialul oxidoreducător mV 198±10 202±15 211±12
Nota de degustare puncte 7,95±0,01 7,90±0,01 7,80±0,01

Odată cu creşterea randamentului mustului de la 50 până la 70 dal din 1 
tonă de struguri, în compoziţia vinurilor materie primă se observă reducerea 
concentraţiei alcoolice (cu 0,3% vol.), scăderea concentraţiei în masă a aci-
zilor titrabili (cu 0,3 g/dm3) datorită acizilor tartric şi malic, o oarecare creş-
tere a concentraţiei în masă a acizilor volatili, substanţelor fenolice, precum şi 
creşterea conţinutului de extract sec nereducător (cu 1,0 g/dm3), indicelui de 
oxidare a vinurilor materie primă, respectiv creşterea valorii potenţialului de 
oxidoreducere, ceea ce duce la diminuarea calităţii vinurilor materie primă, 
ce se confirmă şi prin nota la degustare (la randamentul mustului de 50 dal/t-
7,95 de puncte, iar la randamentul de 70 dal/t-7,80 puncte). În baza analizei 
compoziţiei fizico-chimice a vinurilor materie primă pentru spumante albe 
obţinute la diferite randamente ale mustului dintr-o tonă de struguri rezultă, 
că creşterea randamentului mustului de peste 60 dal/t duce la o diminuare a 
calităţii vinurilor materie primă obţinute. Însă cele mai semnificative schim-
bări în compoziţia vinului materie primă pentru spumante albe se observă în 
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studiul impactului randamentului mustului asupra indicilor proprietăţilor de 
spumare a vinurilor materie primă pentru spumante albe (fig. 4.1).

Figura 4.1. Influenţa randamentului mustului asupra indicilor proprietăţilor de spumare 
ale vinului materie primă pentru spumante albe (Sauvignon, recolta a.2010)

Pe baza acestor rezultate se poate concluziona, că creşterea randamentu-
lui mustului de la 50 până la70 dal/t contribuie la o reducere semnificativă a 
indicilor proprietăţilor de spumare ale vinurilor materie primă, ceea ce influ-
enţează negativ calitatea acestora.

4.3.2. Influenţa regimurilor de limpezire a mustului asupra substanţelor 
aromatice ale vinurilor materie primă pentru spumante albe

O etapă importantă la producerea vinurilor materie primă pentru spu-
mante albe este pregătirea mustului către procesul de fermentare, care constă 
în limpezirea bună a acestuia. Rezultatele studiilor privind influenţa diferitor 
metode de limpezire a mustului asupra substanţelor aromatice ale vinurilor 
materie primă Chardonnay, recolta a.2010 sunt prezentate în fig. 4.2. 

Tratarea mustului cu bentonită separat, precum şi cu bentonită în combi-
naţie cu gelatină contribuie semnificativ la reducerea substanţelor aromatice 
ale vinurilor materie primă (aldehide, alcooli superiori şi esteri), la fel şi alco-
olilor terpenici. Refrigerarea mustului la limpezire contribuie la conservarea 
maximă a întregului complex de substanţe aromatice, inclusiv alcoolilor terpe-
nici, ceea ce permite de a păstra într-o măsură maximală aroma iniţială a boa-
belor de struguri în compoziţia vinurilor materie primă pentru spumante albe.

Tratarea mustului cu bentonită, precum şi cu bentonită în combinaţie cu 
gelatină duce la o scădere bruscă a înălţimii maxime a spumei (cu 30-32 mm) 
şi duratei de stabilizare a spumei (cu 34-38 s.), ceea ce favorizează diminuarea 
calităţii vinurilor materie primă pentru spumante albe. 
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Figura 4.2. Influenţa diferitor procedee de limpezire a mustului asupra substanţelor 
aromatice ale vinurilor materie primă pentru spumante albe (Chardonnay)

Comparativ cu tratarea mustului cu bentonită, refrigerarea contribuie la 
păstrarea maximă a indicilor înalţi ai proprietăţilor de spumare ale vinurilor 
materie primă pentru spumante albe, ceea ce este comparabil cu procesul de 
autolimpezire a mustului. 

Astfel, putem concluziona, că refrigerarea mustului este cea mai optimală 
metodă de limpezire a mustului, deoarece permite de a păstra în vinurile 
materie primă un conţinut sporit de substanţe aromatice şi indicii înalţi ai 
proprietăţilor de spumare.

4.3.3. Studiul influenţei preparatelor enzimatice asupra compoziţiei 
fizico-chimice şi indicilor proprietăţilor de spumare a vinurilor materie 
primă pentru spumante albe 

În ultimii ani, în industria vinicolă a Republicii Moldova, la limpezirea 
mustului, macerarea mustuielii şi la alte procedee au început a fi utilizate în 
mod activ preparatele enzimatice. 

Cu toate acestea, până în prezent, nu există studii privind influenţa tratării 
mustului cu preparate enzimatice asupra indicilor specifici ai vinurilor mate-
rie primă pentru spumante, cum ar fi proprietăţile de spumare şi conţinutul 
de substanţe aromatice. 

Din datele obţinute se poate constata că, în rezultatul tratării mustului 
cu preparatul enzimatic “Trenolin Opti” (Germania), vinurile materie primă 
obţinute se caracterizează prin niveluri mai scăzute ale concentraţiei alcoo-
lice, concentraţiei în masă a acizilor titrabili şi, foarte important, concentraţiei 
în masă a extractului sec nereducător.
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Figura 4.3. Influenţa tratării mustului cu preparat enzimatic asupra proprietăţilor de 
spumare a vinurilor materie primă pentru spumante albe (Chardonnay)

În plus, aceste vinuri materie primă au indicii mai înalţi ai densităţii optice, 
potenţialului de oxidoreducere şi concentraţiei în masă a acizilor volatili, ceea 
ce în general le caracterizează ca fiind mai oxidate decât probele de control. 

Figura 4.4. Influenţa tratării mustului cu preparat enzimatic asupra proprietăţilor de 
spumare a vinurilor materie primă pentru spumante albe (Sauvignon)

Rezultatele studiilor realizate privind influenţa tratării mustului cu prepa-
ratul enzimatic asupra indicilor proprietăţilor de spumare a vinurilor materie 
primă Chardonnay şi Sauvignon sunt prezentate în fig. 4.3, fig. 4.4 de unde se 
vede, că tratarea mustului cu preparatul „Trenolin Opti” duce la o reducere a 
tuturor indicilor proprietăţilor de spumare ale vinurilor materie primă.
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4.3.4. Studiul influenţei diferitor suşe de levuri asupra complexului 
aromatic şi indicilor proprietăţilor de spumare a vinurilor materie 
primă pentru spumante albe
Pentru selectarea unei suşe optime de levuri pentru fermentarea mustu-

lui au fost efectuate cercetări cu privire la influenţa levurilor active uscate şi 
suşelor locale de levuri asupra indicilor de calitate ai vinurilor materie primă 
pentru spumante albe, inclusiv şi proprietăţilor de spumare. Pentru cercetare 
au fost utilizate levurile active uscate; IOC 8000, CE 1118, Enoferm (Franţa), 
cele mai frecvent utilizate pentru producerea vinurilor albe seci, precum şi 
suşele locale recomandate de INVV (Republica Moldova) pentru producerea 
vinurilor albe seci şi spumante; Rară Neagră-2 şi Spumant-10. 

În tab. 4.2 sunt prezentate rezultatele studiilor privind influenţa diferitor 
suşe de levuri utilizate la fermentarea mustului asupra indicilor de bază ai 
compoziţiei fizico-chimice a loturilor experimentale, din care putem conclu-
ziona, că acestea au un impact semnificativ asupra compoziţiei fizico-chimice 
a vinurilor materie primă pentru spumante albe. 

Tabelul 4.2. Influenţa diferitor suşe de levuri asupra compoziţiei fizico-chimice a vinurilor 
materie primă pentru spumante albe, Fabrica de vin „Vierul-Vin” (recolta a.2010)

Denumirea indicilor

Chardonnay Sauvignon

IOC 8000
c. 94

Enoferm
c. 95

EC 1118
c. 97

Rară 
Neagră-2 

c.100

Enoferm
c. 99

Spu-
mant-10 

c. 98

Rară  
Neagră-2 

c. 96
Concentraţia alcoolică,% vol±0,1 12,2 12,0 12,0 11,9 11,8 12,0 11,9 
Concentraţiile în masă a:
acizilor titrabili, g/dm3 5,0 ±0,06 5,4 ±0,07 5,0 ±0,06 6,1 ±0,10 6,0 ±0,08 5,2 ±0,07 6,5 ±0,09
acizilor volatili, g/dm3±0,04 0,65 0,46 0,46 0,45 0,45 0,46 0,42
dioxidului de sulf total, mg/dm3±2 115 106 98 85 101 104 114
fierului, mg/dm3±0,1 3,2 3,0 3,1 2,8 3,1 3,0 2,9
– zaharurilor, g/dm3±0,5 1,6 3,2 1,6 3,3 2,5 2,8 3,2
Intensitatea culorii, λ 420 nm±0,010 0,121 0.221 0,182 0,170 0,151 0,186 0,167
pH ±0,01 3,45 3,29 3,42 3,35 3,26 3,40 3,35
Potenţialul oxidoreducător, mV±10 201 176 177 177 202 187 178
Nota de degustare, puncte±0,01 7,9 8,1 8,0  8,1  7,9  8,0  8,1

Intensitatea culorii şi valoarea potenţialului de oxidoreducere în vinurile 
materie primă pentru spumante albe, de asemenea, variază considerabil în 
funcţie de suşa de levuri folosită la fermentarea mustului. Nota de degustare 
a vinurilor materie primă variază în funcţie de suşa de levuri, totodată trebuie 
remarcat faptul, că cele mai mari note le-au obţinut vinurile materie primă, 
fermentate cu utilizarea levurilor Enoferm (Franţa) şi Rară Neagră-2 (Repu-
blica Moldova).

În plus, suşele de levuri au o influenţă semnificativă asupra indicilor pro-
prietăţilor de spumare ale vinurilor materie primă pentru spumante albe, iar 
suşa de levuri Rară Neagră-2 contribuie la obţinerea vinurilor materie primă 
cu indici ai proprietăţilor de spumare mai înalţi, în comparaţie cu levurile 
active uscate de peste hotare.
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Volumul vinurilor materie primă pentru spumante în a.2010, obţinute cu 
utilizarea suşei locale de levuri Rară Neagră-2, a constituit 65 mii dal Chardon-
nay şi 48 mii dal Sauvignon.

4.4. PERFECŢIONAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE  
A VINURILOR SPUMANTE ALBE PRIN METODA DE REZERVOR 

În literatura de specialitate în prezent există numeroase informaţii despre 
schemele (procedeele) tehnologice, care sunt utilizate la tratarea asamblajelor, 
cupajelor şi vinurilor spumante la diferite etape ale procesului de producere, 
cu scopul stabilizării acestora contra diferitor tulbureli. Principiile de bază la 
selectarea acestora sunt: efectul minim asupra compoziţiei fizico-chimice a 
vinului materie primă, în special asupra proprietăţilor de spumare şi perlare; 
dozele minime de utilizare a acestora şi realizarea unei stabilităţi garantate a 
produsului finit.

O influenţă mare asupra calităţii vinurilor spumante albe, obţinute prin 
metoda de rezervor, o au levurile utilizate pentru fermentarea secundară. 

Având în vedere contactul scurt al biomasei de levuri cu vinul impregnat cu 
CO2 (până la 24 de zile), precum şi condiţiile nefavorabile pentru fermentarea 
zaharurilor (conţinutul înalt de alcool şi SO2, temperatura joasă a mediului 
etc.), faţă de levuri se prezintă cerinţe tehnologice stricte: viteza mare de fer-
mentare a zaharurilor, puritatea aromei, legarea bună a dioxidului de carbon, 
precum şi indicii înalţi ai proprietăţilor de spumare şi perlare ale vinurilor 
spumante finite.

4.4.1. Perfecţionarea tehnologiilor de tratare a asamblajelor şi cupajelor 
de vinuri materie primă pentru spumante albe

Pentru studiul influenţei diferitor scheme tehnologice de tratare a vinurilor 
materie primă asupra compoziţiei fizico-chimice şi stabilităţii faţă de diferite 
tulbureli au fost studiate schemele de tratare existente: bentonită – 1,0 g/dm3; 
gelatină – 0,1 g/dm3 şi bentonită – 0,8 g/dm3; tanin – 0,05 g/dm3, gelatină – 0,1 
g/dm3 şi bentonită – 0,8 g/dm3, precum şi noul preparat complex „Sensovin” 
al firmei „ERBSLOEH” (Germania), în doză de 0,5 g/dm3. Rezultatele deter-
minării principalilor indici fizico-chimici ai cupajelor după tratare, precum şi 
stabilitatea acestora la diferite tulbureli sunt prezentate în tab. 4.3. 

După cum se poate observa, tratarea vinurilor materie primă cu bentonită 
în doză de 1,0 g/dm3 duce la cele mai semnificative schimbări în compoziţia 
fizico-chimică a acestora. Astfel, în rezultatul tratării cu bentonită, concentra-
ţia alcoolică se reduce cu 0,3% vol., aciditatea titrabilă cu 0,3 g/dm3, iar extrac-
tul sec nereducător cu 1,3 g/dm3, ceea ce afectează în mod negativ calitatea 
produsului finit.

Tratarea cupajului vinurilor materie primă cu preparatul complex “Senso-
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vin” duce la modificări neînsemnate ale compoziţiei fizico-chimice a vinurilor 
materie primă. Totodată, tratarea vinului materie primă cu preparatul “Sen-
sovin” permite de a reduce potenţialul oxidoreducător, datorită eliminării din 
vin a formelor oxidate de substanţe fenolice. 

Tabelul 4.3. Influenţa diferitor scheme tehnologice de tratare a vinurilor materie primă 
pentru spumante albe asupra indicilor fizico-chimici şi stabilităţii faţă de diferite tulbureli 

(recolta a.2010)

Denumirea indicilor Unitatea de 
măsură

Cupajul 
iniţial

Schemele tehnologice de tratare (doza g/dm3)

Bentonită,
1,0

Gelatină+ 
bentonită,

0,1 + 0,8

Sensovin,
0,5

Tanin+gelatină 
+bentonită, 

0,05 + 0,1 + 0,8
Concentraţia alcoolică % vol. 10,9±0,1 10,6±0,1 10,7±0,1 10,7±0,1 10,7±0,1
Concentraţiile în masă ale:
– acizilor titrabili g/dm3 6,3±0,11 6,0±0,08 6,1±0,10 6,2±0,12 6,1±0,10
– acizilor volatili±0,04 g/dm3 0,50 0,45 0,48 0,42 0,49
– extractului sec nereducător g/dm3 18,1±0,5 16,8±0,5 17,2±0,5 17,8±0,5 17,3±0,5
– dioxidului de sulf total mg/dm3 96±2 96±2 87±2 90±2 88±2
– fierului mg/dm3 4,4±0,2 3,8±0,1 4,0±0,2 3,8±0,1 4,0±0,2
pH±0,01 3,18 3,25 3,20 3,21 3,20
Potenţialul oxidoreducător mV 204±10 198±10 200±11 192±10 201±10
Stabilitatea la tulbureli:
– cristaline - - - - -
– proteice - + + + +
– coloidale - + + + +
– microbiologice + + + + +
Nota de degustare puncte 7,9±0,01 7,9±0,01 8,0±0,01 8,1±0,01 8,0±0,01

Note: – instabil; + stabil 

Pentru o evaluare mai completă a impactului diferitor scheme tehnologice 
de tratare asupra calităţii vinurilor, a fost studiat complexul aromatic al vinu-
rilor materie primă tratate, iar datele obţinute sunt prezentate în tab. 4.4.

Tabelul 4.4. Influenţa diferitor scheme tehnologice de tratare a vinurilor materie primă 
pentru spumante albe asupra complexului aromatic (recolta a.2010)

Denumirea indicilor Unitatea 
de măsură

Cupajul 
iniţial

Schemele tehnologice de tratare

Bentonită,
1,0 g/dm3

Gelatină+ 
bentonită,

0,1 + 0,8 g/dm3

Sensovin,
0,5 g/dm3

Tanin+gelatină 
+bentonită, 0,05 
+ 0,1 + 0,8 g/dm3

Concentraţiile în masă ale:
– alcoolilor terpenici mg/dm3 1,3±0,2 1,0±0,2 1,1±0,2 1,2±0,2 1,1±0,2
– alcoolilor superiori mg/dm3 167±16 147±15 155±16 138±14 153±15
– esterilor mg/dm3 54±5 44±4 48±5 42±4 48±5
– aldehidelor mg/dm3 28±3 22±2 24±2 20±2 25±3

Tratarea cupajului de vinuri materie primă cu preparatul complex “Sen-
sovin” contribuie la păstrarea maximală a alcoolilor terpenici şi la reducerea 
conţinutului de aldehide al complexului aromatic. Pentru aplicarea în prac-
tică a preparatului “Sensovin” în producere a fost efectuat studiul cu privire la 
influenţa diferitor doze de preparat “Sensovin” asupra compoziţiei fizico-chi-
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mice şi stabilităţii vinurilor materie primă tratate, iar datele obţinute sunt pre-
zentate în tab. 4.5.

Tabelul 4.5. Influenţa diferitor doze de preparat „Sensovin” asupra compoziţei fizico-
chimice şi stabilităţii vinurilor materie primă tratate pentru spumante albe

Denumirea indicilor Unitatea de 
măsură Cupajul iniţial

Doza preparatului „Sensovin”, g/dm3

0,1 0, 2 0,5 0,8
Concentraţia alcoolică % vol. 10,9±0,1 10,8±0,1 10,7±0,1 10,7±0,1 10,6±0,1
Concentraţiile în masă ale:
acizilor titrabili g/dm3 6,3±0,11 6,3±0,11 6,2±0,12 6,2±0,12 6,1±0,10
acizilor volatili g/dm3 0,50±0,04 0,48±0,04 0,45±0,04 0,42±0,04 0,41±0,04
extractului sec nereducător g/dm3 18,1±0,5 18,0±0,5 17,9±0,5 17,8±0,5 17,5±0,5
dioxidului de sulf total mg/dm3 96±2 90±2 88±2 88±2 85±2
fierului mg/dm3 3,4±0,14 3,2±0,13 3,0±0,12 3,0±0,12 2,9±0,12
pH 3,18±0,01 3,18±0,01 3,19±0,01 3,20±0,01 3,22±0,01
Potenţialul oxidoreducător mV 205±10 204±10 202±10 201±10 198±10
Stabilitatea la tulbureli:
cristaline - - - - -
proteice - - + + +
coloidale - - + + +
microbiologice + + + + +
Nota de degustare puncte 7,9±0,01 7, 9±0,01 8,0±0,01 8,1±0,01 8, 1±0,01

Notă: – instabil; + stabil

Ca urmare, s-a stabilit că odată cu creşterea dozei de la 0,1 până la 0,8 g/
dm3 se observă schimbări semnificative a indicilor fizico-chimici ai vinurilor 
tratate, precum şi a stabilităţii acestora. Realizarea unei stabilităţi a vinurilor 
tratate are loc la administrarea preparatului în doză de 0,2 g/dm3, care poate 
fi considerată ca doză minimă pentru tratarea vinurilor seci albe. La tratarea 
cupajului de vinuri materie primă cu preparatul “Sensovin”, odată cu majo-
rarea dozei până la 0,8 g/dm3 scade treptat conţinutul acizilor titrabili până la 
0,2 g/dm3, extractului sec nereducător până la 0,6 g/dm3, precum şi concen-
traţia alcoolică până la 0,3% vol. Reieşind din datele obţinute privind evoluţia 
parametrilor fizico-chimici ai vinurilor tratate, stabilităţii acestora şi gradului 
de limpezire (după 2-3 zile), se poate concluziona că doza optimă a prepa-
ratului “Sensovin” se află în intervalul de la 0,2 până la 0,5 g/dm3. Volumul 
implementării schemei noi tehnologice de tratare a vinurilor materie primă, 
bazată pe utilizarea preparatului “Sensovin”, în a.2013 a constituit 384 mii dal.

4.4.2. Modificarea complexului aromatic al vinurilor materie primă şi 
vinurilor spumante albe obţinute prin metoda de rezervor 

Pentru elaborarea unei noi tehnologii de fabricare a producţiei de cali-
tate superioară, au fost studiate unele componente ale complexului volatil al 
asamblajelor de Chardonnay şi Sauvignon şi al diferitor cupaje pentru spu-
mante, obţinute din vinurile materie primă studiate în condiţiile de produ-
cere la Fabrica de vinuri de struguri din Minsk (tab. 4.6). În rezultatul tratări-
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lor tehnologice a vinurilor materie primă pentru spumante albe cu preparatul 
“Sensovin” se observă o oarecare reducere a substanţelor uşor volatile: ace-
taldehidei de la 73,4 până la 56,2 mg/dm3 în asamblajul Chardonnay şi de la 
82,0 până la 61,2 mg/dm3 în asamblajul Sauvignon. Întro măsură mai mică are 
loc scăderea conţinutului de etilacetat în asamblajele de vinuri materie primă 
tratate (cu 2,5 – 4,0 mg/dm3). Pe lîngă aceasta, ca rezultat al tratării, în vinul 
materie primă Chardonnay scade conţinutul de n-propanol cu 39,1 mg/dm3 şi 
cu 36,5 mg/dm3 în vinul materie primă Sauvignon. Alte componente, cum ar fi 
izo-pentanolul se reduce cu 4,5 – 10,7 mg/dm3, izo-butanolul cu 2,6 – 5,8 mg/
dm3 şi n-butanolul cu 0,2 – 0,4 mg/dm3 în asamblajele tratate pentru vinurile 
spumante albe.

În vinurile spumante finite, în comparaţie cu cupajele iniţiale, la fel se 
observă o oarecare reducere a acetaldehidei cu 8,1–23,0 mg/dm3, precum şi 
2-butanolului şi o uşoară schimbare în conţinutul altor alcooli superiori din 
cauza duratei insuficiente de contact a levurilor cu componentele vinului la 
producerea vinurilor spumante prin metoda de rezervor.

Tabelul 4.6. Modificările unor componente ale complexului volatil al asamblajelor  
şi cupajelor de vinuri materie primă Chardonnay şi Sauvignon în procesul de fabricare  

a vinurilor spumante albe

Indicii fizico-chimici

Chardonnay Sauvignon
Cupajul 

Chardonnay 
şi Sauvignon 

(50:50)

Vin  
spumant 
(cupaj)

Vin spumant 
„Советское 

Шампанское 
„Шардоне”Iniţial

După  
tratarea cu 
„Sensovin” 
0,5 g/dm3

Iniţial

După  
tratarea cu 
„Sensovin” 
0,5 g/dm3

Concentraţiile în masă ale:
– acetaldehidei, mg/dm3 73,4 56,2 82,0 61,2 69,2 61,1 46,2
– etilacetatului, mg/dm3 23,5 19,5 26,5 24,0 27,3 29,7 29,4
– alcoolului metilic, g/dm3 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
alcoolilor superiori, mg/dm3:
– 2-butanolului 6,4 5,6 9,4 8,4 6,4 <0,5 <0,5
– n-propanolului 140,0 100,9 136,5 100,0 92,4 106,5 104,0
– izo-butanolului 78,8 75,2 61,2 55,4 78,5 95,7 86,4
– n-butanolului 5,0 4,8 4,8 4,4 5,0 6,4 6,0
– izo-peptanolului 321,0 311,3 294,5 290,0 310,0 314,0 304,2

Aromograma cupajului vinurilor materie primă de Chardonnay şi Sau-
vignon, într-un raport de 1:1 reprezintă în general, valorile medii ale compo-
nentelor complexului volatil al vinurilor iniţiale, ceea ce nu este caracteristic 
aromei soiului Chardonnay şi prezintă anumite ameliorări pentru soiul Sau-
vignon. Reieşind din aceasta, este necesar de a elabora noi procedee tehno-
logice la producerea vinurilor spumante, care ar permite obţinerea vinurilor 
cu nuanţe mai pronunţate de soi, de flori, ceea ce ar contribui la ameliorarea 
calităţii vinurilor spumante albe.

 În acest scop, în condiţiile de producere la Fabrica de vinuri de struguri din 
Minsk a fost obţinut vinul spumant alb de soi Chardonnay cu un conţinut mai 
înalt de limonen şi β-limonen, precum şi cu alte componente valoroase ale 
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substanţelor aromatice (conţinutul de limonen şi β-limonen în vinul spumant 
«Советское шампанское „Шардоне» este de 2,5 ori mai mare decât în vinul 
spumant obţinut din cupaj). Astfel, pentru producerea vinurilor spumante de 
calitate superioară, pentru prima dată în Republica Belarus a fost elaborată 
“Instrucţiunea tehnologică pentru fabricarea vinului spumant “Советское 
шампанское „Шардоне» (TI VU 190130976.033-2012). 

Producţia anuală de “Советское шампанское „Шардоне» la Fabrica de 
vinuri de struguri din Minsk a fost de 210 mii butelii.

4.4.3. Perfecţionarea tehnologiei de stabilizare a vinurilor spumante 
albe contra tulburelilor coloidale şi cristaline

Pentru stabilizarea vinurilor spumante impregnate cu dioxid de carbon 
contra tulburelilor cristaline a fost studiată influenţa acidului metatartric în 
doze de la 25 până la 100 mg/dm3, iar pentru stabilizarea vinurilor spumante 
contra tulburelilor coloidale a fost utilizată guma arabică în doze de la 50 până 
la 200 mg/dm3. 

Noua tehnologie de stabilizare a vinurilor spumante exclude deficien-
ţele existente ale tehnologiei clasice de refrigerare şi a altor metode, care se 
aplică numai înainte de îmbuteliere, deoarece procesul de stabilizare a vinu-
lui impregnat cu dioxid de carbon are loc la ultima etapă de fabricare, când în 
vinul spumant brut se administrează licoarea de expediţie, în care prealabil a 
fost adăugată cantitatea necesară de acid metatartric pentru stabilizarea con-
tra tulburelilor cristaline, sau gumă arabică pentru stabilizarea contra tulbu-
relilor coloidale. 

Esenţa acestei tehnologii constă în aceea, că noua metodă de producere 
a vinurilor spumante prevede stabilizarea vinurilor după fermentarea secun-
dară şi impregnarea acestora cu dioxid de carbon prin tratarea prealabilă a 
licorii de expediţie cu acid metatartric sau gumă arabică în cantitate de la 0,5 
până la 3,0 g/dm3 cu dozarea ulterioară în vinul spumant, din calculul de la 
25 până la 100 mg/dm3 acid metatartric sau gumă arabică în produsul finit. 
Noutatea tehnologiei de stabilizare a vinurilor spumante contra tulburelilor 
cristaline şi coloidale este confirmată prin brevetul de invenţie “Procedeu de 
stabilizare a vinului spumant (variante)” nr.763 din 30.04.2014.

4.4.4. Evaluarea tehnologică a diferitor levuri active uscate pentru 
utilizare în producerea vinurilor spumante albe prin metoda de 
rezervor

În calitate de loturi experimentale de levuri active uscate au fost folosite 
cele mai recomandate şi cunoscute levuri pentru producţia de vinuri spu-
mante: IOC 18-2007 (Franţa), Littolevure CHA (Germania) şi VR 44 (Belgia). 

Procesul de fermentare a zaharurilor în acratofoare cu suşele de levuri stu-
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diate s-a realizat destul de uniform şi în termen de 24 zile a avut loc fermen-
tarea a 18-20 g/dm3 zaharuri. În acelaş timp, trebuie remarcat faptul, că mai 
intens fermentarea zaharurilor a decurs în amestecul de rezervor cu utiliza-
rea levurilor de suşa Littolevure CHA (Germania) si mai lent cu levurile VR 44 
(Belgia).

În fig. 4.5 sunt prezentate datele despre modificarea concentraţiei în masă 
a levurilor şi procentului de levuri înmugurite în procesul fermentării secun-
dare a loturilor experimentale de vinuri spumante. 

Figura 4.5. Dinamica concentraţiilor în masă a levurilor şi procentului de levuri 
înmugurite în procesul fermentării secundare

Pentru evaluarea tehnologică a impactului diferitor levuri active uscate 
asupra calităţii vinurilor spumante albe au fost efectuate analize fizico-chi-
mice a indicilor de bază ai amestecurilor de rezervor şi vinurilor spumante 
finite (tab. 4.7). 

După cum rezultă din datele obţinute vinul spumant demidulce alb, obţi-
nut cu utilizarea suşei de levuri Littolevure CHA (Germania), se caracterizează 
prin indici organoleptici mai înalţi (nota medie 9.1). 

Pentru a confirma perspectivele utilizării levurilor Littolevure CHA (Ger-
mania) a fost determinat complexul aromatic al vinurilor spumante, iar rezul-
tatele obţinute sunt prezentate în tab. 4.8.

După cum rezultă din datele obţinute, cea mai mare concentraţie a alco-
olilor terpenici se observa la vinul spumant fermentat cu levurile Littolevure 
CHA (Germania), urmată de probele obţinute cu utilizarea levurilor IOC 
18-2007 (Franţa) şi VR 44 (Belgia). Pe baza acestor date, levurile active uscate 
Littolevure CHA (Germania) au fost recomandate pentru producerea de vinuri 
spumante prin metoda de rezervor la Fabrica de vinuri de struguri din Minsk.
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Tabelul 4.7. Modificările indicilor fizico-chimici ai vinurilor spumante obţinute cu utilizarea 
diferitor suşe de levuri active uscate 

Indicii fizico-chimici

Cu
pa

ju
l 

in
iţi

al
  

Ch
ar

do
nn

ay Amestec de rezervor Vin spumant „Советское 
шампанское „Шардоне”

Litto- 
levure 
CHA

VR 44 IOC
18-2007

Litto- 
levure 
CHA

VR 44 IOC  
18-2007

Concentraţia alcoolică,% vol. 11,3±0,1 10,7±0,1 10,7±0,1 10,7±0,1 11,5±0,1 11,4±0,1 11,4±0,1
Concentraţiile în masă ale:
- acizilor titrabili, g/dm3 6,3±0,11 5,9±0,09 5,9±0,09 5,9±0,09 6,0±0,08 6,0±0,08 6,0±0,08
- acizilor volatili, g/dm3 0,42±0,04 0,42±0,04 0,42±0,04 0,42±0,04 0,42±0,04 0,46±0,04 0,48±0,04
- extractului sec nereducător, g/dm3 18,0±0,5 17,8±0,5 17,8±0,5 17,8±0,5 18,1±0,5 18,0±0,5 18,1±0,5
- dioxidului de sulf total, mg/dm3 95±2 93±2 90±2 92±2 87±2 88±2 88±2
- fierului, mg/dm3 1,6±0,06 1,6±0,06 1,6±0,06 1,6±0,06 1,6±0,06 1,6±0,06 1,6±0,06
- zaharurilor, g/dm3 2,6±0,5 81±0,5 81±0,5 81±0,5 62±0,5 62±0,5 61±0,5
Nota de degustare, puncte 7,9±0,01 7,9±0,01 7,9±0,01 7,9±0,01 9,1±0,01 8,8±0,01 8,9±0,01

Tabelul 4.8. Complexul aromatic al vinurilor spumante obţinute cu utilizarea diferitor suşe 
de levuri

Denumirea substanţelor aromatice Cupajul iniţial
Chardonnay

Suşe de levuri active uscate
Littolevure CHA VR 44 IOC 18-2007

Concentraţiile în masă, mg/dm3:
– alcoolilor terpenici 2, 5±0,38 2, 1±0,31 1, 9±0,29 1, 9±0,29
– alcoolilor superiori 135±14 120±12 124±12 121±12
– esterilor 46±5 42±4 46±5 45±5
– aldehidelor 26±3 18±2 24±2 22±2

4.4.5. Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante 
albe prin metoda de rezervor 

Una din cauzele principale, care se reflectă negativ asupra calităţii vinu-
rilor spumante, obţinute prin metoda de rezervor este durata insuficientă de 
contact a levurilor (biomasei de levuri) cu vinul impregnat cu CO2. 

Pentru a intensifica procesele biochimice, care au loc pe parcursul fermen-
tării secundare a amestecului de rezervor, ne-am propus să investigăm influ-
enţa levurilor active reutilizate de la acratoforul precedent. 

Această soluţie tehnică, în acelaşi timp, va reduce consumul de levuri 
active pentru fermentarea secundară la producerea vinurilor spumante prin 
metoda de rezervor. 

Utilizarea în comun a maielei noi de levuri active uscate şi levurilor active 
reutilizate are un aspect biochimic important, care constă în intensificarea 
proceselor autolitice la contactarea vinului impregnat cu CO2 cu levurile sedi-
mentate de la procesul anterior de fermentare secundară.

 Un aspect important pentru utilizarea cu succes a levurilor active reutili-
zate constă în stabilirea raportului optim între volumul maielei proaspete de 
levuri active uscate şi volumul de levuri active reutilizate. Pentru a identifica 
raportul optim între levurile noi active uscate şi levurile active reutilizate în 
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procesul fermentării secundare au fost studiate intervalele de la 90:10 până la 
50:50 din volumul total al maielei de levuri.

Dinamica acumulării dioxidului de carbon în acratofoare în procesul de 
fermentare secundară a amestecului de rezervor cu levuri active uscate noi şi 
levuri active reutilizate, în diferite rapoarte, este prezentată în fig. 4.6.

Figura 4.6. Dinamica acumulării dioxidului de carbon la fermentarea secundară cu levuri 
active uscate noi şi levuri active reutilizate

Fermentarea secundară a început în a doua zi, cu excepţia experienţei cu 
nr.3 (raportul de levuri 50:50), unde fermentarea amestecului de rezervor a 
început în a treia zi. Din indicii microbiologici studiaţi, în fig. 4.7 este prezen-
tată dinamica concentraţiei celulelor de levuri în mediul fermentativ în proce-
sul fermentării secundare, cu utilizarea în diferite proporţii a levurilor active 
uscate noi şi levurilor active reutilizate. 

După cum rezultă din datele obţinute, în toate acratofoarele studiate se 
observă creşterea esenţială a biomasei de levuri în primele 6 zile de la începu-
tul procesului de fermentare secundară. 

O creştere esenţială a concentraţiei de levuri până la 6,2 mln. cel/cm3 se 
observă în acratoforul cu utilizarea a 25% levuri de la acratoforul precedent, 
iar cea mai mică – până la 5,2 mln. cel/cm3, se observă în acratoforul cu utili-
zarea a 50% levuri de la acratoforul precedent.

Concentraţia în masă a levurilor în acratoforul martor şi în experienţa cu 
nr.1 este aproximativ aceeaşi şi după 6 zile constituie 5,8–5,9 mln. cel/cm3. 

La sfârşitul procesului de fermentare secundară cele mai mici concentraţii 
de levuri 5,5 mln. cel/cm3 se observă în acratoforul cu proporţia de 50:50 a 
levurilor noi active uscate şi celor reutilizate. Rezultatele determinării procen-
tului de înmugurire a levurilor arată, de asemenea, că la administrarea a 50% 
de levuri reutilizate are loc o creştere a levurilor înmugurite la începutul pro-
cesului de fermentare (până la 93% în ziua a 6-ea) şi un declin brusc a acestora 
în procesul de fermentare (până la 11% după 16 zile). 
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Figura 4.7. Dinamica concentraţiei de levuri la fermentarea secundară cu levuri active 
uscate noi si levuri active reutilizate

Concomitent, în raportul de 75:25 dintre levurile active uscate noi şi levu-
rile active reutilizate, nu s-au observat modificări semnificative a procentului 
de levuri înmugurire în comparaţie cu martorul. 

Tabelul 4.9. Indicii fizico-chimici ai vinurilor spumante demidulci albe obţinute prin metoda 
de rezervor cu levuri active reutilizate

Denumirea indicilor Martor
Variantele experienţei

Experienţa 1 
90:10

Experienţa 2 
75:25

Experienţa 
3 50:50

Concentraţia alcoolică,% vol. 11,8±0,1 11,9±0,1 11,9±0,1 11,8±0,1
Concentraţiile în masă ale:
– acizilor titrabili, g/dm3 5,8±0,07 5,7±0,07 5,6±0,07 5,7±0,07
– acizilor volatili, g/dm3 0,45±0,04 0,44±0,04 0,42±0,04 0,46±0,04
– extractului sec nereducător, g/dm3 18,1±0,5 18,1±0,5 18,2±0,5 18,1±0,5
– dioxidului de sulf total, mg/dm3 80±2 82±2 81±2 78±2
– fierului, mg/dm3 1,8±0,07 1,8±0,07 1,7±0,07 1,8±0,07
– zaharurilor, g/dm3 62±0,5 62±0,5 62±0,5 63±0,5
pH 3,32±0,01 3.34±0,01 3,36±0,01 3,32±0,01
Potenţialul oxidoreducător, mV 205±10 207±10 201±10 206±10
Nota de degustare, puncte 8,95±0,01 8,95±0,01 9,05±0,01 8,90±0,01
Presiunea în butelie, kPa±10 380 380 380 370

Astfel, administrarea în amestecul de rezervor a 25% de levuri active reuti-
lizate de la acratoforul fermentat anterior contribuie la decurgerea completă 
şi eficientă a procesului de fermentare secundară la fabricarea vinurilor spu-
mante. 

După terminarea fermentării secundare vinurile spumante albe obţinute 
au fost supuse analizelor fizico-chimice şi degustării (tab. 4.9). 

Proba de vin spumant obţinut cu adaos de 25% levuri active reutilizate de 
la acratoforul precedent a primit cea mai înaltă notă de degustare, datorită 
prezenţei în aromă a nuanţelor uşoare de floarea-soarelui, caracteristică pen-
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tru vinurile spumante obţinute prin metoda clasică, iar gustul vinului fiind 
curat, plin, armonios. 

Tehnologia perfecţionată de producere a vinurilor spumante albe prin 
metoda de rezervor este prezentată în fig. 4.8. 

Volumul de implementare a tehnologiei perfecţionate de producere a 
vinului spumant alb “Советское шампанское „Шардоне”, cu reutilizarea 
levurilor active în a.2014 la Fabrica de vinuri de struguri din Minsk a fost de 
500 mii butelii.

Figura 4.8. Schema tehnologică perfecţionată de producere a vinurilor spumante albe 
prin metoda de rezervor
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4.5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Pe baza studiilor efectuate se pot formula următoarele concluzii şi reco-

mandări:
1. Creşterea randamentului de must în procesul de prelucrare a strugurilor 

de la 50 până la 70 dal din 1 tonă de struguri contribuie la reducerea con-
centraţiei în masă a acizilor titrabili, la diminuarea indicilor proprietăţilor de 
spumare ale vinurilor materie primă pentru spumante albe. Valoarea optimă 
o constituie randamentul de 60 dal din 1 tonă de struguri, deoarece vinurile 
materie primă pentru spumante se caracterizează prin indici mai înalţi ai sub-
stanţelor aromatice, inclusiv alcoolilor terpenici, precum şi proprietăţilor de 
spumare.

2. Limpezirea mustului cu bentonită separat şi în combinaţie cu gelatină 
contribuie la o reducere semnificativă a concentraţiei în masă a extractului 
sec nereducător (până la 2,0 g/dm3), inclusiv a glicerinei, 2,3-butilenglicolului, 
la diminuarea indicilor proprietăţilor de spumare ale vinurilor materie primă 
pentru spumante, precum şi substanţelor aromatice.

3. S-a constatat că tratarea mustului Chardonnay cu preparatul enzima-
tic „Trenolin Opti” (0,02 g/dal) contribuie la diminuarea anumitor indici ai 
compoziţiei fizico-chimice a vinurilor materie primă, în special extractului 
sec nereducător, precum şi proprietăţilor de spumare ale vinurilor materie 
primă pentru spumante. Concomitent, aplicarea preparatului enzimatic la 
limpezirea mustului favorizează creşterea concentraţiei în masă a substan-
ţelor aromatice, inclusiv a esterilor (cu 10 mg/dm3 ) şi alcoolilor terpenici (cu 
0,6 mg dm3).

4. Studiul influenţei diferitor suşe de levuri inclusiv şi celor active uscate 
asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor materie primă a demonstrat, că 
suşa locală de levuri Rară Neagră-2 în timpul fermentării mustului contribuie 
la obţinerea vinurilor cu un conţinut sporit de extract sec nereducător, glice-
rină, 2,3-butilenglicol, precum şi cu indici înalţi ai proprietăţilor de spumare 
ale vinurilor materie primă pentru spumante.

5. Pentru prima dată a fost argumentată ştiinţific utilizarea preparatului 
complex „Sensovin” (Germania) pentru tratarea vinurilor materie primă pen-
tru spumante în scopul stabilizării acestora contra tulburelilor coloidale şi 
proteice. Dozele optime de „Sensovin” constituie 0,2 – 0,5 g/dm3, ce permit de 
a păstra concentraţiile sporite de substanţe aromatice şi indicii înalţi ai pro-
prietăţilor de spumare ale vinurilor materie primă.

6. Pentru prima dată a fost elaborată o nouă metodă de stabilizare a vinuri-
lor spumante contra tulburelilor coloidale şi cristaline prin tratarea prealabilă 
a licorii de expediţie cu acid metatartric sau gumă arabică în cantitate de la 
0,5 până la 3,0 g/dm3, cu dozarea ulterioară în vinul spumant din calculul de 
25-100 mg/dm3 de substanţe nominalizate în produsul finit.

7. Pentru intensificarea proceselor biochimice, care au loc la fermentarea 
secundară prin metoda de rezervor, a fost argumentată ştiinţific utilizarea 
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levurilor active de la acratoforul fermentat anterior. La administrarea dozei 
optime de levuri active reutilizate în cantitate de 25% din volumul total al 
maielii de levuri, vinurile spumante se caracterizează prin indici mai înalţi ai 
proprietăţilor de spumare şi caracteristicilor de degustare.

8. Pentru producerea vinurilor materie primă pentru spumante albe cu 
indici înalţi ai proprietăţilor de spumare, se recomandă: randamentul mustu-
lui la prelucrarea strugurilor nu trebuie să fie mai mare de 60 dal din 1 tonă de 
struguri; procesul de limpezire a mustului să fie efectuat prin răcirea acestuia 
la temperatura de 10-12°C timp de 12-18 ore; la fermentarea mustului limpe-
zit de utilizat suşa locală de levuri Rară Neagră-2 din Colecţia Naţională de 
Microorganisme pentru industria vinicolă a IŞPHTA; procesul de fermentare 
a mustului de efectuat la o temperatură de 14-16°C.

9. Pentru producerea vinurilor spumante albe de calitate superioară şi cu 
indici ai proprietăţilor de spumare sporiţi prin metoda de rezervor se reco-
mandă utilizarea cupajelor de vinuri materie primă de soi Chardonnay.

10. Pentru păstrarea maximală a substanţelor superficial active, precum şi 
a complexului aromatic în vinurile materie primă Chardonnay se recomandă 
tratarea acestora cu preparatul complex „Sensovin” în doze de 0,2- 0,5 g/dm3.
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5. PERFECŢIONAREA TEHNOLOGIEI 
DE PRODUCERE A VINURILOR 

SPUMANTE ALBE ÎN BAZA UTILIZĂRII 
SOIURILOR DE SELECŢIE NOUĂ ŞI 
UNOR PROCEDEE AGROTEHNICE
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Printre cele mai importante schimbări, care au avut loc în ultimii 20 de ani 
în oenologia moldavă se pot enumera: apariţia plantaţiilor moderne de vii cu 
cele mai performante clone a soiurilor de struguri europene, reutilarea tehno-
logică a întreprinderilor de îmbuteliere a vinurilor şi parţial a întreprinderilor 
de vinificaţie primară, formarea companiilor vinicole cu un ciclu închis de 
producere – de la plantaţii de struguri la vinuri îmbuteliate, precum şi ame-
liorarea calităţii vinurilor naturale albe şi roşii seci, divinurilor, precum şi a 
vinurilor spumante. 

Conform opiniilor unor savanţi viticultori din ţară şi de peste hotare, cali-
tatea înaltă a vinurilor în mare măsură depinde de soiul de struguri şi nivelul 
de agrotehnică în plantaţiile viticole destinate prelucrării industriale a strugu-
rilor pentru vinuri. Din literatură este cunoscut faptul, că calitatea şi formarea 
proprietăţilor tipice ale vinurilor spumante se află în dependenţă de diferiţi 
factori tehnologici cum sunt: tehnologia de prelucrare a strugurilor, schemele 
de tratare a asamblajelor şi cupajelor de vinuri, de componenţa fizico-chimică 
şi starea microbiologică a vinurilor, de proprietăţile bio-catalice a tulpinilor 
de levuri utilizate la fermentarea primară şi secundară, de regimurile şi meto-
dele utilizate la fermentarea secundară şi altele.

Dar până în prezent nu au fost efectuate cercetări sistematice referitor 
la influenţa diferitor procedee agrotehnice de cultivare a strugurilor asupra 
calităţii strugurilor pentru fabricarea vinurilor de calitate, care reflectă influ-
enţa majoră a diferitor factori agrobiologici şi agrotehnici asupra indicilor de 
calitate ai strugurilor şi vinurilor. Recomandările existente nu includ studii 
referitor la influenţa diferitor procedee agrotehnice de cultivare a strugurilor 
asupra calităţii vinurilor spumante şi mai ales asupra indicilor specifici pentru 
această categorie de vinuri: proprietăţile de spumare şi perlare.

Din multiplele procedee agrotehnice care se folosesc în procesul tehno-
logic de cultivare a viţei de vie, un interes deosebit asupra calităţii vinurilor 
materie primă pentru spumante şi a vinurilor spumante îl prezintă încărcă-
tura la butuc sau recolta de struguri la ha, gradul de maturare a strugurilor, 
precum şi soiul de portaltoi utilizat la cultura de viţa altoită. Stabilirea influ-
enţei diferitor procedee agrotehnice asupra calităţii vinurilor materie primă şi 
vinurilor spumante va permite de elaborat recomandări tehnologice în scopul 
ameliorării calităţii vinurilor spumante, începând cu etapa de cultivare a stru-
gurilor, adică în plantaţiile viticole.

5.1. STUDIUL INFLUENŢEI FACTORULUI AGROTEHNIC ASUPRA 
CALITĂŢII STRUGURILOR ŞI VINURILOR MATERIE PRIMĂ

Viticultura este una din ramurile de bază ale complexului agroalimentar 
al economiei Naţionale a Republicii Moldova, iar influenţa factorilor defavo-
rabili climatici poate aduce prejudicii nu numai pe parcursul unui an nefa-
vorabil, dar are consecinţe de lungă durată – până la regenerarea completă a 
plantelor sau, în unele cazuri, este necesară chiar fondarea plantaţiei noi.
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Diminuarea consecinţelor negative ale calamităţilor naturale asupra viti-
culturii, mai ales a unor astfel de fenomene caracteristice pentru zona noastră 
viticolă, cum ar fi variaţiile bruşte ale temperaturii în timpul iernii, îngheţurile 
timpurii de toamnă şi cele târzii de primăvară, secetele frecvente şi tempera-
turile extreme, atât iarna, cât şi vara, pot fi diminuate semnificativ şi progresiv, 
dacă procedeele tehnologice aplicate sunt complementate cu însuşirile avan-
sate a soiurilor cultivate. 

Capacitatea soiului de a opune rezistenţă condiţiilor neprielnice de mediu 
poate fi influenţată şi de alţi factori, cum ar fi: mărimea sarcinii de rod, nivelul 
agrotehnicii, condiţiile de îngrijire (plantaţiile întreţinute la un nivel înalt de 
agrotehnică manifestă rezistenţă mai sporită la acţiunea temperaturilor cri-
tice minime din iernile geroase). 

De aceea în diferiţi ani, în funcţie de condiţiile climaterice, se constată 
devieri privind limita de rezistenţă a soiurilor la ger (soiurile manifestă rezis-
tenţă mai înaltă sau mai joasă), care poate fi justificată numai în cazurile în 
care abaterile nu depăşesc 1-2°C de la cea stabilită. 

Astfel, rezistenţa condiţionată genetic a soiurilor de struguri la condiţiile 
nefavorabile de mediu (în primul rând rezistenţa la ger, fluctuaţiile de tem-
peratură din timpul iernii şi bolile criptogamice), precum şi factorii, care pot 
menţine sau influenţa pozitiv manifestarea acestor caractere (agrotehnica 
înaltă, protecţia satisfăcătoare contra bolilor ş.a.) sunt criteriile, care stau la 
baza fondării unor plantaţii de struguri longevive, durabile şi productive pe 
întreaga perioadă de exploatare.

Este foarte dificil de a controla evoluţia factorilor climatici şi nici nu se 
poate înlătura total efectul acestora asupra plantaţiilor viticole, dar, printr-o 
serie de măsuri, e necesar de a reduce din efectul dăunător al acestora.

În acest sens este necesar de a acorda o atenţie deosebită următoarelor 
aspecte:

• alegerea, pentru înfiinţarea plantaţiilor, a terenurilor cu expoziţie 
sudică, sud-vestică sau sud-estică, cu pante moderate şi cu o frecvenţă 
redusă a accidentelor climatice;

• orientarea rândurilor de viţă de vie pe direcţia nord-sud, astfel încât 
peretele foliar să intercepteze cât mai multă lumină, favorizând în acest 
fel maturarea lemnului şi creşterea rezistenţei la iernare;

• alegerea unor soiuri cu o rezistenţă mai mare la gerurile din timpul ier-
nii;

• aplicarea unei fertilizări echilibrate, în special cu fosfor şi potasiu;
• lăsarea, cu ocazia tăierii, a unor încărcături de rod moderate;
• efectuarea la timp a lucrărilor şi operaţiilor în verde;
• efectuarea corespunzătoare a tratamentelor fitosanitare;
• recoltarea la timp a strugurilor.
Toate aceste măsuri au o influenţă indirectă asupra rezistenţei viţei de vie 

la fluctuaţiile factorilor climatici, prin asigurarea unei bune maturări a lemnu-
lui şi a unei activităţi metabolice normale a butucului.
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5.1.1. Influenţa clonelor de struguri asupra calităţii vinurilor materie 
primă pentru spumante

Formarea unui sortiment viticol, care satisface criteriile de calitate şi pro-
ductivitate sporite; producţie diversificată, rezistenţă sporită la factorii abio- şi 
biodefavorabili ai mediului ambiant, longevitate, eficienţă economică sporită 
etc., rămân a fi şi în continuare probleme actuale pentru viticultura Republicii 
Moldova.

Agrobiodiversitatea resurselor genetice ale viţei de vie oferă posibilitatea 
realizării acestui obiectiv. Este cunoscut, că clona de struguri reprezintă o des-
cendentă vegetativă a unui 

soi autentic de viţă de vie aleasă pentru puritatea sa varietală, caracteristi-
cile fenotipice şi starea sanitară înaltă.

Clonele europene de struguri reprezintă unele varietăţi ale soiurilor clasice, 
libere de principalele boli virotice ale grupei Pinot, Chardonnay, Sauvignon, 
Traminer rose, Aligote, Riesling de Rhin, Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec 
ş.a., care sunt pe larg cultivate în ţările cu tradiţii vinicole din Europa şi alte 
ţări ale lumii.

În scopul studierii agrobiologiei şi a elementelor agrotehnice la viţă de 
vie, în a.a. 1998-2000, pe câmpurile experimentale ale INVV, au fost fondate 
plantaţii pentru unele clone ale soiurilor europene clasice: Sauvignon F2 şi 
F5; Chardonnay R4, R8, R10; Aligote cl. 263, cl. 264; Riesling de Rhin R2 şi R3; 
Traminer rose R1 şi GM 11; Pinot blanc R1 şi R7; Pinot gris R6 şi cl. 52; Pinot 
noir R4; INRA 115; Merlot F5, R3 şi R18; Cabernet Sauvignon R5 şi F5; Caber-
net Franc R9 şi R10.

În cadrul cercetărilor au fost studiate agrobiologia şi elementele agro-
tehnice, care includ sistemul de tăiere a butucilor, normarea încărcăturii cu 
roadă, randamentul de producţie calitativă, calitatea lăstarilor anuali, rezis-
tenţa soiurilor la factorii nefavorabili, la boli şi dăunători, aprecierea tehnolo-
gică a vinurilor obţinute.

Aceste soiuri au fost plantate pe pante cu expoziţii de sud, sud-vest, vest şi 
est, cu diferite grade de înclinare. Plantaţiile soiurilor delimitate sunt cultivate 
fără protejare în timpul iernii cu 2 tulpini, având înălţimea 80-120 cm, forma 
butucului cu 2-4 braţe şi 6-8 verigi de rod. Plantaţiile sunt altoite pe portaltoi 
Riparia x Rupestris 101-14 şi Kober 5BB. Distanţa între rânduri este de 2,7-3,0 
m, iar în rând 1,35-2,00 m. Sarcina de ochi la butuc variază de la 30-40 ochi 
până la 80 ochi. Lungimea de tăiere a coardelor de rod – 5-6 până la 9-10 ochi. 

În baza cercetărilor multianuale s-a demonstrat, că clonele noi uşor se 
supraîncarcă cu roadă, până la 10% din lăstari ce se dezvoltă din lemnul mul-
tianual şi din ochii unghiulari (au o capacitate de regenerare înaltă). 

În acelaşi timp s-a stabilit, că se îndeseşte coroana butucului şi scade calitatea 
strugurilor, iar calitatea lăstarilor de un an se micşorează, de asemenea, dimi-
nuează rezistenţa la boli şi dăunători. La optimizarea procedeelor agrotehnice, 
roada corespunde capacităţilor de creştere a butucilor şi este stabilă pe parcur-
sul anilor, fapt ce ameliorează situaţia fiziologică a butucilor şi longevitatea lor.
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Clonele menţionate au fost în decurs de mulţi ani în procesul de cercetare 
pentru studierea agrobiologiei şi principalelor elemente agrotehnice, produc-
tivităţii potenţiale şi de facto, a aprecierii tehnologice a clonelor şi, de ase-
menea, au fost cercetate în scopul utilizării dirijate în producerea vinurilor 
spumante.

Sistematizarea datelor obţinute pe parcursul a.a. 2005-2010 de către Taran 
N. şi col. a demonstrat o dependenţa evidentă a calităţii vinurilor materie 
primă obţinute din diferite clone de condiţiile pedoclimatice, de termenul 
recoltării strugurilor şi compoziţia lor fizico-chimică.

Astfel, la producerea vinurilor materie primă pentru spumante se recomandă 
recoltarea strugurilor la atingerea maturităţii tehnologice a strugurilor cu un 
conţinut al zaharurilor de 170-190 g/dm3, ceea ce corespunde unei concentraţii 
alcoolice de 10,2-11,4% vol., iar aciditatea titrabilă trebuie să fie de 6-10 g/dm3. 

Aprecierea comparativă a proprietăţilor de spumare a vinurilor materie 
primă, obţinute din clonele de struguri studiate, a evidenţiat variaţia proprie-
tăţilor de spumare în funcţie de soi şi clonă. Rezultatele obţinute sunt prezen-
tate în tab. 5.1 după Taran N şi col. 

În baza rezultatelor obţinute s-a constatat, că vinurile materie primă, obţi-
nute din diferite clone ale soiurilor europene de struguri, se caracterizează 
prin o varietate mare a parametrilor de spumare.

Vinurile materie primă Chardonnay s-au caracterizat cu un potenţial înalt 
al spumării în intervalul de 129-174 mm, inclusiv clona R8 cu un potenţial 
maximal al spumării de 174 mm. Vinurile materie primă din soiul Pinot gris 
s-au caracterizat cu un grad de spumare puţin mai inferior: cu 90,1 mm pentru 
clona R6 şi cu 85,7 mm pentru clona 52. 

Tabelul 5.1. Indicii de spumare a vinurilor materie primă destinate producerii vinurilor 
spumante obţinute din diferite clone ale soiurilor europene

Denumirea clonei Înălţimea maximală 
a spumei, mm

Înălţimea de stabilizare  
a spumei, mm

Timpul de stabilizare 
a spumei, mm

Pinot gris cl. R6 90,1 39,4 185
Pinot gris cl. 52 85,7 38,6 175
Chardonnay cl. R4 164,6 74,7 315
Chardonnay cl. R8 173,8 73,7 325
Chardonnay cl. R10 129,0 62,4 295
Pinot blanc cl. R1 90,8 45,7 165
Pinot blanc cl. R7 91,9 47,5 175
Sauvignon cl. F2 50,6 28,9 78
Sauvignon cl. F5 46,4 23,8 70
Riesling de Rhin cl. R2 55,0 26,9 109
Riesling de Rhin cl. R3 57,8 29,0 112

Vinurile materie primă Pinot blanc s-au caracterizat cu un grad de spu-
mare identic soiului Pinot gris si este expus în intervalul 90-91 mm. Mai inferi-
ori sunt indicii de spumare la vinurile materie primă Aligote pentru clona 264 
– 57,4 mm, iar pentru clona 263- 52,0 mm.
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Vinurile materie primă Riesling de Rhin clona R3 se caracterizează cu un 
indice de spumare de 57,7 mm şi Riesling de Rhin clona R2 cu 55,0 mm. Cu 
cel mai inferior indice de spumare 50,6 şi 46,6 mm s-au caracterizat vinurile 
materie primă Sauvignon, respectiv pentru clonele F2 şi F5.

Astfel, se poate constata, că vinurile obţinute posedă un grad diferit de spu-
mare în cadrul unuia şi aceluiaşi soi de struguri în dependenţă de clona de 
struguri utilizată.

5.1.2. Influenţa condiţiilor ecologice de cultivare a strugurilor asupra 
indicilor fizico-chimici ai vinurilor materie primă pentru spumante

Un factor foarte important ce determină calitatea vinului, îl prezintă gradul 
de maturare a strugurilor. Însă, în prezent nu există o poziţie unică a savan-
ţilor privind influenţa acestui factor asupra calităţii vinurilor materie primă 
pentru spumante.

Unii cercetători constată, că caracteristica organoleptică a vinurilor obţi-
nute din strugurii recoltaţi tardiv se ameliorează. Totodată, creşte conţinu-
tul glicerinei, fosforului, substanţelor tanante, extractului nereducător. Alţi 
autori, la studiul influenţei timpului recoltei strugurilor asupra calităţii vinu-
rilor notează, că vinul, fabricat din recolta timpurie a strugurilor, are nuanţe 
de naftalină în aromă, ceea ce e legat de formarea 2-amino-acetofenolului. 
Pe de altă parte, strugurii recoltaţi în termeni târzii, pot fi atacaţi de diferite 
microorganisme. La studiul complexului volatil şi calităţii aromei vinurilor 
obţinute din strugurii soiului Pinot noir, recoltat la diferite stadii de maturare 
a strugurilor, a fost stabilit, că vinul, fabricat din strugurii recoltei târzii, aveau 
o aromă mai expresivă, decât vinurile, pregătite din strugurii recoltaţi în ter-
meni timpurii.

Însă, cercetările efectuate de alţi autori privind studiul componenţii vinu-
rilor obţinute din strugurii soiului Chardonnay, indică la posibilitatea recoltei 
timpurii a acestui soi pentru obţinerea vinului de calitate cu conţinutul relativ 
jos al alcoolului etilic şi fără diminuarea conţinutului aromatic al vinului.

Este cunoscut, că gradul de maturare a strugurilor într-o mare măsură 
determină caracteristicile aromatice ale viitorului vin. Substanţele aroma-
tice ale strugurilor de culoare albă se află în pieliţă şi în alte componente ale 
boabelor şi apar până la atingerea maturării depline. În legătură cu aceasta, 
în condiţiile climei calde se recomandă recoltarea timpurie a strugurilor. Pe 
lângă aceasta, se asigură un echilibru al acizilor şi se evită fabricarea vinurilor 
cu un conţinut exagerat al alcoolului etilic.

Asupra stabilirii gradului de maturare a strugurilor la fabricarea vinurilor 
materie primă pentru spumante, cea mai mare importanţă o are conţinutul în 
boabe a zaharurilor şi acizilor titrabili. Gradul de maturare a strugurilor, după 
cum se ştie, se caracterizează prin acumularea zaharurilor şi prin reducerea 
concentraţiei în masă a acizilor sucului boabelor.

În bobiţa viţei de vie se conţin diferite hidrocarburi – de la zaharuri simple 
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până la polizaharide compuse şi se caracterizează printr-un conţinut ridicat 
de zaharuri solubile – glucoza şi fructoza. 

În perioada maturării strugurilor cantitatea acestor monozaharide creşte 
până la 17%-24% şi mai mult, în funcţie de soi şi condiţiile climaterice. La sta-
diul de maturare tehnologică concentraţia în masă a zaharurilor în struguri se 
conţine în cantităţi diferite, în dependenţă de soiul de struguri. În perioada 
maturării strugurilor are loc o acumulare rapidă a zaharurilor în decursul zilei 
(de la 0,5% până la 1%). Maturarea strugurilor este apreciată ca deplină, dacă 
acumularea absolută a zaharurilor se întrerupe.

În temeiul cercetărilor multianuale a fost stabilit, că în procesul maturării 
strugurilor conţinutul acizilor organici se schimbă substanţial. Astfel, în stru-
gurii verzi se conţin, în general, acizii tartric şi malic. În procesul maturării 
strugurilor se observă scăderea cantităţii acidului tartric şi, îndeosebi, a aci-
dului malic. Cantitatea acizilor succinic, oxalic, piruvic se micşorează la fel, 
deşi într-o măsură mai mică, iar cantitatea acidului citric creşte neînsemnat. 

La maturarea tehnică a strugurilor conţinutul acidului citric atinge valoarea 
maximă, iar conţinutul acizilor malic, tartric şi altora se micşorează. Totodată, 
micşorarea conţinutului acidului malic are loc mai intens, ceea ce se explică 
prin oxidarea intensă a acestuia şi participarea în procesele de respiraţie. La 
maturarea fiziologică a strugurilor se observă micşorarea cantităţii nu numai 
a acizilor tartric, malic, succinic şi oxalic, dar şi a acidului citric.

Studiul conţinutului chimic al vinurilor spumante din F. Rusă şi Franţa a 
demonstrat, că raportul între acizii tartric şi malic (la concentraţia în masă 
totală a acizilor titrabili în cele mai bune probe, egală cu 7,2–7,3 g/dm3), este 
aproape de o unitate. Acest fapt demonstrează о concentraţie destul de ridi-
cată a acidului malic în aceste vinuri. Acidul malic oferă o prospeţime în gust, 
care trebuie să armonizeze cu alte caracteristici organoleptice ale vinului, şi 
nu trebuie să se transforme într-o aciditate «verde» stringentă.

După părerea lui Rodopulo A., pentru obţinerea vinurilor spumante cu o 
aciditate armonioasă strugurii trebuie să conţină 8 – 10 g/dm3 acizi titrabili, 
cea ce va corespunde 6-8 g/dm3 acizi titrabili în vinurile materie primă, inclu-
siv acid tartric – 2-4 g/dm3 şi acid malic 1-2 g/dm3. Raportul optimal al con-
centraţiilor în masă a acizilor tartric şi malic trebuie să constituie 2,0-2,6.

Conform datelor lui Rodopulo A., la evaluarea gradului de maturare a stru-
gurilor trebuie de luat în consideraţie conţinutul în compuşilor terpenici, care 
prezintă un indice însemnat al calităţii.

A fost stabilit, că conţinutul terpenilor în boabe la maturare creşte uniform, 
atinge maximumul şi apoi scade puţin. În dependenţă de soi, acumularea 
maximă a terpenilor se observă la concentraţia diferită în masă a zaharurilor: 
la Riesling de Rhin – 182 g/dm3, iar la Traminer rose – 225 g/dm3. În prezent 
în Republica Moldova, conform SM 84, se prevede recepţia strugurilor pentru 
producerea vinurilor spumante cu concentraţia în masă a zaharurilor de cel 
puţin 160 g/dm3 şi acizilor titrabili 8 – 11 g/dm3. Luând în consideraţie condi-
ţiile climatice, de exemplu ale Crimeii, şi soiului pentru obţinerea vinurilor 
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materie primă pentru spumante, recoltarea strugurilor poate fi efectuată la 
concentraţia în masă a zaharurilor de la 160 până la 190 g/dm3 şi acizilor titra-
bili de la 7 până la 10 g/dm3.

În opinia lui Valuico G., pentru asigurarea calităţii înalte a vinului spumant, 
strugurii pentru vinurile materie primă pentru spumante trebuie să cores-
pundă următoarelor cerinţe: concentraţia în masă a zaharurilor 170 – 200 g/
dm3, concentraţia în masă a acizilor titrabili 8 – 11 g/dm3. Însă este necesar 
de luat în consideraţie, că la stadiul maturării strugurilor are loc un şir întreg 
de reacţii fizico-chimice complicate, care influenţează armonia gustului şi 
buchetului vinului. În legătură cu aceasta, este necesar de a studia influenţa 
condiţiilor de cultivare a strugurilor asupra indicilor calităţii vinurilor materie 
primă, inclusiv şi indicilor de spumare.

Calitatea vinurilor materie primă fabricate în R. Moldova variază în limite 
însemnate în dependenţă de condiţiile ecologice de cultivare a strugurilor. 
Cercetările influenţei diferitor regiuni de cultivare a strugurilor asupra indici-
lor de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante este actuală. 

Studiul influenţei diferitor zone de cultivare a strugurilor asupra indici-
lor de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante a avut ca scop de 
a stabili în ce măsură condiţiile ecologice în cadrul unui soi de struguri pot 
influenţa indicii specifici acestei categorii de vinuri.

Taran N. şi colab. au stabilit că indicii fizico-chimici ai vinurilor materie 
primă pentru spumante într-o mare măsură depind de regiunile de cultivare 
a strugurilor. Astfel, vinurile materie primă pentru vinurile spumante din 
soiul Chardonnay, obţinute la Fabrica de vin „Cahul” din regiunea de Sud, se 
deosebesc printr-o concentraţie alcoolică mai înaltă, decât cele obţinute la 
Fabrica de vin „Cania” şi Fabrica de vin „Cricova”, precum şi printr-un conţi-
nut mai redus de acizi titrabili, faţă de vinurile materie primă, obţinute în alte 
microzone.

Date similare, care indică, că vinurile materie primă obţinute în regiunea 
de Sud a Republicii Moldova se caracterizează prin concentraţii alcoolice 
mai înalte şi corespunzător, cu concentraţia acizilor titrabili mai redusă, au 
fost obţinute pentru soiurile de struguri Aligote, Traminer rose şi Rcaţiteli. Pe 
lângă aceasta, în vinurile materie primă pentru spumante obţinute în regiu-
nea de Centru a Republicii Moldova indicele рН este cu mult mai mic, decât 
în vinurile materie primă din regiunea de Sud (în medie cu 0,05-0,12), ceea ce 
le caracterizează ca mai proaspete şi tipice pentru categoria dată de vinuri. 
Alţi indici fizico-chimici ai vinurilor materie primă pentru vinurile spumante, 
obţinute în diferite zone de cultivare, variază în limite neînsemnate.

În afară de indicii fizico-chimici, care caracterizează calitatea producţiei 
finite, un alt indice important îl reprezintă indicele de spumare a vinurilor 
materie primă, valoarea căruia, conform datelor multor savanţi, într-o mare 
măsură depinde de locul de cultivare a strugurilor.

Taran N. şi col. au demonstrat că vinurile materie primă pentru spumante, 
obţinute în condiţiile regiunii de Centru a Republicii Moldova, se caracteri-
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zează cu indici de spumare mai avansaţi (cu 15-25%), comparativ cu mostrele 
vinurilor materie primă din regiunea de Sud. 

De asemenea, vinurile materie primă pentru spumante, obţinute din soiu-
rile de struguri Aligote şi, îndeosebi, din Rcaţiteli din regiunea de Sud, se carac-
terizează prin indici de spumare mai inferiori, ceea ce este necesar de luat în 
consideraţie la elaborarea cupajelor de producere pentru vinurile spumante.

Astfel, în baza rezultatelor experimentale obţinute, se poate constata, că 
regiunea de cultivare a strugurilor prezintă un factor foarte important, care 
influenţează indicii de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante, 
precum şi calitatea producţiei finite.

5.2. STUDIUL INFLUENŢEI FACTORILOR TEHNOLOGICI DE 
PRELUCRARE A STRUGURILOR ASUPRA CALITĂŢII VINURILOR 

MATERIE PRIMĂ PENTRU VINURILE SPUMANTE ALBE
Formarea proprietăţilor tipice ale vinurilor spumante se află în dependenţă 

de un şir de factori: ecologici, ampeloecologici, pedoclimatici, de componenţa 
fizico-chimică a strugurilor din sectoarele delimitate, de metoda de obţinere 
şi de tratare tehnologică a asamblajelor şi cupajelor vinurilor materie primă, 
de componenţa lor fizico-chimică, de proprietăţile biocatalitice ale suşelor de 
levuri utilizate, de regimurile tehnologice de fermentaţie secundară.

5.2.1. Influenţa vinurilor materie primă asupra calităţii vinurilor 
spumante albe

Materia primă de bază pentru producerea vinurilor spumante sunt vinu-
rile materie primă, calitatea cărora depinde de numeroşi factori: de soi, agro-
biologici, pedoclimatici şi agrotehnici în cultivarea viţei de vie, precum şi de 
factorii tehnologici, care includ două etape: prelucrarea strugurilor şi tratarea 
vinurilor materie primă.

În ultimele decenii în Franţa, Italia, Spania, SUA, România au fost efectu-
ate cercetări ştiinţifice semnificative în privinţa: selectării celor mai calitative 
soiuri de viţă de vie, stabilirii rolului condiţiilor pedoclimatice, procedeelor 
noi în agrotehnica viţei de vie, precum şi regimurilor de prelucrare a struguri-
lor pentru producerea vinurilor spumante de înaltă calitate. 

În rezultatul lucrărilor realizate în aceste ţări vinurile spumante se produc 
în regiuni strict delimitate, conform cerinţelor tehnologice reglementate, din 
anumite soiuri de struguri, ceea ce asigură calitatea înaltă a producţiei finite, 
iar în majoritatea ţărilor „cu atribuirea denumirii de origine”.

În Republica Moldova, ca şi în alte ţări, cerinţele către soiurile de viţă de 
vie şi regimurile de prelucrare a strugurilor pentru producerea vinurilor spu-
mante sunt expuse în reglementări tehnice, standarde Naţionale şi în alte 
documente normativ-tehnologice.
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Cerinţele faţă de soiurile viţei de vie, utilizate la producerea vinurilor spu-
mante, sunt destul de dure şi se exprimă prin acumularea lentă a zaharurilor 
în timpul maturării, precum şi prin scindarea moderată a acizilor titrabili. 

Pe lângă aceasta, pentru producerea vinurilor spumante albe se recomandă 
soiurile de viţă de vie, care se caracterizează printr-o aromă fină. Recoltarea 
strugurilor se recomandă să fie efectuată la concentraţia în masă a zaharuri-
lor în intervalul de la 170 până la 200 g/dm3 şi concentraţia în masă a acizilor 
titrabili de la 8 până la 11 g/dm3. Însă, conform datelor bibliografice, concen-
traţia în masă a zaharurilor optimală pentru prelucrarea strugurilor destinaţi 
producerii vinurilor spumante de calitate e necesar să fie de: 170-190 g/dm3, 
iar aciditatea titrabilă – 8-10 g/dm3. 

Cotea V. consideră, că cele mai calitative vinuri materie primă pentru spu-
mante se obţin din strugurii cu o concentraţie în masă a zaharurilor – de la 
160 până la 180 g/dm3, iar concentraţia în masă a acizilor titrabili trebuie să 
varieze în limitele 7 – 9 g/dm3.

Este cunoscut faptul, că în Franţa la producerea vinurilor materie primă 
pentru spumante se permite de utilizat numai trei soiuri de struguri: Pinot 
noir, Chardonnay şi Pinot menier. Totodată, este necesar de menţionat că, 
Pinot noir şi Chardonnay sunt soiuri cu un randament de producere mic, iar 
Pinot menier are un randament mai înalt.

Actualmente, în Republica Moldova conform SM 84 „Struguri proaspeţi, 
destinaţi prelucrării industriale. Condiţii tehnice” în lista soiurilor de struguri 
utilizaţi la producerea vinurilor materie primă pentru spumante sunt enu-
merate mai multe soiuri. Calitatea vinurilor materie primă şi conţinutul fizi-
co-chimic al lor variază semnificativ în dependenţă de amplasarea plantaţiilor 
viţei de vie, condiţiile pedoclimatice, agrotehnica viţei de vie şi de regimurile 
de prelucrare a strugurilor.

După indicii calitativi, cele mai bune vinuri materie primă pentru spu-
mante în R. Moldova, în mod tradiţional se produc din soiurile de struguri 
Pinot noir şi Chardonnay, cultivaţi în zona de Centru (Codru). În baza cerce-
tărilor efectuate de către diferiţi savanţi şi specialişti se recomandă utilizarea 
obligatorie a acestor vinuri materie primă în toate cupajele de la 15% până la 
20% pentru ameliorarea calităţii vinurilor spumante finite.

Însă soiurile Pinot noir şi Chardonnay se caracterizează prin exigenţă înaltă 
faţă de condiţiile climaterice şi pedologice, fiindcă alegerea incorectă a regiu-
nii şi a condiţiilor pedoclimatice duc la diminuarea calităţii vinurilor materie 
primă pentru spumante. Luând în consideraţie acumularea înaltă a zaharu-
rilor în soiurile Pinot noir şi Chardonnay (până la 200–240 g/dm3) şi acidita-
tea joasă (6-8 g/dm3), este foarte important de a recolta soiurile date înainte 
de maturarea lor fiziologică, adică la o concentraţie în masă a zaharurilor în 
intervalul de 170-180 g/dm3 şi aciditate titrabilă de 8-10 g/dm3.

Alte soiuri franceze cum sunt Pinot blanc şi Pinot gris se caracterizează 
cu un randament mai înalt, dar aceste soiuri după calitatea vinurilor materie 
primă cedează soiurilor Pinot noir şi Chardonnay. Luând în consideraţie matu-
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rarea lor fiziologică timpurie, e foarte important de a nu admite supramatura-
rea strugurilor şi posibilitatea de a păstra prospeţimea vinurilor materie primă.

Grupul de bază al soiurilor de struguri destinaţi producerii vinurilor mate-
rie primă pentru spumante îl constituie soiurile: Chardonnay, Pinot, Riesling 
de Rhin, Aligote, Traminer rose, Silvaner, Sauvignon, Feteasca şi Rcaţiteli, care 
sunt larg răspândite nu numai în Republica Moldova, dar şi în alte ţări ale 
CSI. Vinurile materie primă din soiurile indicate de struguri constituie baza 
cupajelor pentru multe fabrici de vin la producerea vinurilor spumante atât 
la noi în republică, cât şi în ţările CSI. Însă, studii concrete privind determina-
rea proprietăţilor de spumare pentru argumentarea utilizării lor la producerea 
vinurilor spumante până în prezent nu au fost efectuate.

Aceasta se referă şi la soiurile Viorica, Floricica, necătând la studiul agrobi-
ologic şi tehnologic efectuat asupra acestor soiuri.

Astfel, pentru argumentarea utilizării soiurilor de struguri de selecţie nouă 
la fabricarea vinurilor spumante, e necesar de efectuat cercetări ştiinţifice 
suplimentare cu evaluare tehnologică a soiurilor noi în baza studiului indici-
lor fizico-chimici şi proprietăţilor de spumare a vinurilor materie primă pen-
tru spumante.

5.2.2. Rolul soiurilor de struguri de selecţie nouă în producerea 
vinurilor spumante

Soiurile noi de selecţie pentru producerea vinurilor albe seci au apărut 
în anii 1957-1960 la iniţiativa şi sub conducerea prof. D. Verderevski, care a 
demarat primele cercetări privind crearea a noi soiuri cu destinaţie tehnică.

Pe parcursul a 50 de ani, prin selecţie genetică, a fost elaborat de către 
savanţii moldoveni un şir de noi soiuri cu particularităţi specifice, care pre-
zintă interes de a fi utilizate în industria vinicolă. Aceste soiuri sunt cunoscute 
ca soiuri interspecifice şi au fost obţinute în rezultatul încrucişării între Vitis 
Vinifera şi altă specie din genul Vitis.

Până la moment, în cadrul INVV au fost create şi omologate următoarele 
soiuri noi de viţă de vie cu bob alb, recomandate în scopuri tehnice: Muscat de 
Ialoveni, Luminiţa, Riton, Alb de Oniţcani, Alb de Ialoveni, Floricica, Viorica, 
Legenda ş.a.

În opinia unor savanţi, soiurile noi în raport cu cele clasice europene 
posedă unele avantaje:

• rezistenţă sporită la iernare, precum şi faţă de diferite boli;
• productivitatea mare şi calitatea înaltă a strugurilor;
• adaptarea mai bună la condiţiile climatice ale R. Moldova;
• posibilitatea obţinerii producţiei vinicole cu însuşiri biologice înalte.
Problema utilizării vinurilor materie primă din soiurile noi de struguri în 

producerea vinurilor spumante rămâne actuală în legătură cu cererea sporită 
pentru vinurile spumante de calitate înaltă, lărgirea sortimentului şi creşterea 
volumului acestor vinuri pe piaţă. 
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Pe lângă aceasta, sunt necesare cercetări suplimentare privind studiul 
posibilităţilor reducerii preţului de sinecost a vinurilor materie primă în sco-
pul obţinerii unui efect economic în procesul complicat de producere a vinu-
rilor spumante.

Este cunoscut, că la producerea vinurilor spumante de calitate sunt utilizate 
astfel de soiuri tradiţionale de struguri, ca Chardonnay, grupul Pinot, Riesling 
de Rhin, Aligote, Feteasca albă, Sauvignon, Traminer rose. Însă, o parte din 
aceste soiuri, de exemplu, Chardonnay, grupul Pinot, au o recoltă de struguri 
scăzută. Pe lângă aceasta, unele din soiurile indicate de struguri sunt predis-
puse la diferite boli şi necesită o agrotehnică specială pentru cultivarea lor.

În prezent unii cercetători din ţară şi de peste hotare consideră, că o direc-
ţie de perspectivă este utilizarea soiurilor de struguri cu rezistenţă sporită faţă 
de boli, preţul de sinecost al cărora este semnificativ mai jos comparativ cu 
soiurile tradiţionale de struguri.

Lărgirea sortimentului soiurilor de struguri cu rezistenţă sporită la boli şi 
dăunători oferă posibilitatea de a selecta cele mai productive soiuri.

În opinia unor cercetători, în producerea vinurilor spumante este posibilă 
utilizarea unor soiuri noi de struguri, care sunt larg răspândite şi au o produc-
tivitate înaltă.

În condiţiile zonei de Centru a regiunii Kubani din F. Rusă a fost demonstrată 
posibilitatea folosirii soiurilor Hindognî şi Saperavi în producerea vinurilor spu-
mante roşii. Proprietăţile fizico-chimice ale acestor vinuri materie primă sunt 
apropiate celor tipice de Ţimleansk, iar proprietăţile de spumare şi rezistenţa 
specifică faţă de eliminarea dioxidului de carbon sunt destul de înalte. 

Vinurile spumante din aceste soiuri se deosebesc prin proprietăţi avansate 
de perlare şi spumare, cu o aromă de soi plăcută şi gust armonios.

După părerea altor cercetători, vinurile materie primă din soiurile de stru-
guri Uni Blanc şi Rcaţiteli, după conţinutul chimic şi calităţile gustative, cores-
pund criteriilor faţă de vinurile materie primă pentru spumante şi pot fi folo-
site cu succes la elaborarea cupajelor.

Studiul posibilităţii producerii vinurilor din soiurile de struguri cu rezis-
tenţa sporită, efectuate în cadul Institutului de Cercetări din Caucazul de 
Nord (Krasnodar, F. Rusă) a permis de a stabili perspectiva conturată a utili-
zării acestora pentru obţinerea diferitor mărci de vinuri, inclusiv vinuri spu-
mante şi gazificate (Bianca, Perveneţ Magaracia), vinuri spumante aromatice 
(Viorica, Ghecei zamatoş, Kunleani).

În rezultatul studiului soiurilor noi de struguri (Sîpun-ciornîi, Ghimra, 
Kahet, Grand-noir, Maiskii ciornîi, Limbergher, Plecistik, Saperavi, Silineac, 
Asîl-kara, Petit-bouche) s-a stabilit, că vinurile materie primă, după proprie-
tăţile sale fizico-chimice, pot fi utilizate în cupaje pentru producerea vinuri-
lor spumante roşii. Calităţi organoleptice relativ mai înalte a vinurilor materie 
primă le asigură soiurile Maiskii ciornîi, Limbergher, Plecistik, Saperavi, care 
pot fi utilizate pentru producerea vinurilor spumante roşii originale.

În Caucazul de Nord, la fel au fost efectuate cercetări privind posibilita-
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tea producerii vinurilor materie primă pentru spumante din soiul Rcaţiteli 
în diferite zone pedoclimatice. În baza datelor obţinute a fost stabilită posi-
bilitatea producerii vinurilor materie primă de calitate din soiul Rcaţiteli în 
anumite microzone ale Caucazului de Nord. În Daghestan a fost demonstrată 
posibilitatea obţinerii vinurilor materie primă pentru spumante de calitate, în 
baza folosirii strugurilor soiului Rcaţiteli într-o anumită proporţie cu soiurile 
clasice, de exemplu: Rcaţiteli – Riesling – Aligote în proporţia de 6:3:1.

Studiul proprietăţilor fizico-chimice ale vinurilor materie primă din soiu-
rile noi de perspectivă Podarok Magaracia, Bianca, Viorica, Perveneţ Maga-
racea, Jemciug zala, au demonstrat posibilitatea fabricării din aceste soiuri a 
vinurilor spumante şi spumoase.

Cercetările privind capacitatea de spumare a mustului unor soiuri noi teh-
nice şi de masă, efectuate în Institutul Viei şi Vinului „Magaraci” (Crimeea). 
După metodica elaborată, autorii au demonstrat, că pentru unele soiuri de 
struguri de masă indicii de spumare sunt mai înalţi, comparativ cu soiurile 
martor (Chardonnay, Pinot franc). 

Pe lângă aceasta, autorii concluzionează, că opinia despre imposibilitatea 
folosirii în cupaje pentru vinuri spumante a soiurilor de masă şi a unor soiuri 
tehnice necesită o reexaminare. Faţă de datele acestor autori trebuie de avut o 
atitudine mai atentă, fiindcă acestea caracterizează doar mustul de struguri şi 
nu calitatea vinurilor materie primă pentru spumante sau calitatea vinurilor 
spumante finite.

Totuşi, în lucrările indicate, rezultatele ştiinţifice, cu privire la perspectiva 
utilizării unor soiuri de struguri pentru producerea vinurilor spumante nu au 
fost destul de distincte. 

În legătură cu aceasta, este necesar de a efectua cercetări suplimentare 
pentru determinarea indicilor specifici în scopul evaluării posibilităţii folosirii 
unor soiuri de struguri noi pentru producerea vinurilor spumante.

Soiurile noi de struguri dispun de calităţi preţioase din punct de vedere 
biologic şi sunt dispuse pentru cultivarea lor în producere în cultura nepro-
tejată. Aceste soiuri posedă rezistenţă sporită la diferite boli şi la condiţiile 
climaterice nefavorabile, ce permite cultivarea lor cu aplicare redusă de tra-
tări chimice. În acelaşi timp, ele sunt puţin studiate, în special agrotehnica 
şi postulterioara utilizare a lor în procesare, ceea ce ar permite valorificarea 
potenţialului genetic înalt. În acest context, rezultatele obţinute în scopul stu-
dierii acestor soiuri din punct de vedere agrobiologic şi tehnologic reprezintă 
o problemă actuală pentru viticultura şi vinificaţia Republicii Moldova.

Aşadar, soiurile de selecţie nouă create în cadrul INVV posedă proprietăţi 
biologice preţioase şi se deosebesc printr-un şir de indici de calitate: rezis-
tenţă sporită la ger; rezistenţă la boli şi dăunători; înaltă fertilitate a mugurilor; 
productivitate înaltă; sarcina optimală ce asigură calitatea mustului; în anii de 
secetă se cultivă fără irigare.

Prin urmare, este necesar de efectuat studiul soiurilor de struguri de selec-
ţie nouă în scopul utilizării lor la producerea vinurilor spumante albe.
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5.2.3. Influenţa regimurilor tehnologice de prelucrare a strugurilor 
asupra indicilor de calitate a vinurilor materie primă pentru spumante

Tehnologia de producere a vinurilor spumante este destul de complicată 
şi constă din câteva etape tehnologice foarte importante. Una din cele mai 
importante este obţinerea vinurilor materie primă, care trebuie să corespundă 
cerinţelor organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice faţă de această cate-
gorie de vinuri speciale.

O influenţă mare asupra calităţii vinurilor materie primă pentru spumante 
îi revine tehnologiei de prelucrare a strugurilor. Sarcina de bază în produce-
rea vinurilor spumante constă în păstrarea maximală a tuturor substanţelor 
biologice, care se conţin în struguri, la fel şi a celor acumulate în procesul fer-
mentării alcoolice a mustului, fermentări secundare şi în procesul maturării. 

Reieşind din aceasta, la etapa de prelucrare a strugurilor este necesar de a 
reduce la maximum influenţa negativă a oxigenului din aer şi enzimelor oxi-
dative, care se conţin în boabe. Totodată, e necesar, de a optimiza trecerea în 
must a substanţelor extractive (substanţelor fenolice), care pot imprima vinu-
lui o asprime sau astringenţă excesivă în gust, dar care asigură indici înalţi de 
spumare şi efervescenţă.

În dependenţă de categoria vinurilor spumante, în practica mondială a 
vinificării se utilizează diferite tehnologii de prelucrare a strugurilor: presarea 
rapidă a strugurilor întregi fără separarea ciorchinilor (aşa numita metodă de 
Champagne), separarea ciorchinilor, scurgerea şi presarea mustuielii, mace-
rarea mustuielii, fermentarea mustului, tratarea termică a mustuielii şi altele.

Procedeele tehnologice, care asigură diferite regimuri de presare a mustu-
ielii, la fel şi de macerare şi fermentare, au o influenţa esenţială asupra con-
ţinutului fizico-chimic şi calităţii vinurilor materie primă pentru spumante. 
Astfel, conform datelor unor savanţi, vinurile materie primă pentru spumante 
calitative se pot obţine nu numai prin presarea strugurilor întregi la presele 
verticale cu coşuri, dar şi folosind presele orizontale pneumatice cu coşuri.

Cercetările lui E. Drboglav şi colaboratorii săi au demonstrat, că pentru 
obţinerea vinurilor materie primă pentru spumante nu se recomandă pre-
sarea mustuielii cu ciorchini, fiindcă concentraţia în masă a suspensiilor, 
substanţelor fenolice şi activitatea fermentului peroxidaza în must în cazul 
dat, sunt mai majore, comparativ cu alte tehnologii. Prin calitatea sa, mustul 
obţinut la presarea mustuielii, se deosebea puţin de cel obţinut după metoda 
clasică.

Conform tehnologiei clasice de producere a vinurilor spumante, randa-
mentul mustului la presarea strugurilor întregi este necesar să constituie nu 
mai mult de 50% de la masa totală iniţială a strugurilor.

Conform surselor bibliografice, creşterea în continuare a randamentului 
mustului de la 60% până la 62% prin presarea strugurilor la presa cu coşuri 
duce la majorarea în masă a ponderii suspensiilor, concentraţiilor în masă a 
azotului total, substanţelor fenolice, extractului, substanţelor coloidale totale 
şi a indicelui рН. Totodată, a fost observată micşorarea concentraţiei în masă 
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a acizilor titrabili, tartric şi malic, la fel şi a capacităţii de spumare şi proprietă-
ţilor organoleptice ale vinurilor materie primă pentru spumante. 

Unii savanţi au stabilit, că în procesul de prelucrare al strugurilor şi pre-
lucrării ulterioare a mustului şi vinului, concentraţia în masă a substanţelor 
macromoleculare depinde de o mulţime de factori, care în procesul tehno-
logic se schimbă în proporţii însemnate. Intensificarea acţiunii mecanice a 
utilajului tehnologic asupra componenţelor bobiţei duce la majorarea conţi-
nutului substanţelor coloidale în must, iar în cazul folosirii utilajului cu şnec 
conţinutul lor e preponderent mai ridicat. În continuare, la tratarea mustului 
cu diferite materiale de cleire, concentraţia lor se micşorează. În rezultatul 
tratării mustului cu fermenţi pectolitici conţinutul coloizilor se micşorează cu 
30% – 40%, la cleire, refrigerare şi tratarea termică cu 10- 25%.

La etapa vinurilor materie primă, după tratarea şi maturarea lor, de ase-
menea, se observă micşorarea cantităţii substanţelor macromoleculare. Pe 
lângă aceasta, asupra concentraţiei în masă a polizaharidelor, proteinelor şi 
substanţelor fenolice în vinurile materie primă influenţează şi următoarele 
procedee tehnologice: filtrarea, pritocirea şi altele, care duc la dezechilibrarea 
sistemului eterogenic, la coagularea şi sedimentarea substanţelor macromo-
leculare.

Asupra substanţelor macromoleculare din vin influenţează direct tratările 
tehnologice (cleirea), inclusiv şi refrigerarea vinurilor materie primă.

Cercetările efectuate în cadrul INVV „Магарач” (Crimeea, Ucraina) în con-
diţii de laborator privind studiul influenţei tehnologiei de prelucrare a stru-
gurilor asupra calităţii vinurilor spumante au demonstrat, că schema tehno-
logică de prelucrare influenţează substanţial nu numai indicii fizico-chimici 
ai vinurilor, dar şi proprietăţile lor de spumare. Astfel, pentru soiul Rcaţiteli a 
fost demonstrat, că prin cei mai avansaţi indici de spumare se caracterizează 
vinurile materie primă, obţinute prin presarea strugurilor întregi. Vinurile 
materie primă obţinute după deschiorchinare, zdrobire şi presare au valori 
intermediare, iar cei mai inferiori indici fizico-chimici se obţin după schema: 
zdrobire, desciorchinare şi presarea fără ciorchini.

Însă, este necesar de menţionat, că în procesul prelucrării, maturării şi pre-
gătirii amestecului de tiraj proprietăţile de spumare a vinurilor materie primă, 
obţinute în baza diferitor scheme tehnologice, se micşorează semnificativ.

Totuşi, cercetările menţionate au fost efectuate în cazul obţinerii vinurilor 
materie primă din soiul Rcaţiteli şi în condiţiile de microvinificare (cu utiliza-
rea preselor manuale), ceea ce nu permite de a face concluzii practice con-
crete pentru producerea vinurilor spumante în condiţii de producere.

În prezent, în ramura vinicolă a Republicii Moldova se efectuează lucrări 
de reutilare tehnică a fabricilor de vinificaţie primară, care prevăd substitu-
irea utilajului tehnologic învechit fizic şi moral, a liniilor vechi de prelucrare 
în flux a strugurilor de tipul ВПЛ-20 şi ВПЛК-20 cu utilaj nou european, care 
contribuie substanţial la perfecţionarea regimurilor tehnologice de producere 
a vinurilor materie primă pentru spumante.
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Din literatură se cunoaşte, că utilajul tehnologic modern de prelucrare a 
strugurilor se caracterizează printr-un grad mai moderat de mărunţire a mus-
tuielii, de oxidare a mustului, printr-un randament mai înalt de must, precum 
şi prin trecerea moderată a substanţelor macromoleculare şi minerale în faza 
lichidă a mustuielii.

Taran N. şi colab. au stabilit, că compoziţia fizico-chimică a vinurilor mate-
rie primă pentru spumante depinde într-o mare măsură de tipul utilajului 
tehnologic utilizat la prelucrarea strugurilor. Astfel, vinurile materie primă 
pentru spumante Chardonnay, obţinute la liniile de prelucrare a strugurilor 
ale firmei PADOVAN (Italia) şi FABRI (Franţa) se deosebesc print-un conţinut 
mai ridicat al extractului sec nereducător, comparativ cu alte vinuri materie 
primă. Concomitent, aceste vinuri se caracterizează printr-o concentraţie mai 
mică de substanţe fenolice şi un potenţial OR redus, comparativ cu vinurile 
materie primă obţinute la liniile de prelucrare a strugurilor VELO (Italia) şi 
ВПЛК-30 (Moldova).

Cei mai înalţi indici de spumare au fost determinaţi în vinurile materie 
primă pentru spumante, obţinute la liniile de prelucrare a strugurilor ale fir-
mei PADOVAN (Italia) şi FABRI (Franţa), după care urmează vinul materie 
primă, obţinut la linia în flux VELO (Italia). Cei mai mici indici de spumare la 
vinul obţinut la linia în flux ВПЛК-30, completată cu presa cu fălci ВПГ-30, 
unde înălţimea maximală a spumei atinge numai 73 mm, în comparaţie cu 
116 mm la PADOVAN (Italia). 

Astfel, se poate concluziona, că indicii fizico-chimici şi de spumare a vinuri-
lor materie primă pentru spumante depind într-o mare măsură de utilajul teh-
nologic utilizat le prelucrarea strugurilor. Liniile moderne de prelucrare a stru-
gurilor, completate cu tipuri noi de zdrobitoare şi prese orizontale pneumatice, 
contribuie la obţinerea vinurilor materie primă pentru spumante de o calitate 
mai înaltă, atât după indicii fizico-chimici, cât şi după indicii de spumare.

Taran şi colab. au stabilit, că vinurile materie primă pentru spumante Char-
donnay, obţinute după sulfitarea mustului în dozele de SO2 – 70-80 mg/dm3 se 
caracterizează printr-o concentraţie mai înaltă a extractului sec nereducător, 
comparativ cu vinurile obţinute din mustul mai puţin sulfitat.

Concomitent, nota aprecierii organoleptice a vinurilor materie primă e cu 
mult mai înaltă la vinurile materie primă pentru spumante, cu administrarea 
SO2, în doze de 70 – 80 mg/dm3, comparativ cu vinurile la un conţinut mai 
redus de SO2 în mustul iniţial.

În aşa fel, regimurile de sulfitare a mustului nu influenţează semnificativ 
asupra indicilor de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante. Însă 
este necesar de remarcat, că dozele mai înalte de SO2 în limitele de 7080 mg/
dm3 contribuie la majorarea valorilor tuturor parametrilor responsabili de 
proprietăţile de spumare. Comparativ cu dozele mai reduse de SO2 în mustul 
iniţial, dozele de SO2 de 70-80 mg/dm3 contribuie la creşterea înălţimii maxi-
male a spumei, la fel şi la înălţimea de stabilizare a spumei, ceea ce amelio-
rează calitatea vinurilor materie primă pentru spumante.
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Un factor semnificativ, care are o influenţă asupra calităţii vinurilor mate-
rie primă pentru spumante este temperatura fermentării mustului şi suşele 
de levuri utilizate la fermentare. Cercetările efectuate la INVV „Магарач”, au 
stabilit influenţa neunivocă a temperaturii de fermentare a mustului asupra 
conţinutului fizico-chimic şi indicilor de spumare a vinurilor materie primă 
pentru spumante. Astfel, vinurile materie primă, fabricate la temperaturi 
joase de fermentare (12 °C), au acumulat mai puţine aldehide, acetali, etila-
cetat, acid acetic şi s-au caracterizat cu un conţinut mai redus al glicerinei şi 
al 2-3-butilenglicolului, comparativ cu vinurile materie primă, fermentate la 
temperatura de 25 °C. Pe lângă aceasta, fermentarea mustului la temperaturi 
joase duce la micşorarea indicilor de spumare şi a coeficientului de rezistenţă 
la eliminarea СО2 în vinurile materie primă, în comparaţie cu fermentarea 
mustului la temperatura de 25°C.

Conform datelor obţinute de autori, fermentarea mustului la temperatura 
25°C contribuie la acumularea concentraţiilor înalte de aldehide, acetali, eti-
lacetat, ceea ce influenţează negativ calitatea vinurilor materie primă pentru 
spumante.

Taran şi colab. au stabilit, că procesul fermentării mustului la temperaturi 
mai înalte duce la majorarea în vinurile materie primă pentru spumante a 
concentraţiei în masă a extractului sec nereducător cu 1,1 g/dm3, pentru vinul 
materie primă Chardonnay şi cu 1,8 g/dm3, pentru vinul materie primă Sau-
vignon, ceea ce se reflectă favorabil asupra calităţii categoriei date de vinuri 
materie primă. 

Conform cercetărilor efectuate recent, creşterea temperaturii mustului 
de la 14°C până la 20°C nu duce la schimbări semnificative a concentraţiei în 
masă a acizilor volatili (0,40-0,42 g/dm3, pentru vinurile materie primă Char-
donnay şi 0,43-0,48 g/dm3, pentru Sauvignon), potenţialului OR şi a gradului 
de oxidare a vinurilor materie primă obţinute. 

Nu se observă schimbări esenţiale la aprecierea organoleptică a vinurilor 
materie primă pentru vinurile spumante, obţinute la fermentarea mustului la 
temperaturile de la 14°C până la 16°C şi de la 18°C până la 20°C. Însă, se poate 
menţiona, că în vinurile materie primă, obţinute la temperaturi mai înalte de 
fermentare, gustul e mai plin, extractiv şi mai tipic, decât în mostrele, obţinute 
la temperaturi mai joase de fermentare, care se deosebesc printr-o aromă mai 
expresivă. În continuare a fost studiată influenţa temperaturii fermentării 
mustului asupra indicilor de spumare a vinurilor materie primă pentru spu-
mante. 

În baza cercetărilor efectuate a fost stabilit, că fermentarea mustului la tem-
peratura de la 18ºC până la 20ºC contribuie la majorarea indicilor de spumare 
a vinurilor materie primă pentru spumante: înălţimea maximală a spumei – 
90 mm pentru Chardonnay şi 56 mm – pentru Sauvignon; înălţimea de stabili-
zare a spumei – 62 mm pentru Chardonnay şi 45 mm – pentru Sauvignon, ceea 
ce e cu 15% -20% mai mult, comparativ cu vinurile materie primă, obţinute la 
fermentarea mustului la temperaturi mai joase.
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Creşterea indicilor de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante, 
obţinute în rezultatul fermentării mustului la temperatura de la 18°C până la 
20°C, în comparaţie cu temperatura de la 14°C până la 16°C, se poate explica 
prin formarea în cantităţi mari a astfel de componenţi nevolatili ai vinului, ca 
glicerina şi 2,3-butilenglicolul, care influenţează pozitiv asupra proprietăţilor 
de spumare a vinurilor materie primă.

Astfel, regimurile tehnologice de producere a vinurilor exercită o influenţă 
esenţială asupra indicilor fizico-chimici şi specifici ai vinurilor spumante.

5.3. STUDIUL INFLUENŢEI COMPLEXULUI VOLATIL  
ASUPRA CALITĂŢII VINURILOR

În opinia lui V. Cotea, prin substanţe odorante se înţeleg acele componente 
din struguri, must şi vin, care excită simţul olfactiv, ca substanţe volatile, exis-
tente ca atare sau după formarea lor din precursori. Până în prezent au fost 
depistate peste 500 de substanţe odorante, care individual sau prin asociere 
în cadrul unei mari diversităţi şi complexităţi de amestecuri, pot să imprime 
vinului circa 10000 de nuanţe mirositoare faţă de cele maximum cinci senzaţii 
gustative (dulce, amar, sărat, acru, alcalin), formate de celelalte componente 
ale vinului.

După originea lor, substanţele odorante se pot grupa în varietale, prefer-
mentative, fermentative şi postfermentative.

Aroma varietală provine din struguri şi este în mare parte responsabilă de 
tipicitatea vinurilor. La formarea aromelor varietale participă mai multe fami-
lii de compuşi chimici: terpene şi sesquiterpene, pirazine, norizoprenoide, 
compuşi fenolici volatili şi cu funcţie tiol, adică substanţe care prezintă arome 
de flori sau fructe.

Pe lângă unele soiuri de struguri aromate care conţin compuşi odoranţi, 
în mare parte aroma varietală provine de la compuşii de aromă, care se for-
mează în cursul procesului de vinificaţie din diverşi precursori inodori care, 
de fapt, constituie potenţialul aromatic al strugurilor. Prin urmare, compuşii 
constitutivi ai aromei varietale pot exista în formă liberă (terpenolii, pirazinele 
şi rotundona), fiind direct perceptibili de către receptorii olfactivi, sau sub 
formă de precursori inodori, scindarea cărora are loc pe parcursul recoltării, 
vinificaţiei şi maturării. Având în vedere hidroliza pe parcursul etapelor teh-
nologice şi proceselor biochimice ce au loc, precursorii glicozidici sunt de o 
mare importanţă pentru aroma generală a vinului. De obicei, conţinutul aro-
mei varietale în precursori glicozilaţi este mult mai mare decât fracţia volatilă.

Noţiunea de precursor trebuie interpretată cu atenţie, deoarece un precur-
sor stă la baza unui compus volatil odorant în urma a 1 sau 2 scindări. Spre 
exemplu, glucidele sau aminoacizi care stau la originea compuşilor volatili, în 
special prin metabolismul secundar al levurilor, nu sunt consideraţi precur-
sori de arome. Aceştia sunt nespecifici şi suferă schimbări majore în timpul 
vinificaţiei.
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Concentraţiile substanţelor care constituie aroma varietală sunt de cele 
mai multe ori foarte reduse. Evident, pragul de percepţie olfactivă a acestor 
compuşi este foarte diferit, efectul olfactiv în vin fiind determinat atât de tipul 
substanţei respective, cât şi de concentraţia ei, care poate fi influenţat şi de 
către alţi compuşi prezenţi în vin. Pentru vinurile spumante reprezintă un 
interes deosebit determinarea şi aprecierea în spumarea aromei a compuşilor 
terpenici, alcoolilor superiori, esterilor şi aldehidelor, care formează sumar 
complexul volatil al vinurilor.

5.3.1. Rolul compuşilor terpenici în formarea aromelor varietale  
ale vinurilor

Conform Rodopulo, compuşii terpenici sau alcoolii terpenici posedă 
arome de flori, iar concentraţia lor în vinurile albe seci variază în limitele de la 
0,01 până la 2,2 mg/dm3, pragul de percepere fiind 0,5-3,0 mg/dm3.

Terpenoidele constituie cea mai mare familie de produse naturale ale plan-
telor cu peste 30 mii de reprezentanţi, reprezentând derivaţii hidrocarburii 
volatile izoprena (2-metil-1,3- butandiena). În dependenţă de numărul mole-
culelor de izoprenă în structură deosebim hemiterpene C5, monoterpene 
C10, sesquiterpene C15, diterpene C20, triterpene C30, tetraterpene C40, poli-
terpene (C5)n, unde „n” poate varia în intervalul 9 – 30000.

Monoterpenele sunt studiate pe larg şi sunt întâlnite în majoritatea soiuri-
lor Vitis vinifera, dar sunt în concentraţii mai importante în soiurile cu aromă 
florală, cum ar fi cele din grupul Muscat sau Gewurztraminer.

Mateo şi Jimenez au propus clasificarea monoterpenelor din struguri şi 
vinuri în baza categoriei soiurilor corespondente care au fost analizate, adică:

1) soiuri de tip Muscat intens aromate, în care concentraţia totală a mono-
terpenelor poate ajunge şi până la 6 mg/dm3;

2) soiuri de tip non-Muscat, dar aromate cu o concentraţie totală a mono-
terpenelor de 14 mg/dm3;

3) soiuri neutre, a căror aromă nu depinde de monoterpene.
A fost stabilit că tipicitatea vinurilor de tip Muscat este influenţată de ames-

tecul a trei terpenoli principali: linalool, nerol şi geraniol, cu valoarea optimă 
a sumei concentraţiilor cuprinsă între 650 şi 1400 mg/dm3. Geraniolul şi nero-
lul sunt localizaţi preferenţial în pieliţă şi geraniolul în suc. Astfel, procedeele 
care sporesc schimbul dintre părţile solide şi lichide ale mustuielii sunt, din 
acest punct de vedere, utile pentru amplificarea acestor note aromatice.

În strugurii soiurilor aromate de tip Muscat predomină linaloolul, repre-
zentând 53,4% din totalul alcoolilor terpenici, iar geraniolul şi nerolul care 
însoţesc întotdeauna linaloolul reprezintă 17,6 – 31,8%. Sub influenţa acizilor 
din must, cea mai mare parte din linalool, geraniol şi nerol se ciclizează trans-
formându-se în a-terpineol, care pare a fi alcoolul terpenic volatil cel mai sta-
bil. Concentraţia monoterpenolilor în soiurile cu aroma simplă, inclusiv cele 
noi, este inferioară pragului de percepere.
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În urma unor experienţe intuitive, au fost descoperite două mecanisme de 
biosinteză a monoterpenelor independente ce au loc în diferite părţi ale celu-
lei boabelor de struguri. Monoterpenele şi sesquiterpenele sunt sintetizate 
din pirofosfat izopentil şi pirofosfat dimetilalil, care se formează prin calea 
citosolică a acidului mevalonatic din trei molecule de acetil-CoA şi prin meca-
nismul plastidial din piruvat şi 3-fosfat-gliceraldehidă. Procesul de sinteză 
enzimatic al monoterpenelor formate din 2E-geranil difosfat şi sesquiterpe-
nelor formate din 6E-farnesil difosfat este explicat prin acţiunea terpensinta-
zelor. Cercetările efectuate de Dewick demonstrează că gena responsabila de 
formarea terpensintazelor în Vitis vinifera este capabilă să sintetizeze peste 21 
monoterpene şi 47 sesquiterpene diferite.

Un alt compus terpenic cu impact senzorial este oxidul roseic, care este 
caracterizat printr-o aromă florală dulceagă.

Sesquiterpenele au fost mai puţin studiate, fiind identificate doar câteva 
mai importante, precum: α-ylangene considerat marker al aromei de piper 
negru în vinurile Shiraz, dar nu a fost confirmată contribuţia sa la aroma glo-
bală a vinului. Cercetările ulterioare au identificat rotundona ca fiind compus 
odorant de impact responsabil pentru aroma de piper negru sau alte condi-
mente în vinuri.

Precursorii nevolatili ai monoterpenelor prezenţi în struguri sunt legaţi nu 
doar de o β-d- glucopiranoză, dar şi de dizaharide ce combină β-d-glucopi-
ranoza cu altă moleculă, cum ar fi α-l-ramnopiranoza, α-l-arabinofuranoza 
sau β-d-apiofuranoza. Scindarea acestor precursori poate fi realizată prin 
hidroliză acidă la un pH scăzut sau prin hidroliză enzimatică.

Este evident că terpenele au un rol important pentru o varietate largă de 
soiuri de struguri, iar descoperirile recente, cum ar fi rotundona, demonstrează 
necesitatea studierii acestui grup de compuşi odoranţi în viitor, inclusiv în 
vinurile spumante obţinute pe baza soiurilor de struguri de selecţie nouă.

5.3.2. Rolul alcoolilor superiori în formarea complexului aromatic  
al vinurilor

Aroma vinurilor tinere este influenţată în mare parte de produsele secun-
dare ale fermentaţiei alcoolice, cum ar fi, esteri, alcooli, acizi volatili sau fenoli 
volatili. Acizii organici, alcoolii superiori, compuşii sulfuroşi slab volatili şi 
esterii sunt componente senzoriale semnificative din vin şi constituie prin-
cipalul grup de compuşi care formează „buchetul de fermentaţie”. În plus, în 
vinurile roşii, fermentaţia malolactică are un rol important în complexitatea 
aromei.

Aromele secundare au ponderea cea mai mare în cadrul substanţelor odo-
rante ale vinului. Acestea se formează prin reacţii chimice, dar rezultă cu pre-
dilecţie din metabolismul microbian. Formarea acestor compuşi, fiind bazată 
pe activitatea enzimelor produse de către levuri, poate fi influenţată de con-
centraţia de oxigen, turbiditatea mustului, contactul cu pieliţele etc. Compuşii 
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principali care fac parte din aroma secundară sunt alcoolii superiori şi esterii. 
Concentraţiile compuşilor volatili la sfârşitul fermentaţiei depind în primul 
rând de sinteza lor de către drojdii, dar pot suferi modificări semnificative prin 
pierderile cu CO2-ul eliminat.

Principalii compuşi volatili din toate băuturile obţinute prin fermentare, 
pe lângă omniprezentul etanol, sunt aşa numitele „uleiuri de fuzel, adică alco-
olii superiori cu mai mult de doi atomi de carbon în moleculă. Alcoolii supe-
riori sunt componenţi ai aromei secundare a vinurilor, iar producerea acestor 
compuşi este direct legată de metabolismul azotos care implică 2 căi com-
plexe descrise de Bell and Henschke. Prima cale este cea care include catabo-
lismul aminoacizilor, iar cea de-a doua anabolică a aminoacizilor din glucide. 
Proporţiile relative ale fiecăreia dintre căi sunt, respectiv, 25 şi 75%, având în 
vedere că aceste valori variază în funcţie de rata de azot asimilabil şi conţinu-
tul de glucide fermentabile ale mustului.

Alcoolii superiori sunt absenţi în struguri, dar se găsesc în vinuri la concen-
traţii destul de mari, ajungând în medie între 100 şi 500 mg/dm3. Ei au miros 
înţepător şi respingător în stare pură, însă sunt dezirabili şi parte integrantă a 
aromei atunci când nu depăşesc 300 mg/dm3.

Capacitatea de a produce alcooli superiori, în aceleaşi condiţii, este o 
caracteristică generală a levurilor şi cantitatea lor depinde de suşa folosită la 
fermentare, precum şi de compoziţia chimică a strugurilor (în special sinteza 
alcoolilor superiori pe calea Ehrlich prin degradarea aminoacizilor ramificaţi 
corespunzători).

S-a observat, că sinteza alcoolilor superiori este invers proporţională can-
tităţii de aminoacizi, fiind mai evidenţiată în vinurile cu conţinut scăzut de 
aminoacizi decât în cele cu un nivel mai mare.

Totuşi, concentraţia finală a alcoolilor superiori şi esterilor din vinuri nu 
depinde doar de sinteza lor de către levuri, ci şi de echilibrul dintre nivelurile 
intra şi extracelulare care pun în funcţiune mecanismul de eliberare a acestor 
compuşi în mediu. Aceste echilibre depind de suşa de levuri şi nu sunt egale 
pentru toţi compuşii.

Ponderea cea mai mare o are alcoolul izobutilic, al cărui conţinut poate 
ajunge până la 200 mg/dm3 în vin. Un alt alcool care este citat deseori este 
metionolul şi conferă aroma de cartof fiert. Dincolo de aceste valori, compuşii 
daţi sunt responsabili de defectele de aromă, cu excepţia alcoolului izoamilic 
(3-metil-butanolul), care conferă aromă de banane, şi cu un prag de detecţie 
de 65-70 mg/dm3 şi 2-feniletanolului, care este dulceag şi cu un parfum uşor 
de trandafiri.

Alţi alcooli, rezultaţi de asemenea din acţiunea metabolismului levurian, 
cu o pondere mai redusă în vinuri, pot avea şi ei arome florale, vegetale sau de 
fructe. Dintre alcoolii cu aromă florală pot fi menţionaţi 2-etil-3-hexenolul şi 
2-undodecenolul, iar dintre cei cu aromă vegetală doar 1-octen 5-olul (miros 
de conopidă). În această ordine de idei, prezenţa concentraţiilor în exces a 
alcoolilor superiori este considerată nedorită.
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Încetinirea procesului de fermentaţie alcoolică prin scăderea temperaturii, 
pH-ul scăzut al mustului, un conţinut sporit de ioni de amoniu sau decantarea 
forţată limitează formarea alcoolilor superiori de către levuri. Producţia exce-
sivă de alcooli superiori este asociată cu o pierdere a fructuozităţii vinurilor 
albe. Determinarea alcoolilor superiori la diferite etape de producere a vinu-
rilor spumante albe reprezintă o modalitate importantă în stabilirea rolului 
acestei componente asupra formării calităţii produsului finit.

5.3.3. Rolul esterilor în formarea complexului volatil al vinurilor

În vin au fost identificaţi peste 300 de esteri volatili care contribuie cel mai 
mult la aroma vinurilor tinere, oferind note aromatice florale şi de fructe. În 
general, esterii cu catene mai scurte prezintă arome care amintesc de fruc-
tele specifice zonelor temperate (măr, prună, pară, caisă etc.), în timp ce 
esterii cu catenă medie au aromă complexă a fructelor subtropicale (ananas, 
banană, pomelo etc.) sau tropicale (mango, papaia). Aroma vinurilor tinere 
este influenţată primordial de patru esteri etilici: etil butanoat, etil hexanoat, 
etil octanoat şi etil decanoat.

Formarea esterilor se produce pe durata fermentaţiei mustului, prin este-
rificare enzimatică în vinurile tinere şi prin mecanism chimic în procesul de 
maturare şi învechire a vinului.

În cazul fermentaţiei datorate levurilor Saccharomyces cerevisiae, esterii 
acetatului sunt sintetizaţi din alcool şi acetil-CoA de către enzima alcool-ace-
tiltransferază. Când levurile suşei Saccharomyces cerevisiae sunt cultivate 
în condiţii aerobe moleculele de acizi graşi ai fosfolipidelor membranare se 
modifică în sensul creşterii cantităţii de acizi graşi nesaturaţi.

Dintre drojdiile indigene care pot fi întâlnite în musturile de struguri, cele 
din genul Hansenula sunt unele din cele mai activ producătoare de esteri. 
Tot puternic esterogenă este şi Kloeckera, în timp ce Hanseniaspora şi Bre-
ttanomyces sunt moderat esterogene, iar Torulopsis slab esterogenă. Levurile 
de fermentaţie din genul Saccharomyces sunt de regulă slab esterogene, însă, 
prin selecţii s-au obţinut şi suşe cu potenţial esterogen ridicat. Dintre bacterii, 
însuşiri esterogene ridicate au cele care aparţin genului Acetobacter.

Esterii etilici ai acizilor graşi (etil butanoat, etil hexanoat şi etil octanoat) 
au mirosuri foarte agreabile, descrise ca fiind de fructe şi dulce. Dintre ace-
taţii alcoolilor superiori, cei mai des întîlniţi în vinuri sunt izoamil acetatul 
(aroma caracteristică de banane şi pragul de percepţie 30 mg/dm3, hexil ace-
tatul (miros de ananas) şi 2-feniletil acetatul (aromă de trandafir). Concen-
traţia acetaţilor în vinurile tinere este mai mare, deoarece echilibrul reacţiei 
de esterificare/hidroliză este deplasat către formarea lor, însă concentraţia lor 
scade lent datorită hidrolizei non- enzimatice din timpul maturării.

Acetatul de etil este singurul ester care nu are aromă florală sau de fructe, 
specifice celorlalţi esteri etilici volatili şi prezenţa sa în vinuri nu este apreci-
ată. Pragul de percepţie olfactivă a acetatului de etil (12-14 mg/dm3) se află la 
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concentraţii de aproximativ 20 ori mai scăzute faţă de cel al acidului acetic, 
astfel că el este mai uşor detectabil organoleptic şi primul care se sesizează. Se 
presupune, că în doze mici, de 50-80 mg/dm3, acetatul de etil ar avea o influ-
enţă benefică asupra calităţii vinului, participând astfel la realizarea buchetu-
lui complex al vinului.

În general, contribuţia esterilor depinde de tipul vinului şi implică efecte 
sinergice astfel că, pe durata învechirii, conţinutul în esteri etilici cu număr 
par de carbon scade, în timp ce esterii ramificaţi rămân constanţi sau cresc.

Aroma postfermentativă, numită şi aromă de maturare sau buchet, include 
compuşi volatili derivaţi din transformările esenţiale de natură enzimatică şi 
fizico-chimică în timpul evoluţiei vinului. Hidroliza compuşilor formaţi la fer-
mentare (cum ar fi esterii) este responsabilă de modificarea notelor de fructe 
din vin. Ulterior, compuşii varietali de tipul monoterpenoli şi norizoprenoide 
sunt supuşi transformărilor chimice în urma cărora se formează molecule 
odorante, cum ar fi izomerii vitispiranului (eucalipt si camfor), P-damasce-
nona (amplificator al aromei de fructe, trandafir şi flori exotice) sau 1,1,6-tri-
metil-1,2-dihidronaftalenă (miros de kerosin). Pentru vinurile spumante con-
centraţia esterilor este recomandată de a fi minimală şi reprezintă un indice 
important în stabilirea gradului de oxidare.

5.3.4. Rolul aldehidelor şi acetalilor în formarea aromei vinurilor

În timpul fermentaţiei alcoolice în vin se formează o serie de aldehide satu-
rate, care pot influenţa aroma vinurilor tinere. Cea mai importantă este ace-
taldehida, care se formează în cantitate mare în vin, cuprinsă în limitele 25-40 
mg/dm3 şi imprimă mirosul de „oxidat” sau de „răsuflat” în vinurile albe. In 
cazul vinurilor de tip oxidativ acetaldehida participă la formarea gustului şi 
aromei specifice de „oxidat” a acestor vinuri.

Alte aldehide importante sunt butiraldehida şi izobutiraldehida, care se 
formează în vin în cantităţi mult mai mici, de 0,7-1,5 mg/dm3 şi imprimă 
vinurilor gustul şi aroma de „rînced”. În timpul fermentaţiei alcoolice se mai 
formează aldehida piruvică (metilglioxal) care, deşi este prezentă în cantitate 
mare în vinurile tinere (1,5-2,5 mg/dm3), influenţează puţin însuşirile organo-
leptice ale vinurilor. Pe durata învechirii vinului se formează multe aldehide 
superioare, cele mai importante fiind: propanal, pentanal (valeraldehida), 
2-metil-butanal (izovaleraldehida), hexanal (aldehida capronică), heptanal 
(aldehida enatică), nonanal (aldehida pelargonică), decanal (aldehida caprică) 
şi dodecanal (aldehida laurică).

Cetonele care se formează în timpul fermentaţiei alcoolice, fac parte din 
grupa hidroxicetonelor, cea mai importantă fiind acetoina sau acetil-metil-car-
binolul. Aceasta rezultă prin condensarea a două molecule de acetaldehidă, 
reacţia fiind catalizată de enzimele din grupa carboligazelor, formându-se can-
tităţi mari de acetoina levogiră, în medie 8-10 mg/dm3. Acetoina se transformă 
uşor în diacetil, un compus foarte volatil, cu gust şi miros de acid acetic.
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Acetalii sunt compuşi organici rezultaţi din reacţia alcoolilor cu aldehidele. 
În reacţia de acetalizare intră două molecule de alcool şi una de aldehidă. Ace-
talii au o aromă vegetală, specifică vinurilor de tip oxidativ, cărora le comple-
tează aroma globală, adăugând complexitate. Dintre acetalii din vin cel mai 
important este dietilacetalul sau dietoxietanul (2-dietoxi-etanol), care rezultă 
în urma reacţiei dintre etanol şi etanal şi care imprimă vinului aroma de „mere 
Renette”. Concentraţia de 10-100 mg/dm3 conferă o aromă plăcută de fructe, 
contribuind la îmbunătăţirea însuşirilor organoleptice a vinurilor de tip oxi-
dativ, dar care prezintă un pericol pentru vinurile albe aromate, unde proce-
sele de oxidare sunt limitate.

5.3.5. Schimbările complexului aromatic pe parcursul fabricării 
vinurilor

Aroma varietală provine din struguri şi constituie un potenţial aromatic 
care este în mare parte responsabil de tipicitatea vinurilor. Aceasta suferă 
transformări pe tot parcursul procesului de vinificare şi maturare a vinului, for-
mându-se dintr-un complex de compuşi neodoranţi – precursorii de aromă, a 
căror biogeneză este influenţată de soi, sol, climă, practicile de cultivare şi alte 
mecanisme de influenţa asupra complexului aromatic al strugurilor.

Acumularea monoterpenelor are loc în trei etape: concentraţiile mari din 
boabele tinere sunt diluate prin încorporarea apei pe durata maturării boabe-
lor până la intrarea în pârgă, urmată de o creştere masivă în timpul coacerii.

Totodată, în pieliţele boabelor de struguri se acumulează cantităţi mari de 
carotenoide, de 152-500 mg/kg boabe în funcţie de soi şi de gradul de matu-
rare al strugurilor. În timpul prelucrării strugurilor, prin acţiunea enzimelor 
caroten-oxidaze are loc degradarea carotenoidelor din pieliţe, cu formarea 
compuşilor norizoprenoidici. Norizoprenoidele, fiind mai puţin lipofile decât 
carotenoidele, trec cu uşurinţă în must. Cantităţile pot să ajungă până la 20 
mg/dm3 must. Spre exemplu, la vinurile din soiul Chardonnay 70% din com-
puşii volatili identificaţi pot să aparţină clasei C13 norizoprenoide.

Un studiu recent a constatat, că celulele strugurilor sunt capabile să 
metabolizeze norizoprenoidele P-iononă şi dehidrovomifoliol până la com-
puşi volatili norizoprenoidici secundari, specificând faptul că hidrolazele, 
oxidoreductazele şi glicoziltransferazele ar putea fi implicate în biotransfor-
marea acestor produse ale disocierii carotenoidelor.

În soiurile de tip Muscat, o proporţie considerabilă a potenţialului aro-
matic este sub formă de heterozide terpenice – inodore în strugurii maturaţi. 
Hidroliza enzimatică a acestor compuşi din timpul tratărilor prefermentative 
contribuie la creşterea intensităţii aromatice. Acest proces este sporit prin 
macerarea pe boştină datorită concentraţiei mari de compuşi terpenici nevo-
latili ce se află în pieliţă.

În pofida măsurilor de precauţie din timpul tratărilor prefermentative, în 
urma zdrobirii boabelor are loc îmbogăţirea cu oxigen. De transformările mul-
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tor constituenţi ai strugurilor sunt responsabile în mare parte două categorii 
de enzime: oxido-reductazele şi oxigenazele. Alcoolii şi aldehidele cu 6 atomi 
de carbon sunt cunoscute ca fiind de provenienţă enzimatică prin oxidarea 
aerobă a acizilor linoleic şi linolenic. Concentraţia acestor compuşi depinde de 
gradul de presare şi zdrobire, dar şi de momentul adăugării de SO2, care, dacă 
se face prematur scade nivelul de hexanol, însă îl creşte pe cel al hexenolilor.

Aromele terpenice provenite din struguri, suferă unele transformări în tim-
pul fermentaţiei alcoolice: levurile transformă geraniolul în linalool, iar nero-
lul este ciclizat şi transformat în a-terpineol; din geraniol şi nerol se formează 
citronelolul. Concentraţia compuşilor terpenici liberi în vinurile de tipul Mus-
cat, la primul pritoc se prezintă astfel: linalool 690-1100 μg/dm3, a- terpineol 
180-350 μg/dm3, geraniol 52-140 μg/dm3. Suma compuşilor terpenici liberi, 
variază între 1020 şi 1590 μg/dm3 vin.

Precursorii aromelor din struguri sunt localizaţi în părţile solide, îndeo-
sebi în pieliţă şi de-a lungul fasciculelor care străbat pulpa. În timpul matu-
rării strugurilor maximumul de substanţe odorante se înregistrează la 10-15 
zile după realizarea conţinutului maxim de glucide, iar sinteza acestora este 
favorizată de un conţinut ridicat de glucide şi aminoacizi. La vinificare, sub-
stanţele odorante se extrag printr-un proces de macerare de scurtă durată. În 
boabe, în dependenţă de soi, repartizarea poate fi diferită, pieliţa conţine cel 
mai mult, între 60% şi 75%. În soiurile neutre, partea glicozidică este mai mare 
decât partea liberă. Aceşti compuşi apar când strugurii sunt în pârgă şi se acu-
mulează în timpul maturării şi supramaturării. În timpul maturării strugurilor 
concentraţia de 3-izobutil-2-metoxipirazină scade, însa pe parcursul învechi-
rii vinurilor molecula este stabilă. Experimentele au demonstrat, că lucrările 
în verde (desfrunzirea, rărirea strugurilor) şi anumite tehnici de vinificare ar 
putea fi folosite pentru a reduce considerabil conţinuturile şi, prin urmare, 
impactul negativ asupra vinurilor.

Operaţiile tehnologice favorizează trecerea acizilor graşi în must, intensifi-
când procesul de formare a compuşilor C6. Presarea aplicată atât unei recolte 
zdrobite, cât şi uneia nezdrobite, îmbogăţeşte considerabil mustul în compuşi 
C6, creşterea fiind corelată cu gradul de presare. Raportul de creştere cantita-
tivă a compuşilor cu caracter erbaceu din prima şi, respectiv, ultima fracţie de 
la presare este de 1/10. Aceste rezultate arată că este necesar să se evite agresă-
rile mecanice ale recoltei şi să se găsească metodele şi materialele care asigură 
tratamente mai puţin generatoare de rupturi şi burbe. În timpul primilor ani 
de maturare, monoterpenele libere sunt supuse oxidării lente şi diminuează 
proprietăţile senzoriale, însă hidroliza acidă poate să restabilească monoter-
penele libere din rezerva de monoterpene legate.

Totodată, esterii generaţi în timpul fermentaţiei sunt scindaţi prin hidro-
liza acidă. Are loc mărirea conţinutului de acetat de etil, considerat un mar-
ker al maturării, precum şi acumularea lentă a tartratului de etil. Vinurile din 
soiuri neutre şi insuficient maturate vor pierde o mare parte din avantajele 
senzoriale în timpul acestei faze, în timp ce vinurile cu un caracter de soi pro-
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nunţat pot chiar beneficia de pierderea aromei fermentative şi sunt predis-
puse să descopere valori autentice. Scăderea concentraţiilor esterilor etilici ai 
acizilor graşi cu număr par de atomi de carbon în timpul maturării este bine 
cunoscută. Acesta reprezintă revenirea la echilibrul între esteri şi produsele 
lor de hidroliză. Această creştere se explică prin faptul că la sfârşitul procesu-
lui de fermentare echilibrul reacţiei de esterificare nu este atins. Prin urmare, 
continuă lent pe cale chimică pe parcursul maturării.

Esterii volatili au un rol important în alcătuirea buchetului de învechire, 
prin nuanţele florale şi de fructe pe care le imprimă vinurilor. Astfel de esteri 
se formează lent în vin, pe durata a cel puţin 3 – 4 ani de învechire. Mult mai 
abundenţi sunt esterii nevolatili (tartratul de etil, malatul de etil, succinatul de 
etil), care nu participă la formarea buchetului de învechire, dar contribuie la 
armonia gustativă a vinului.

Prin oxidarea alcoolilor superiori se formează aldehidele care alcătuiesc 
buchetul floral de maturare şi învechire a vinului: aldehidele laurică, caprilică, 
capronică, pelargonică, valerianică. În cantităţi mai mici se formează aldehi-
dele aromatice care participă la formarea buchetului de învechire a vinului: 
aldehida benzilică, cu aromă şi gust de migdale amare, vanilie; fenilacroleina, 
cu miros de scorţişoară. Referitor la vinurile spumante, în literatură sunt mai 
puţine studii care descriu schimbările complexului aromatic, iar cele efectu-
ate se referă la procesele de maturare la producerea vinurilor spumante cla-
sice, care prevăd maturarea la sticlă, dar prezintă un interes deosebit studierea 
complexului aromatic al vinurilor materie primă şi celor spumante obţinute 
pe baza soiurilor de selecţie autohtonă.

Calitatea vinurilor spumante se află în dependenţă de mai mulţi factori, 
atât agrotehnici, cât şi tehnologici. La etapa de cultivare a strugurilor calita-
tea lor depinde de multitudinea factorilor agrotehnici şi pedoclimatici, care 
influenţează în mod direct asupra acumulării cantităţilor necesare de zaha-
ruri, acizi titrabili, substanţe aromatice ş.a. De gradul de maturare a struguri-
lor, schema de plantare, nivelul recoltei de struguri la hectar depinde calitatea 
mustului şi vinului materie primă obţinut. De asemenea, a fost demonstrată 
influenţa esenţială pe care o imprimă vinului portaltoiul folosit în procesul de 
altoire, precum şi clona soiului utilizat în procesul tehnologic de obţinere a 
materialului săditor. Toţi aceşti factori în mod direct influenţează conţinutul 
fizico-chimic şi calitativ al vinurilor materie primă. Pentru o dirijare argumen-
tată ştiinţifică a calităţii vinurilor spumante este necesar de a studia în conti-
nuare influenţa factorilor agrotehnici: nivelul de recoltă, gradul de maturare 
a strugurilor, soiul portaltoiului, asupra indicilor fizico-chimici şi specifici ai 
vinurilor materie primă pentru spumante albe. Calitatea vinurilor spumante 
albe se află în dependenţă directă de calitatea vinurilor materie primă utilizate 
în procesul tehnologic de fabricare şi este foarte important de a stabili influ-
enţa fiecărui factor agrotehnic. Până în prezent nu a fost studiată influenţa 
diferitor factori agrotehnici asupra indicilor de calitate a vinurilor spumante 
albe.
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Un alt factor important, care influenţează calitatea vinurilor spumante 
albe este soiul de struguri utilizat în procesul tehnologic de fabricare. Studiile 
efectuate recent în diferite centre viti-vinicole demonstrează tendinţa actuală 
de diversificare a asortimentului soiurilor de struguri în producerea vinurilor 
spumante. Concomitent cu utilizarea soiurilor clasice europene, tot mai evi-
dent se conturează tendinţe de a folosi în cupajele pentru vinuri spumante 
soiurile locale, inclusiv a soiurilor de selecţie nouă. Dar utilizarea soiurilor 
locale, inclusiv şi celor de selecţie necesită studii suplimentare pentru a argu-
menta ştiinţific regimurile tehnologice optimale de fabricare a vinurilor spu-
mante în baza acestor soiuri.

Problema de cercetare, care rezultă din analiza situaţiei în domeniu, con-
stă în studiul influenţei factorilor agrotehnici de cultivare a strugurilor asupra 
indicilor fizico-chimici şi de calitate ai vinurilor materie primă şi spumantelor 
albe, precum şi modificărilor biochimice şi tehnologice care au loc la utiliza-
rea soiurilor de selecţie nouă în producerea vinurilor spumante.

5.4. CONDIŢIILE ŞI METODELE DE CERCETARE
Cercetările destinate stabilirii rolului diferitor procedee agrotehnice asu-

pra calităţii vinurilor materie primă şi vinurilor spumante au fost efectuate 
pe plantaţiile viticole ale Fabricii de vinuri „Univers-Vin” (s. Brătuleni, r-nul 
Nisporeni), precum şi pe câmpurile experimentale ale STE „Codru” a IŞPHTA. 
Indicii fizico-chimici ai musturilor şi vinurilor, obţinute din loturile experi-
mentale viticole, au fost determinaţi în laboratorul de producere a acestei 
fabrici, în laboratorul „Controlul calităţii produselor alcoolice” a IŞPHTA, 
precum şi în cadrul laboratorului „Biotehnologii şi Microbiologia Vinului” al 
IŞPHTA.

Cercetările referitoare la elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor 
spumante albe din soiurile de selecţie nouă au fost efectuate în condiţii de 
microvinificaţie a IŞPHTA şi în laboratorul „Biotehnologii şi Microbiologia 
Vinului” al IŞPHTA.

În calitate de obiecte de cercetare la etapa de studii a rolului procedee-
lor agrotehnice asupra calităţii vinurilor spumante au servit struguri, must 
şi vinuri materie primă obţinute din soiurile Aligote, Riesling de Rhin, Sau-
vignon şi Chardonnay, cultivaţi pe plantaţiile viticole ale Fabricii de vinuri 
„Univers-Vin” şi IŞPHTA. De asemenea, au fost supuse cercetării vinurile spu-
mante albe obţinute din vinurile materie primă din soiurile Aligote, Riesling 
de Rhin, Sauvignon şi Chardonnay.

La etapa de studiu a utilizării soiurilor de selecţie nouă la producerea vinu-
rilor spumante în calitate de obiecte de cercetare au servit soiurile Viorica şi 
Floricica, create în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Viticultură şi 
Vinificaţie al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Vierul” (ICŞVV al AŞP „Vie-
rul”), în prezent IŞPHTA. De asemenea, au fost utilizate vinuri materie primă 
pentru spumante din soiurile Aligote, Chardonnay, Pinot gris, Feteasca albă, 
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Sauvignon şi Rcaţiteli, precum şi cupaje pregătite din aceste vinuri. De aseme-
nea, au fost supuse cercetării vinurile spumante albe obţinute pe baza utiliză-
rii soiurilor Viorica şi Floricica.

Unele caracteristici ale soiurilor de selecţie nouă, care prezintă un interes 
tehnologic pentru producerea vinurilor spumante albe de calitate sunt pre-
zentate în tab. 5.2.

Astfel, soiurile de struguri Floricica, Viorica posedă o rezistenţă sporită la 
mană, mucegaiul cenuşiu, oidium şi au o productivitate înaltă de struguri la 
hectar (10-15 t/ha).

În procesul de fabricare a vinurilor materie primă pentru spumante au fost 
utilizate diferite suşe de levuri din Colecţia Ramurală de Microorganisme pen-
tru Industria Oenologică (CRMIO) a laboratorului „Biotehnologii şi Microbio-
logia vinului” al IŞPHTA.

Tabelul 5.2. Provenienţa şi rezistenţa soiurilor noi de selecţie Viorica şi Floricica pentru 
producerea vinurilor spumante albe

Nr Denumirea 
soiului

Provenienţa 
soiului

Rezistenţa la:
Recolta, 

t/ha Autorii
geruri mană oidium antracnoză mucegai 

cenuşiu

1 Floricica Riesling de Rhin 
x CV-20-375 R 2 1 1 2 12-15

Guzun N.
Olari T.
Ţipco M. şi al.

2 Viorica Zeibeli 13-666 x 
Aleatico Rm 2 2 3 2 10-12

Guzun N.
Olari T.
Ţipco M. şi al.

Legenda: Rm – relativ rezistent la geruri; R – rezistent la geruri; CV-20-375 – Seivilliare blanc; 1 – slab rezistentă; 
2 – rezistentă; 3 –rezistenţă sporită

La etapa de fermentare secundară a amestecului de tiraj la fabricarea vinu-
rilor spumante albe din soiurile Viorica şi Floricica a fost utilizată suşa de 
levuri autohtone N 81 (Spumant).

La fiecare etapă tehnologică de producere a vinurilor spumante: struguri, 
must, vinuri materie primă şi spumante după fermentarea secundară au fost 
determinaţi indicii fizico-chimici generali şi specifici, ce a permis de a stabili 
ştiinţific influenţa fiecărui procedeu agrotehnic studiat asupra calităţii pro-
ducţiei finite. Influenţa gradului de maturare a strugurilor soiurilor Chardon-
nay, Sauvignon şi Riesling de Rhin a fost studiată prin recoltarea strugurilor 
cu conţinutul iniţial de zaharuri 160 g/dm3 până la concentraţia de zaharuri în 
must de 230 g/dm3.

Din strugurii recoltaţi la diferite concentraţii de zaharuri în must (160-230 
g/dm3) au fost obţinute în condiţii de microvinificaţie partide experimentale 
de vinuri materie primă pentru spumante albe care au fost supuse analizelor 
fizico-chimice.

Strugurii destinaţi producerii vinurilor materie primă pentru spumante au 
fost prelucraţi în condiţii de microvinificaţie cu respectarea tuturor cerinţelor 
tehnologice:

• prelucrarea strugurilor la zdrobitoarele cu desciorchinare;
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• presarea mustuielii la prese pneumatice orizontale cu randamentul 50 
dal/tonă;

• sulfitarea mustului cu SO2 în doze de 70 mg/dm3;
• fermentarea mustului limpezit la temperatura de 16±1°C;
• utilizarea levurilor selecţionate pure la fermentarea mustului în volum 

de 2-3%;
• scoaterea vinului fermentat de pe sedimentul de drojdie la finalizarea 

fermentării.
În cadrul cercetărilor referitor la influenţa încărcăturii de struguri la butuc 

a soiurilor Chardonnay, Aligote şi Sauvignon au fost studiate 3 scheme de 
tăiere în uscat: mică, medie şi lungă, în aşa fel ca recolta de struguri la hectar 
să varieze în intervalul de la 5,0 până la 15 t/ha. Din partide experimentale de 
struguri au fost pregătite în condiţii de microvinificaţie vinuri materie primă 
pentru spumante şi spumante albe din soiurile studiate cu diferite recolte 
la hectar. În vinurile materie primă şi vinurile spumante au fost determinaţi 
indicii fizico-chimici şi organoleptici.

În baza rezultatelor obţinute au fost elaborate recomandări tehnologice 
referitor la influenţa procedeelor agrotehnice asupra calităţii vinurilor mate-
rie primă şi vinurilor spumante, care au scopul principal de a ameliora calita-
tea producţiei finite.

Metodologia utilizării soiurilor perspective de struguri de selecţie nouă 
Viorica şi Floricica la producerea vinurilor spumante prevede cupajarea lor cu 
soiurile europene pentru a evita oxidarea aromelor varietale specifice acestor 
soiuri şi excluderea folosirii în procesul tehnologic a dozelor excesive de SO2 
recomandate de V. Dumanov. Utilizarea în procesul de fabricare a vinurilor 
Viorica a dozelor recomandate de SO2 până la 140-150 mg/dm3, face impo-
sibilă producerea vinurilor spumante din acest soi de struguri. În cercetările 
efectuate au fost studiate diferite soiuri europene: Chardonnay, Pinot blanc, 
Aligote, Sauvignon, Riesling de Rhin, Feteasca albă şi Rcaţiteli ca parteneri de 
cupaj pentru soiurile Viorica şi Floricica. În condiţii de laborator au fost pregă-
tite cupaje de probă cu diferite raporturi procentuale între vinurile de selecţie 
nouă şi din soiurile europene. În baza aprecierii organoleptice au fost desem-
nate cele mai reuşite cupaje de vinuri şi au fost selectate soiurile europene 
partenere pentru vinurile Viorica şi Floricica.

După selectarea soiurilor de vinuri, care în cea mai mar măsură corespund 
după calitate ca parteneri de cupaj: Viorica + Aligote şi Floricica + Chardon-
nay, au fost stabilite componenţa optimală a acestor vinuri. Cupajele de vinuri 
cu componenţa optimală Viorica + Aligote şi Floricica + Chardonnay au fost 
supuse analizelor fizico-chimice şi organoleptice.

Din cupajele de vinuri tratate Viorica + Aligote (70:30%) şi Floricica + 
Chardonnay (70:30%) au fost pregătite în condiţii de microvinificaţie par-
tide experimentale de vinuri spumante albe. În calitate de vinuri spumante 
martor au fost folosite cupaje de vinuri din soiuri europene: Chardonnay 
+ Aligote (70:30%) şi Chardonnay + Aligote + Sauvignon + Riesling de Rhin 
(30:30:20:20%).
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Rezultatele studiilor efectuate au permis de elaborat instrucţiuni tehnolo-
gice de producere a vinurilor spumante albe în baza soiurilor de selecţie nouă 
Viorica şi Floricica.

5.4.1. Metoda determinării concentraţiei alcoolilor terpenici în vinuri 
materie primă şi vinuri spumante

Concentraţia alcoolilor terpenici, care sunt reprezentaţi prin terpenoli 
volatili liberi (TVL) şi terpenoli volatili sub formă de precursori (TVP) se deter-
mină prin metoda spectrofotometrică. Metoda a fost elaborată de Dimitriadis 
– Williams (1984) şi modificată de Elena Heroiu (1989). 

Principiul metodei se bazează pe procesul de separare a alcoolilor terpe-
nici prin distilare cu vapori de apă şi determinarea spectrofotometrică a alco-
olilor terpenici liberi în mediu neutru şi celor legaţi în mediu acid prin reacţia 
de culoare cu vanilina. Se formează compuşi de culoare albastră sau verde-al-
băstruie. Intensitatea culorii se măsoară cu ajutorul spectrofotometrului, la 
lungimea de undă de 608 nm. Este necesar etalonul intern de linalool.

Aparatura necesară: Reactive:
• Spectrocolorimetru, în 

domeniul vizibil (VIS)
• Centrifugă
• Aparat de distilare pen-

tru extracţia aromelor
• Baie de apă cu gheaţă
• Baie de apă electrică, 

termoreglabilă

• Vanilină sulfurică concentraţie 2% (g/v). Se obţine prin 
dizolvarea a 2 g vanilină în 100 cm3 acid sulfuric diluat 
20%. Reactivul se păstrează în sticlă brună la rece.

• Soluţie de acid fosforic p.a., concentraţie 20%.
• Soluţie de hidroxid de sodiu p.a., concentraţie 20%.
• Etalon intern standard de linalool. Se prepară prin dizol-

varea a 500 mg linalool cu 10 cm3 alcool etilic absolut, 
într-un balon cotat de 50 cm3 şi se aduce la cotă cu apă 
bidistilată.

• Soluţie etalon de lucru, care se obţine din etalonul stan-
dard prin diluţie cu apă distilată în proporţie de 1:10.

Modul de lucru. Pregătirea probelor de vinuri. Vinurile spumante preala-
bil sunt supuse degazării, iar vinurile materie primă în caz de necesitate sun 
supuse centrifugării. Extracţia aromelor. Se iau 100 cm3 de vin, care se intro-
duce în aparatul de distilare tip Jaulmes. Aducem pH-ul la valoarea de 6,8-7,0 
cu soluţie de hidroxid de sodiu 20% şi se începe distilarea. Se colectează 30 
cm3 distilat, care conţine terpenolii volatili liberi (TVL).

Se întrerupe curentul de vapori (distilarea) şi se acidulează proba din balo-
nul aparatului de distilare, cu 5 cm3 de soluţie de acid fosforic 20% pentru 
aducerea pH-ului în domeniu puternic acid (pH=1,5-2,2). Se eliberează aro-
mele terpenice legate de zaharuri. Se reia distilarea şi se colectează 40 cm3 de 
distilat, care va conţine terpenolii legaţi sub formă de precursori (TVP). Cele 
două distilate obţinute se folosesc separat, pentru determinările spectrofoto-
metrice (TVL şi TVP), prin reacţia de culoare cu vanilină sulfurică.

Întocmirea curbei etalon. În şase eprubete cu dop rodat (150 x 20 mm) se 
pipetează următoarele volume din soluţia etalon de lucru: 0,0-0,2-0,5-1,0-1,5-
2,0 cm3. Se completează la 10 cm3 cu apă distilată. Etaloanele conţin: 0-20-
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50-100-150-200 mg linalool. În fiecare etalon se adaugă, sub agitare continuă, 
câte 5 cm3 vanilină sulfurică. 

Reacţia de culoare se produce la cald, de aceea eprubetele/etaloanele se ţin 
într-o baie de apă electrică la 60°C, timp de 20 minute. Sunt răcite imediat la 
temperatura de 25°C şi după 15 minute, dar nu mai târziu de 30 de minute, se 
citesc absorbanţele la 608 nm. Cunoscând valorile absorbanţelor şi concen-
traţiile de linalool al etaloanelor, se întocmeşte curba de etalonare.

Măsurătorile spectrocolorimetrice. În două eprubete cu dop rodat se prele-
vează câte 10 cm3 din fiecare distilat (30 cm3 şi 40 cm3), pentru determinarea 
alcoolului terpenic volatil liber (TVL) şi alcoolilor terpenici legaţi sub formă 
de precursori (TVP). În continuare, eprubetele/probele se prelucrează ca şi 
etaloanele. Absorbanţele probelor se aportează la curba de etalonare şi se sta-
bilesc concentraţiile în alcooli terpenici.

Calculul rezultatelor. Conţinutul de TVL şi TVP se calculează după ecuaţia:
TVL sau TVP (mg/dm ) = (a x b)/c x d) (2.1)

în care:
a – concentraţia de linalool, citită pe curba de etalonare (μg/dm3), respectiv 
b – volumul de distilat colectat prin distilarea probelor (30 cm3 respectiv)
c – volumul de must sau vin folosit la distilare (100 cm3)
d – volumul de distilat folosit pentru măsurătorile spectrofotometrice (10 cm3).

5.4.2. Metoda determinării concentraţiei alcoolilor superiori în vinuri 
materie primă şi vinuri spumante

Principiul metodei se bazează pe deshidratarea alcoolilor superiori şi for-
marea compuşilor care formează cu paradimetilaminbenzol aldehida produ-
selor colorante (reacţia Kamovskii-Follenberg). Concentraţia alcoolilor supe-
riori se determină după curba de calibrare.

Aparatura necesară: Reactive:
• Spectrofotometru, în domeniul vizi-

bil (VIS)
• Centrifugă
• Baie de gheaţă
• Aparat de distilare pentru extracţia 

aromelor
• Baie de apă electrică, termoreglabilă

• Alcool izoamilic
• Alcool izobutilic
• Alcool etilic de 40% vol.
• Soluţie de paradimetilaminbenzol aldehi-

dă, concentraţia 10 g/dm3

• Soluţie de acid sulfuric, concentrat
• Soluţie de hidroxilamină, concentraţia 6,7%

Întocmirea curbei de etalon. Se ia 1,0 g de alcool izoamilic, care se dizolvă cu 
soluţie de 40% alcool etilic şi se aduce până la volumul de 50 cm3 într-o retortă 
cotată. Se ia 0,25 g de alcool izobutilic, care se dizolvă cu soluţie de 40% alcool 
etilic şi se aduce până la volumul de 50 cm3 în retortă cotată. În retorta cotată 
de 50 cm3 se dozează 10 cm3 de soluţie de alcool izoamilic şi 10 cm3 de soluţie 
de alcool izobutilic şi se aduce cu soluţie de 40% de alcool etilic până la cotă.

În retorta cotată de 50 cm3 se iau 10:20:30:40 cm3 de soluţie 40% de alcool 
etilic până la cotă. În retorte conice se ia câte 1 cm3 de fiecare soluţie pregătită. 
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Retortele se amplasează în apă cu gheaţă şi în fiecare retortă se adaogă câte 
1 cm3 de soluţie paradimetilaminbenzol aldehidă cu concentraţia 10 g/cm3 şi 
conţinutul se amestecă minuţios. După 3 min se adaugă H2SO4 concentrat şi 
se menţine în apa cu gheaţă 3 min. 

După aceasta, retortele se menţin 20 min în baie cu apă fiartă şi din nou 3 
min în apa cu gheaţă. După menţinerea probelor la temperatura camerei în 
decurs de 25 min, se măsoară culorile cu ajutorul spectrofotometrului la lun-
gimea de undă 536 nm. Cunoscând valorile absorbantelor şi concentraţiile de 
alcooli superiori, se întocmeşte curba de etalonare.

Măsurările spectrofotometrice. În retorta cu dop rodat se prelevează 50 cm3 
de vin materie primă sau vin spumant degazat, se adaugă 10 cm3 de soluţie 
6-7% de hidroxilamină şi se fierbe în decurs de 15 min. După răcire se disti-
lează 50 cm3 în retorta cotată de 50 cm3. 

Distilatul se tece într-o retortă de distilare, se adaogă 2 picături de fenolf-
taleină şi se neutralizează cu soluţie de 30% de NaOH până la apariţia culorii 
roze şi se fierbe în decurs de 15 min. În retorta cotată de 50 cm3 se adaogă 1,0 
cm3 de distilat şi se efectuează toate lucrările, iar în calitate de soluţie de con-
trol serveşte apa distilată.

Concentraţia alcoolilor superiori în vinuri materie primă şi vinuri spu-
mante în mg/dm3 se determină după curba de etalonare.

5.4.3. Metoda de determinare a concentraţiei de esteri în vinuri materie 
primă şi vinuri spumante

Principiul metodei spectrofotometrice. Separarea esterilor neutri din vin 
prin distilare şi dozarea lor prin reacţia de culoare cu hidroxilamină.

Aparatura necesară: Reactive:
• Spectrofotometru în domeniul vi-

zibil (51 nm)
• aparat de distilare, prin antrenare 

cu vapori de apă
• Baie de apă cu gheaţă

• Soluţie 2M de hidroxilamină: 13,9 g în 100 cm3 
de acid clorhidric

• Soluţie etalon de bază (standard) de acetat de 
etil, concentraţie 1 g/cm3, în alcool etilic 10% 
saturat cu tartrat acid de potasiu (KHT)

• Soluţie 3,5 M de hidroxid de sodiu
• Soluţie 4 M de acid clorhidric
• Soluţie de clorură ferică (FeCl3*6H2O), con-

centraţie 10 g/100 cm3 acid clorhidric 0,1 M

Rezultă acidul hidroxamic, care prin complexare cu ionul feric (Fe3+) for-
mează un compus de culoare galbenă, care se măsoară spectrofotometric la 
510 nm.

Modul de lucru. Separarea esterilor prin distilare. Proba de vin se diluează 
cu apă în proporţie de 1:1 şi se distilează utilizând aparatul de distilare pentru 
aciditatea volatilă.

Se colectează circa 90 cm3 de distilat, într-un flacon cotat introdus în baia de 
apă cu gheaţă; volumul distilatului se completează la 100 cm3 cu apă distilată. 
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Determinarea spectrofotometrică. Într-un flacon conic cu dop rodat se 
introduc 3 cm3 de disstilat la care se adaogă 2 cm3 de soluţie de 3,5 M de 
NaOH. Se agită conţinutul flaconului timp de 10 minute şi la sfârşit se adaogă 
2 cm3 soluţie 4 M de HCl şi 2 cm3 soluţie de clorură ferică, pentru reacţia de 
culoare. Intensitatea culorii se măsoară cu spectrofotometrul la lungimea de 
undă de 510 nm. Întocmirea curbei de etalonare. Se porneşte de la soluţia eta-
lon de bază de acetat de etil, concentraţie 1 g/dm3 şi se pregătesc etaloanele de 
lucru cu: 0-25-50-75-100 mg/dm3 acetat de etil.

Prelucrarea etaloanelor se face la fel ca şi proba de vin: distilarea, adău-
gându-se la fiecare etalon câte 50 cm3 apă distilată; reacţia de culoare cu 
hidroxilamină; măsurarea intensităţii culorii etaloanelor cu spectrofotome-
trul. Cunoscând concentraţia etaloanelor în acetatul de etil şi valorile absor-
banţelor, se întocmeşte curba de etalonare. Exprimarea rezultatelor. Valoarea 
absorbanţei probei de vin se raportează la curba de etalonare şi se stabileşte 
cantitatea de esteri neutri, exprimată în acetat de etil.

5.4.4. Metoda de determinare a concentraţiei de aldehide în vinuri 
materie primă şi spumante

Metoda chimică volumetrică de determinare a aldehidelor în vinuri a fost 
elaborată de P. Jaulmes şi Espezel în a. 1932, ca apoi să fie perfecţionată de 
către I. Ribereau-Gayon şi Peynaud în a. 1958 şi Ough în a. 1986. 

Aparatura necesară: Reactive:
• Aparat de distilare folosit 

la determinarea alcoolu-
lui

• Pipete de 50 şi de 10 cm3

Soluţie alcalină de borat de sodiu. Într-un balon cotat 
de 1 , la care se adaugă în apă distilată 100 g acid boric 
şi 170 g NaOH, după care balonul se aduce la semn

Soluţie de metabisulfit de potasiu. Se dizolvă 15 g 
K2S2O5

 în apă distilată într-un balon cotat de 1 , la care 
se adaugă 70 cm3 HCl concentrat, după care balonul se 
aduce la semn cu apă distilată.

Soluţie de fosfat EDTA. Într-un balon cotat de 1  se 
dizolvă în apă 4,5 g sare de sodiu EDTA, la care la care se 
adaugă următoarele combinaţii:
• 200 g de Na3PO4*12H2O
• 188 g de HaH2PO4*12 H2O + 21 g de NaOH.
• 77,6 g de NaH2PO4*12H2O+42 g de NaOH.
• 71,7 g de KH2PO4 + 42 g NaOH

La sfârşit, balonul se aduce la semn cu apă distilată.
Soluţie saturată de borax (Na2B4O7*10 H2O), care da-

torită hidrolizei are reacţie alcalină.
Soluţie de iod 0,1 M.
Soluţie de acid clorhidric 3M, care se obţine prin dilu-

ţia a 250 cm3 HCl concentrat cu apă distilată, într-un balon 
cotat de 1 dm3

Soluţie de amidon 0,2%.

Principiul metodei. Acetaldehida este separată din vin prin distilare şi 
fixată într-o combinaţie aldehido-sulfuroasă. Condiţiile optime de stabilitate 
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în mediu acid şi de instabilitate în mediu uşor alcalin (pH 8,5-9,0), permit 
titrarea hodometrică a combinaţiei aldehido-sulfuroase.

Modul de lucru. Separarea acetaldehidei din vin. Se introduce în balonul 
aparatului de distilare 50 cm3 din proba de vin, la care se adaugă 50 cm3 solu-
ţie alcalină de borax pentru aducere la pH 8. Distilarea se face lent, până ce 
lichidul din balonul aparatului de distilare se reduce la jumătate. Acetaldehida 
separată prin distilare este colectată într-un flacon conic Erlenmeyer, care 
conţine 10 cm3 soluţie de bisulfit (metabisulfit de potasiu), 10 cm3 soluţie de 
fosfat-EDTA şi 300 cm3 apă distilată.

Dozarea acetaldehidei. După terminarea distilării se adaugă în flaconul 
Erlenmeyer 10 cm3 de acid clorhidric 3 M pentru acidifierea mediului (pH 2) 
şi 1 cm3 soluţie proaspătă de amidon 0,2%. Se amestecă conţinutul flaconului 
prin agitare şi se procedează imediat la oxidarea excesului de bisulfit cu solu-
ţie de iod 0,1 M, până ce culoarea albastră a amidonului dispare. În continuare 
adăugăm 10 cm3 soluţie alcalină de borat de sodiu, pentru a trece în mediu 
alcalin (pH 8,5-9,0) şi eliberarea acidului sulfuros din complexul format cu 
acetaldehidă. Titrăm imediat cu o soluţie de iod mult mai diluată 0,02 M, până 
ce dispare culoarea albastră a amidonului.

Calculul rezultatelor. Se face folosind relaţia:
Acetaldehida, mg/cm3= (n x M x 22 x 100)/v
în care:
n – volumul de soluţie de iod consumat la titrarea acidului sulfuros eliberat 

din complexul format cu acetaldehida;
M = molaritatea soluţiei de iod (0,02 M);
v = volumul probei de vin (50 cm3).
Dacă excesul de bisulfit din flaconul de colectare a distilatului, nu s-a eli-

minat în totalitate prin titrarea iniţială cu iod 0,1 M, rezultatele analizei vor fi 
eronate (cu un conţinut mai mare de acetaldehidă, decât cel real).

5.5. ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE  
A VINURILOR SPUMANTE ALBE PE BAZA SOIURILOR  

DE SELECŢIE NOUĂ.
5.5.1. Influenţa diferitor scheme de încărcătura la butuc asupra 
indicilor fizico-chimici ai vinurilor spumante albe

Procedeele agrotehnice utilizate în tehnologiile de cultivare a viţei de vie 
au o importanţă semnificativă asupra calităţii strugurilor şi vinurilor finite. 
Pentru stabilirea influenţei unui procedeu agrotehnic asupra calităţii vinurilor 
spumante în condiţiile întreprinderii vitivinicole „Univers-Vin” (s. Brătuleni, 
r-nul Nisporeni, Republica Moldova) au fost montate experienţe de studiu cu 
diferite încărcături la butuc: de la 20 până la 40 ochi/butuc pentru soiul Char-
donnay, de la 25 până la 45 ochi/butuc pentru soiul Sauvignon şi de la 20 până 
la 40 ochi/butuc pentru soiul Riesling de Rhin. 
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Pe parcursul a.a. 2014-2017 în plantaţiile de vii experimentale au fost efec-
tuate cercetări ştiinţifice de determinare a indicilor de productivitate a stru-
gurilor şi de apreciere a calităţii mustului în dependenţa de încărcătura butu-
cilor (joasă, medie şi înaltă). 

În tab. 5.3 sunt prezentate rezultatele determinării indicilor de producti-
vitate şi calitate ai strugurilor soiurilor Chardonnay, Sauvignon şi Riesling de 
Rhin în dependenţa de sarcina ochilor la butuc în condiţiile de producere a 
Fabricii de vin „Univers-Vin”.

Tabelul 5.3. Prooductivitatea şi calitatea strugurilor în dependenţă de încărcătura 
strugurilor la butuc (Fabrica de vinuri „Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2014)
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pH± 
0,01butuc, 

kg ha, t zaharuri, 
g/dm

acizi 
titrabili, 

g/dm

1 Chardonnay 2700 20 17 108 1,9 5,1 230 ± 0,5 6,2± 0,1 3,20 
2 Chardonnay 2700 30 20 121 2,4 6,5 227 ± 0,5 6,7± 0,1 3,14 
3 Chardonnay 2700 40 31 119 3,7 9,9 206 ± 0,5 7,9± 0,1 3,12 
4 Sauvignon 1900 25 26 170 4,4 8,4 226 ± 0,5 7,1± 0,1 3,12 
5 Sauvignon 1900 35 40 179 6,8 12,9 188 ± 0,5 7,8± 0,1 3,10 
6 Sauvignon 1900 45 45 163 7,3 13,9 174 ± 0,5 8,5± 0,1 3,02 
7 Riesling de Rhin 2200 20 38 131 4,6 10,1 206 ± 0,5 7,6± 0,1 3,10 
8 Riesling de Rhin 2200 30 42 140 5,9 13,0 190 ± 0,5 8,5± 0,1 3,02 
9 Riesling de Rhin 2200 40 49 137 6,7 14,7 175 ± 0,5 9,1± 0,1 2,96 

Conform datelor din tab. 5.3 pentru soiul de struguri Chardonnay creşterea 
sarcinii de ochiuri la butuc de la 20 până la 40 ochi/butuc contribuie la spo-
rirea recoltei de la 5,1 până la 9,9 t/ha. Concomitent cu creşterea recoltei de 
struguri are loc diminuarea conţinutului de zaharuri în must cu 24 g/dm3 şi 
sporirea concentraţiei de acizi titrabili cu 1,7 g/dm3 . Pentru soiul de struguri 
Sauvignon creşterea încărcăturii la butuc de la 25 până la 45 ochi/butuc con-
tribuie la sporirea recoltei cu 5,5 t/ha, iar micşorarea conţinutului de zaharuri 
constituie 52 g/dm3.

Pentru soiul de struguri Riesling de Rhin creşterea sarcinii de ochiuri la 
butuc de la 20 până la 40 ochi/butuc contribuie la sporirea recoltei cu 4,6 t/
ha, iar micşorarea concentraţiei de zaharuri constituie 31 g/dm3. În aşa fel, 
pentru soiul de struguri Sauvignon creşterea încărcăturii la butuc contribuie 
la cea mai mare creştere a recoltei la hectar şi la diminuarea maximală a con-
ţinutului de zaharuri în struguri, după care urmează soiul Riesling de Rhin şi 
apoi soiul Chardonnay.

Rezultatele cercetărilor efectuate în a. 2015, de asemenea, au confirmat 
faptul că creşterea încărcăturii la butuc pentru soiul Sauvignon contribuie 
la sporirea esenţială a recoltei de struguri la ha de la 8,2 până la 13,8 t/ha şi 
micşorarea conţinutului de zaharuri de la 218 până la 170 g/dm3. Pentru soiul 
Riesling de Rhin creşterea recoltei de la 8,8 până la 15,0 t/ha contribuie la 
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micşorarea conţinutului de zaharuri de la 208 până la 181 g/dm3. Pentru soiul 
Chardonnay creşterea recoltei de la 5,2 până la 9,6 t/ha contribuie la micşora-
rea conţinutului de zaharuri de la 221 până la 192 g/dm3.

Tabelul 5.4. Productivitatea şi calitatea strugurilor în dependenţă de încărcătura strugurilor 
la butuc (Fabrica de vinuri „Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2015)
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pH± 
0,01butuc, 

kg ha, t zaharuri, 
g/dm ± 0,5

acizi ti-
trabili, g/
dm ± 0,1

1 Chardonnay 2700 20 16 120 1,9 5,2 221 6,4 3,27 
2 Chardonnay 2700 30 19 118 2,3 6,6 208 7,2 3,24 
3 Chardonnay 2700 40 30 108 3,5 9,6 192 8,4 3,20 
4 Sauvignon 1900 25 24 172 4,6 8,2 218 7,5 3,18 
5 Sauvignon 1900 35 38 170 6,8 12,0 192 8,2 3,16 
6 Sauvignon 1900 45 46 162 7,2 13,8 170 9,0 3,08 
7 Riesling de Rhin 2200 20 36 140 4,6 8,8 208 7,6 3,10 
8 Riesling de Rhin 2200 30 43 138 5,7 12,8 192 8,2 3,04 
9 Riesling de Rhin 2200 40 50 132 6,8 15,0 181 9,4 2,98 

Prin urmare, studiile efectuate pe parcursul a.a. 2014-2015 au dovedit, că 
creşterea sarcinii la butuc contribuie în mod semnificativ la creşterea recoltei 
de struguri la hectar şi concomitent influenţează asupra indicilor de calitate 
ai mustului. Mărirea încărcăturii la butuc pentru toate soiurile cercetate duce 
la micşorarea conţinutului de zaharuri în struguri (cu 2429 g/dm3 pentru soiul 
Chardonnay, cu 48-52 g/dm3 pentru soiul Sauvignon şi cu 2731 g/dm3 pentru 
Riesling de Rhin) şi la creşterea concentraţiei de acizi titrabili (cu 1,7-2,0 g/
dm3 pentru Chardonnay, cu 1,4-1,5 g/dm3 pentru soiul Sauvignon şi cu 1,5-1,8 
g/dm3 pentru soiul Riesling de Rhin).

Tabelul 5.5. Indicii fizico-chimici ai vinurilor materie primă pentru spumante în dependenţă 
de încărcătura strugurilor la butuc (Fabrica de vinuri „Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2014)

Nr Denumirea 
soiului

Recolta 
la ha, t.

Concent. 
alcoolică,% 

vol.± 0,1

Concentraţia în masă a acizilor, g/dm³:
pH

± 0,01Titrabili
± 0,1

Volatili
± 0,04 tartric malic lactic

1 Chardonnay 5,1 13,4 5,8 0,42 2,6 2,5 0,14 3,34 
2 Chardonnay 6,5 13,1 6,3 0,38 3,0 2,8 0,21 3,24 
3 Chardonnay 9,9 12,2 7,3 0,36 3,6 3,2 0,22 3,15 
4 Sauvignon 8,4 13,1 6,5 0,38 3,3 2,9 0,13 3,18 
5 Sauvignon 12,9 11,1 7,3 0,33 3,5 3,0 0,18 3,14 
6 Sauvignon 13,9 10,2 7,9 0,30 3,8 3,5 0,21 3,10 
7 Riesling de Rhin 10,1 12,1 7,2 0,45 3,5 3,1 0,20 3,16 
8 Riesling de Rhin 13,0 11,2 8,1 0,43 4,0 3,7 0,21 3,12 
9 Riesling de Rhin 14,7 10,5 9,5 0,40 4,3 3,8 0,24 3,05 

Din strugurii recoltaţi din plantaţiile Fabricii de vinuri „Univers-Vin” cu 
diferită încărcătura la butuc au fost pregătite partide experimentale de vinuri 
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materie primă pentru spumante albe, iar indicii fizico-chimici ai vinurilor 
obţinute sunt prezentate în tabelele 5.5 şi 5.6. 

Conform rezultatelor prezentate în tab. 5.5, creşterea recoltei de struguri 
la hectar în a.r. 2014 pentru soiul Chardonnay de la 5,1 până la 9,9 t/ha a 
contribuit la micşorarea concentraţiei alcoolice în vinuri cu 1,2% şi sporirea 
acidităţii titrabile cu 1,5 g/dm3. Pentru vinurile obţinute din strugurii soiului 
Sauvignon creşterea recoltei de la 8,4 până la 13,9 t/ha a dus la micşorarea gra-
dului de alcool în vinuri cu 2,9% vol. şi sporirea acidităţii titrabile cu 1,4 g/dm3.

Pentru soiul de struguri Riesling de Rhin sporirea recoltei de la 10,1 până la 
14,7 t/ha a contribuit la micşorarea gradului de alcool în vinuri cu 1,6 g/dm3 şi 
creşterea acidităţii titrabile cu 2,3 g/dm3. 

Tabelul 5.6. Indicii fizico-chimici ai vinurilor materie primă pentru spumante în dependenţă 
de încărcătura strugurilor la butuc (Fabrica de vinuri „Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2015)
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± 0,01acizilor 
titrabili
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volatili
± 0,04

acidului 
tartric

acidului 
malic

acidului 
lactic

1 Chardonnay 5,1 13,4 5,8 1 0,42 2,6 ± 0,5 2,5 ± 0,5 0,14 ± 0,03 3,34 
2 Chardonnay 6,5 13,1 6,3 0,38 3 ± 0,6 2,8 ± 0,6 0,21 ± 0,04 3,24 
3 Chardonnay 9,9 12,2 7,3 0,36 3,6 ± 0,7 3,2 ± 0,6 0,22 ± 0,04 3,15 
4 Sauvignon 8,4 13,1 6,5 0,38 3,3 ± 0,7 2,9 ± 0,6 0,13 ± 0,03 3,18
5 Sauvignon 12,9 11,1 7,3 0,33 3,5 ± 0,7 3 ± 0,6 0,18 ± 0,04 3,14 
6 Sauvignon 13,9 10,2 7,9 0,3 3,8 ± 0,8 3,5 ± 0,7 0,21 ± 0,04 3,1 
7 Riesling de Rhin 10,1 12,1 7,2 0,45 3,5 ± 0,7 3,1 ± 0,6 0,2 ± 0,04 3,16 
8 Riesling de Rhin 13 11,2 8,1 0,43 4 ± 0,8 3,7 ± 0,7 0,21 ± 0,04 3,12 
9 Riesling de Rhin 14,7 10,5 9,5 0,4 4,3 ± 0,9 3,8 ± 0,8 0,24 ± 0,05 3,05 

Concomitent cu creşterea recoltei la hectar în vinurile studiate se observă 
o micşorare a concentraţiei acizilor volatili şi creşterea conţinutului de acizi 
tartric şi malic. În vinurile materie primă pentru spumante albe obţinute din 
recolta a. 2015 (tab.5.6.), creşterea recoltei de struguri la hectar de asemenea 
contribuie la micşorarea gradului de alcool şi mărirea concentraţiei acizilor 
titrabili în vinuri. Pentru soiul Chardonnay sporirea recoltei de la 5,2 până la 
9,6 t/ha contribuie la micşorarea gradului de alcool în vinuri cu 1,9% vol. şi 
creşterea conţinutului de acizi titrabili cu 2,7 g/dm³.

Astfel, se putem menţiona, că sporirea recoltei de struguri la hectar contri-
buie în mare măsură la obţinerea unor vinuri materie primă cu grad alcoolic 
mai scăzut şi cu concentraţii mai înalte de acizi titrabili. În vinurile materie 
primă Sauvignon şi Riesling de Rhin, care au fost fabricate din strugurii cu 
recolta în intervalul 13,8 – 15,0 t/ha au fost determinate concentraţii de acizi 
titrabili în intervalul 8,0 – 10,1 g/dm³, iar indicele pH variază în limitele 3,01-
3,12 ce negativ se răsfrânge asupra calităţii. 

Pentru o analiza mai amplă a influenţei încărcăturii de struguri la butuc 
asupra calităţii vinurilor materie primă pentru spumante în vinurile studiate 
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a fost determinat conţinutul de extract sec nereducător, iar rezultatele sunt 
prezentate în fig. 5.1 şi fig. 5.2.

Conform rezultatelor prezentate în fig. 5.1, creşterea recoltei de struguri la 
hectar contribuie la micşorarea considerabilă a concentraţiei extractului sec 
nereducător în vinurile materie primă obţinute în a.r. 2014. Sporirea recoltei 
de struguri în intervalele studiate a provocat micşorarea concentraţiei extrac-
tului sec nereducător în vinurile netratate din soiul Chardonnay cu 2,4 g/dm³, 
din soiul Sauvignon cu 0,9 g/dm³ şi din soiul Riesling de Rhin cu 2,0 g/dm³ în 
dependenţă de recolta la hectar.

Figura 5.1. Influenţa încărcăturii de struguri la butuc asupra extractului sec nereducător al 
vinurilor materie primă pentru spumante (Fabrica de vinuri “Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2014)

O situaţie analogică se observă şi pentru vinurile materie primă pentru 
spumante obţinute din recolta a. 2015 (fig. 5.2). Conform rezultatelor prezen-
tate, creşterea recoltei de struguri la ha contribuie la micşorarea semnifica-
tivă a concentraţiei extractului sec nereducător în vinurile studiate: în vinurile 
Chardonnay cu 2,7 g/dm³, în vinurile Sauvignon cu 1,7 g/dm³ şi în vinurile 
Riesling de Rhin cu 2,0 g/dm³.

Aprecierea organoleptică a vinurilor materie primă pentru spumante albe 
obţinute din struguri cu diferită încărcătură la butuc de asemenea a demon-
strat influenţa majoră a acestui procedeu agrotehnic asupra calităţii vinurilor.

Figura 5.2. Influenţa încărcăturii de struguri la butuc asupra extractului sec nereducător a vinurilor 
materie primă pentru spumante albe (Fabrica de vinuri “Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2015)
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În fig. 5.3 şi fig. 5.4. sunt prezentate rezultatele aprecierii calităţii senzori-
ale a vinurilor materie primă pentru spumante albe din soiurile Chardonnay, 
Sauvignon şi Riesling de Rhin în funcţie de încărcătura la butuc în condiţiile 
Fabricii de vinuri „Univers-Vin” (Nisporeni).

Figura 5.3. Influenţa încărcăturii strugurilor la butuc asupra notei organoleptice a 
vinurilor spumante (Fabrica de vinuri “Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2014)

Conform rezultatelor prezentate în fig. 5.3. nivelul recoltei de struguri la 
hectar are o influenţa semnificativă asupra calităţii vinurilor materie primă 
pentru spumante. Odată cu creşterea recoltei de struguri la hectar se observă 
o diminuare a notei organoleptice a vinurilor. Astfel, sporirea recoltei de stru-
guri la hectar pentru soiul Chardonnay de la 5,1 până la 9,9 t/ha contribuie la 
micşorarea calităţii vinurilor apreciate cu 0,20 puncte, iar vinul fabricat din 
recolta maximală nu corespunde cerinţelor pentru vinuri materie pentru spu-
mante. Aprecierea organoleptică a vinurilor din soiul Sauvignon, de aseme-
nea, a demonstrat, că creşterea recoltei de la 8,4 până la 13,9 t/ha contribuie la 
micşorarea calităţii vinurilor cu 0,15 puncte în dependenţa de nivelul recoltei. 
Pentru vinurile materie primă Riesling de Rhin sporirea recoltei de struguri la 
ha a contribuit la micşorarea notei organoleptice a vinurilor cu 0,2 puncte în 
dependenţă de nivelul recoltei.

Aprecierea organoleptică a vinurilor materie primă pentru spumante albe 
obţinute din recolta anului 2015 a confirmat influenţa semnificativă a încăr-
căturii la butuc asupra calităţii vinurilor obţinute (fig. 5.4).

Creşterea recoltei de struguri la ha pentru soiul Chardonnay contribuie la 
diminuarea calităţii vinurilor experimentale cu 0,2 puncte, pentru vinurile Sau-
vignon diminuarea calităţii vinurilor este de 0,15 puncte şi pentru vinurile din 
soiul Riesling de Rhin de 0,15 puncte. Prin urmare, se poate constata că creşte-
rea recoltei strugurilor la hectar pentru soiurile studiate contribuie la diminua-
rea notei organoleptice a vinurilor materie primă pentru spumante albe.

Un interes deosebit îl prezintă studiile legate de stabilirea influenţei încăr-
căturii la butuc a strugurilor asupra indicilor de spumare a vinurilor mate-
rie primă pentru spumante albe. În legătură cu această, în tab. 5.7 şi tab. 5.8 
sunt prezentate rezultatele determinării proprietăţilor de spumare în vinurile 
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Chardonnay, Sauvignon şi Riesling de Rhin, fabricate din struguri cu diferită 
încărcătură la butuc.

Figura 5.4. Influenţa încărcăturii strugurilor la butuc asupra notei organoleptice a 
vinurilor spumante (Fabrica de vinuri „Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2015)

Conform rezultatelor prezentate în tab. 5.7, proprietăţile de spumare a 
vinurilor materie primă pentru spumante se află în dependenţa de recolta 
strugurilor la hectar. Pentru vinurile Chardonnay creşterea recoltei de stru-
guri la ha contribuie la micşorarea indicilor de spumare: înălţimea maximală a 
spumei cu 35 mm, înălţimea de stabilizare cu 21 mm, iar timpul de stabilizare 
cu 13 sec în dependenţa de nivelul recoltei. Schimbări esenţiale se observă în 
indicii de spumare în vinurile obţinute din soiul Sauvignon, unde în depen-
denţă de nivelul recoltei înălţimea maximală a spumei s-a micşorat cu 29 mm, 
înălţimea de stabilizare a spumei s-a micşorat cu 7 mm şi timpul de stabilizare 
cu 10 sec.

Tabelul 5.7. Proprietăţile de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante în 
dependenţă de încărcătură la butuc (Fabrica de vinuri „Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2014)

Nr. Denumirea vinurilor Recolta, t/ha
Indicii de spumare

înălţimea a spumei mm timpul de stabilizare 
a spumei secmaximală de stabilizare 

1 Chardonnay 5,1 128 93 45
2 Chardonnay 6,5 139 84 49
3 Chardonnay 9,9 104 73 36
4 Sauvignon 8,4 86 60 30
5 Sauvignon 12,9 94 60 33
6 Sauvignon 13,9 65 53 23
7 Riesling de Rhin 10,1 96 69 33
8 Riesling de Rhin 13,0 102 73 35
9 Riesling de Rhin 14,7 86 61 24

Pentru vinurile din soiul Riesling de Rhin creşterea recoltei de struguri la 
ha contribuie la micşorarea înălţimii maximale a spumei cu 16 mm, înălţimii 
de stabilizare a spumei cu 12 mm şi timpului de stabilizare a spumei cu 11 sec. 

Rezultatele analogice, care indică la faptul că creşterea recoltei de struguri 
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la ha contribuie la micşorarea proprietăţilor de spumare a vinurilor materie 
primă pentru spumante au fost obţinute în a. 2015, iar datele experimentale 
sunt prezentate în tab. 5.8.

Tabelul 5.8. Proprietăţile de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante în 
dependenţă de încărcătură la butuc (Fabrica de vinuri „Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2015)

Nr. Denumirea vinurilor Recolta de 
struguri, t/ha

Indicii de spumare:
înălţimea spumei, mm timpul de stabilizare  

a spumei, secmaximală de stabilizare 
1 Chardonnay 5,2 138 90 45
2 Chardonnay 6,6 146 96 48
3 Chardonnay 9,6 112 75 36
4 Sauvignon 8,2 85 62 30
5 Sauvignon 12,0 92 66 32
6 Sauvignon 13,8 64 48 24
7 Riesling de Rhin 8,8 101 72 35
8 Riesling de Rhin 12,8 108 78 38
9 Riesling de Rhin 15,0 91 64 28

Conform rezultatelor din tab. 5.8, indicii de spumare a vinurilor materie 
primă din a.r. 2015 se află în dependenţă de nivelul recoltei de struguri la hec-
tar şi odată cu creşterea încărcăturii la butuc se observă diminuarea proprie-
tăţilor de spumare. Concomitent, se poate de evidenţiat valorile mai înalte ale 
indicilor de spumare a vinurilor materie primă obţinute în a. 2105, comparativ 
cu cele din a.r. 2014.

Astfel, rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul anilor 2014-2015 au 
demonstrat influenţa semnificativă a sarcinii de roadă la butuc asupra cali-
tăţii vinurilor materie primă pentru spumante albe şi indicilor de spumare a 
acestora. Creşterea recoltei de struguri la hectar până la nivelurile 13,8-15,0 t/
ha pentru soiurile Sauvignon şi Riesling de Rhin şi până la 10 t/ha pentru soiul 
Chardonnay contribuie la reducerea considerabilă a calităţii vinurilor mate-
rie primă pentru spumante şi indicilor specifici (proprietăţile de spumare), ce 
negativ se răsfrânge asupra calităţii producţiei finale.

În scopul stabilirii influenţei procedeului agrotehnic de normare a încăr-
căturii de struguri la butuc asupra calităţii vinurilor spumante cercetările au 
continuat la etapa de fermentare secundară a vinurilor materie primă obţi-
nute în a. 2015. Cercetările au fost efectuate în condiţiile de microvinificaţie 
a laboratorului „Biotehnologii şi Microbiologia Vinului” al IŞPHTA. Reieşind 
din rezultatele analizelor fizico-chimice, organoleptice şi indicilor de sumare 
a vinurilor materie primă pentru spumante Chardonnay, Sauvignon şi Ries-
ling de Rhin (a.r. 2014-2015), pentru procesul de fermentare secundară a fost 
selectat vinul din soiul Chardonnay, ca având cei mai înalţi indici organolep-
tici şi ai proprietăţilor de sumare. Procesul de fermentare secundară a ames-
tecului de tiraj pe baza vinului Chardonnay s-a efectuat cu utilizarea suşei de 
levuri selecţionate din Colecţia Ramurală de Microorganisme pentru Indus-
tria Oenologică (CRMIO) Spumant Nr. 81, după metoda fermentării la sticlă. 
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Pe parcursul fermentării secundare a amestecului de tiraj au fost efectuate 
determinări a procesului de degradare a zaharurilor din amestec, acumulării 
dioxidului de carbon în butelii şi stării microbiologice a levurilor.

Dinamica conţinutului de zaharuri în amestecul de tiraj şi acumulării dio-
xidului de carbon în vinurile spumante albe Chardonnay pe parcursul fer-
mentării secundare sunt prezentate în fig. 5.5. Din fig. 5.5 se observă, că pro-
cesul de fermentare a zaharurilor din amestecul de tiraj decurge mai repede şi 
complet în probele de vinuri Chardonnay, care conţin cantităţi mai joase de 
alcool etilic, adică în probele de vinuri obţinute din strugurii cu încărcătura 
joasă şi medie. 

Figura 5.5. Dinamica concentraţiilor de zaharuri şi presiunii în sticle pe parcursul 
fermentării secundare a vinurilor Chardonnay cu diferită încărcătură la butuc

Legenda: – încărcătura joasă (5,2 t/ha); – încărcătura medie (6,6 t/ha); - încărcătura mare (9,6 t/ha)

La concentraţie sporită de alcool (peste 13% vol.) procesul de fermentare 
secundară decurge în condiţii mai puţin avantajoase şi este mai lent, iar degra-
darea zaharurilor în amestecul de tiraj nu este completă (până la 7 g/dm3)De 
asemenea, în cazul utilizării vinurilor materie primă obţinute din struguri cu 
încărcătură joasă se observă o presiune mai mică în butelii din cauza nefer-
mentării complete a zaharurilor din amestec. Diferenţe mari la fermentarea 
zaharurilor din amestec şi acumularea dioxidului de carbon între variantele 
cu încărcătura medie şi mare în probele cercetate nu se observă.

Vinurile spumante albe obţinute din soiul Chardonnay cu diferită încăr-
cătură de struguri la butuc au fost supuse analizelor fizico-chimice, iar rezul-
tatele obţinute sunt prezentate în tab. 5.9. De asemenea, în sunt prezentate 
notele organoleptice ale vinurilor spumante studiate după 9 luni de maturare 
la sticlă.

Din datele prezentate în tab. 5.9 se poate concluziona, că vinurile spumante 
albe, obţinute din strugurii cu diferită încărcătură la butuc, se deosebesc după 
indicii fizico-chimici şi nota organoleptică. Vinurile spumante obţinute din 
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strugurii cu încărcătură mică sunt mai alcoolizate, puţin mai oxidate şi au fost 
apreciate cu note organoleptice mai joase, comparativ cu vinurile spumante 
din strugurii cu încărcătură medie şi mare. Cele mai apreciate din punct de 
vedere organoleptic sunt vinurile spumante obţinute din strugurii cu încăr-
cătura medie la butuc (nota 9,15 puncte), iar cele mai puţin calitative sunt 
vinurile spumante, care au un grad de alcool avansat (8,85 puncte).

Tabelul 5.9. Indicii fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante în dependenţă de 
încărcătura strugurilor la butuc după 9 luni de maturare la sticlă (a. r. 2015)
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1 Chardonnay 5,2 380 14,4 ± 0,1 5,5 ± 
0,1

0,66 ± 
0,04

2,6 ± 
0,5

2,2 ± 
0,4

0,2 ± 
0,04

3,36 ± 
0,04 238,2 ± 10 8,85 ± 0,1

2 Chardonnay 6,6 415 13,6 ± 0,1 6,2 ± 
0,1

0,46 ± 
0,04

3 ± 
0,6

2,4 ± 
0,5

0,24 ± 
0,05

3,25 ± 
0,04 221 ± 10 9,15 ± 0,1

3 Chardonnay 9,6 420 12,9 ± 0,1 7,2 ± 
0,1

0,45 ± 
0,04

3,3 ± 
0,7

2,7 ± 
0,5

0,24 ± 
0,05

3,21 ± 
0,04 218 ± 10 9,1 ± 0,1

Prezintă un interes deosebit analiza componenţilor substanţelor nevolatile 
în vinurile spumante studiate; extractul sec nereducător, glicerină şi 2,3-buti-
lenglicolul a vinurilor spumante albe, obţinute în dependenţă de încărcătura 
de struguri la butuc. Datele experimentale referitor la influenţa încărcăturii de 
struguri la butuc asupra unor componente a substanţelor nevolatile în vinu-
rile spumante sunt prezentate în fig. 5.6. 

Figura 5.6. Conţinutul unor substanţe nevolatile în vinurile spumante din soiul 
Chardonnay în dependenţă de încărcătura de struguri la butuc
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Din rezultatele prezentate în fig. 5.6 se poate observa, că vinurile obţinute 
din recolta mică la hectar (5,2 t/ha) se caracterizează prin indici înalţi de 
extract sec nereducător (20,8 g/dm3) şi un conţinut mai avansat de glicerină 
(8,6 g/dm3) şi 2,3-butilenglicol.

Cu creşterea recoltei de struguri la ha, se observă o micşorare a compo-
nenţilor complexului nevolatil, iar cele mai joase valori ale extractului sec 
nereducător, glicerinei şi 2,3-butilenglicolului au fost determinate în vinurile 
spumante obţinute din strugurii cu recolta cea mai înaltă (9,6 t/ha). Astfel, se 
poate constata, că sporirea recoltei de struguri la ha contribuie la micşorarea 
conţinutului de substanţe extractive în vinurile spumante albe. Recolta medie 
de struguri la ha permite de a obţine în vinurile spumante cantităţi optimale 
de substanţe extractive.

Prezintă, de asemenea, un interes ştiinţific deosebit studiul influenţei 
recoltei de struguri la ha asupra conţinutului de substanţe fenolice, care este 
un indice important al complexului nevolatil al vinurilor spumante. În fig. 3.10 
sunt prezentate rezultatele determinării conţinutului de substanţe fenolice în 
vinurile spumante obţinute din strugurii cu recolta diferită la ha. 

Din datele prezentate în fig. 5.7 se poate observa, că creşterea încărcăturii 
de struguri la butuc contribuie la micşorarea concentraţiei de substanţe feno-
lice în vinurile spumante albe. Cea mai înaltă concentraţie de substanţe feno-
lice se atestă în vinul spumant obţinut din recolta minimală, iar cu sporirea 
recoltei se observă o micşorare treptată a conţinutului de substanţe fenolice 
în probele studiate. 

Din datele prezentate se poate observa, că valoarea indicilor de sumare a 
vinurilor albe spumante se află în dependenţă directă de componenţa fizi-
co-chimică a vinurilor materie primă utilizate la fermentarea secundară. 

Figura 5.7. Concentraţia substanţelor fenolice în vinurile spumante din soiul Chardonnay 
în dependenţă de încărcătura de struguri la butuc
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În vinurile spumante albe din soiul Chardonnay, obţinute din struguri cu 
diferită încărcătura la butuc, au fost determinaţi indicii de spumare, iar rezul-
tatele sunt prezentate în tab. 5.10.

În proba de vin spumant cu cea mai joasă recoltă de struguri la ha şi care 
are cea mai înaltă concentraţie alcoolică (14,4% vol.), se atestă cei mai mici 
indici de spumare: înălţimea maximală de spumare 110 mm şi înălţimea de 
stabilizare a spumei de 80 mm.

Tabelul 5.10. Indicii de spumare a vinurilor spumante în dependenţă de încărcătura de 
struguri la butuc după 9 luni de maturare la sticlă (a. r. 2015)

Nr. Denumirea vinurilor Recolta, t/ha
Indicii de spumare:

înălţimea spumei, mm
înălţimea spumei, mm

maximală maximală 
1 Chardonnay 5,2 110 80 54
2 Chardonnay 6,6 138 97 65
3 Chardonnay 9,6 124 84 58

Creşterea recoltei de struguri la ha până la 9,6 t/ha contribuie de asemenea la o anu-
mită micşorare a indicilor de sumare, comparativ cu recolta medie din cauza diminuării 
concentraţiei de substanţe superficial active, dar sunt mai înalţi, comparativ cu recolta 
joasă la ha.

Cei mai înalţi indici de spumare au fost determinaţi în vinurile spumante 
albe Chardonnay, obţinute din recolta medie de struguri la hectar şi care au 
un conţinut de alcool mai scăzut ca prima variantă, precum şi un conţinut mai 
avansat de acizi titrabili, dar un conţinut mai avansat în substanţe superficial 
active, comparativ cu varianta cu încărcătură maximală de struguri la ha.

Prin uramre, în baza cercetărilor efectuate se poate constata că nivelul 
recoltei de struguri la hectar are un rol semnificativ asupra calităţii vinurilor , 
iar pentru obţinerea unor vinuri spumante de calitate este necesar de a avea 
o încărcătură medie de struguri la butuc. O recoltă medie de struguri permite 
obţinerea în vinuri a unei cantităţi optimale de alcool (10,5-12,5% vol.) şi con-
centraţii optimale de acizi titrabili (69 g/dm3).

5.5.2. Influenţa gradului de maturare a strugurilor asupra calităţii 
vinurilor spumante albe

Pentru aprecierea influenţei gradului de maturare a strugurilor asupra indi-
cilor de calitate ai vinurilor spumant albe în sezonul de vinificaţie a. 2014 au 
fost pregătite probe experimentale de vinuri materie primă pentru spumante 
din struguri recoltaţi cu diferite concentraţii iniţiale de zaharuri. 

Pentru cercetare au fost utilizaţi struguri ai soiurilor Chardonnay, Sau-
vignon şi Riesling de Rhin, recoltaţi la diferită perioadă de maturare, înce-
pând cu conţinutul de zaharuri 162 g/dm3 (pentru soiul Riesling de Rhin) şi 
terminând cu conţinutul de zaharuri de 221 g/dm3 (pentru soiul Chardonnay) 
în condiţiile Fabricii de vinuri “Univers-Vin” (s. Brătuleni, r-nul Nisporeni, 
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Republica Moldova). Indicii fizico-chimici ai musturilor obţinute din strugurii 
cu diferite concentraţii de zaharuri în condiţii de microvinificaţie a IŞPHTA 
sunt prezentaţi în tab. 5.11.

Tabelul 5.11. Indicii fizico-chimici ai mustului din struguri cu diferit grad de maturare  
(Fabrica de vinuri “Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2014)

Nr. Denumirea soiurilor
 de struguri

Concentraţia de 
zaharuri, g/dm3

Concentraţia acizi-
lor titrabili, g/dm3 pH Potenţialul OR, 

mV
1 Chardonnay 176 ± 0,5 8,4 ± 0,5 2,98 ± 0,01 230 ± 10
2 Chardonnay 221 ± 0,5 6,9 ± 0,10 3,16 ± 0,01 232 ± 10
3 Sauvignon 168 ± 0,5 9,4 ± 0,10 2,96 ± 0,01 221 ± 10
4 Sauvignon 182 ± 0,5 8,6 ± 0,11 3,01 ± 0,01 222 ± 10
5 Sauvignon 214 ± 0,5 7,2 ± 0,07 3,11 ± 0,01 228 ± 10
6 Riesling de Rhin 162 ± 0,5 10,4 ± 0,09 2,92 ± 0,01 218 ± 10
7 Riesling de Rhin 178 ± 0,5 9,6 ± 0,10 2,98 ± 0,01 220 ± 10
8 Riesling de Rhin 205 ± 0,5 8,8 ± 0,11 3,02 ± 0,01 226 ± 10

Din rezultatele prezentate în tab. 5.11 se poate observa, că în musturile 
soiului Chardonnay conţinutul de zaharuri variază de la 176 g/dm3 până la 221 
g/dm3, iar concentraţia acizilor titrabili de la 8,4 g/dm3 până la 6,9 g/dm3. În 
musturile din soiul Sauvignon conţinutul de zaharuri variază de la 168 g/dm3 
până la 214 g/dm3, iar concentraţia acizilor titrabili cu creşterea zaharităţii în 
struguri se micşorează de la 9,4 g/dm3 până la 7,2 g/dm3. Pentru soiul Riesling 
de Rhin, cu creşterea conţinutului de zaharuri (de la 162 g/dm3 până la 205 
g/dm3) în struguri se observă o diminuare esenţială a concentraţiei acizilor 
titrabili: de la 10,4 g/dm3 până la 8,8 g/dm3. Concomitent cu micşorarea con-
ţinutului de acizi titrabili în musturile cercetate are loc o creştere a indicelui 
pH pe fondalul unor schimbări neesenţiale a potenţialului de oxido-reducere 
a musturilor, care de asemenea este în creştere. 

Recoltarea strugurilor la diferit grad de maturare are o influenţa mai sem-
nificativă asupra calităţii vinurilor materie primă pentru spumante din soiu-
rile Chardonnay, Sauvignon şi Riesling de Rhin, obţinute din struguri recoltaţi 
la diferite concentraţii iniţiale de zaharuri.

Conform rezultatelor obţinute (tab. 5.12) se observă, că creşterea conţinu-
tului de zaharuri în struguri contribuie la sporirea gradului de alcool în vinu-
rile obţinute din soiul Chardonnay de la 10,4% vol. până la 13,0% vol., din soiul 
Sauvignon de la 9,7% vol. până la 12,7% vol., din soiul Riesling de Rhin de 
la 9,6% vol. până la 12,1% vol. şi micşorarea conţinutului de acizi titrabili în 
vinurile studiate: de la 8,2 g/dm3 până la 7,0 g/dm3 pentru soiul Chardonnay, 
de la 9,2 g/dm3 până la 7,3 g/dm3 pentru soiul Sauvignon şi de la 10,3 g/dm3 
până la 8,6 g/dm3 pentru soiul Riesling de Rhin. Recoltarea strugurilor la un 
conţinut mai înalt de zaharuri permite de a obţine vinuri cu indici mai înalţi 
ai pH-lui, precum şi a densităţii optice şi potenţialului-OR. De asemenea, se 
poate menţiona, că vinurile materie primă pentru spumante obţinute la un 
nivel mai redus de zaharuri se caracterizează prin concentraţii mai joase de 
acizi volatili; cu 0,06 g/dm3 pentru vinul Chardonnay, cu 0,08 g/dm3 pentru 
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vinurile Sauvignon şi Riesling de Rhin. Aprecierea organoleptică a vinurilor 
materie primă albe, obţinute din struguri recoltaţi la diferit grad de zaharuri, a 
demonstrat, că vinurile cu un conţinut minimal de zaharuri se caracterizează 
cu note mai joase decît vinurile recoltate la un nivel mai înalt de zaharuri (în 
mediu cu 0,05-0,10 puncte), dar este necesar de menţionat că ele devin mai 
extractive şi puţin tipice pentru vinuri materie primă pentru spumante.

Tabelul 5.12. Indicii fizico-chimici ai vinurilor materie primă pentru spumante obţinute din 
struguri cu diferit grad de maturare (Fabrica de vinuri “Univers-Vin”, Nisporeni, a.r. 2014)
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1 Chardonnay 10,4 ± 0,1 8,2 ± 0,10 0,36 ± 0,04 3,02 ± 0,01 107/18 ± 1 209 ± 10 0,110 7,9 ± 0,10
2 Chardonnay 13,0 ± 0,1 7 ± 0,10 0,42 ± 0,04 3,18 ± 0,01 98/16 ± 1 214 ± 10 0,114 8 ± 0,10
3 Sauvignon 9,7 ± 0,1 9,2 ± 0,10 0,36 ± 0,04 2,98 ± 0,01 110/18 ± 1 212 ± 10 0,108 7,85 ± 0,10
4 Sauvignon 10,8 ± 0,1 8,4 ± 0,10 0,38 ± 0,04 3,04 ± 0,01 100/20 ± 1 216 ± 10 0,116 7,9 ± 0,10
5 Sauvignon 12,7 ± 0,1 7,3 ± 0,07 0,44 ± 0,04 3,15 ± 0,01 96/16 ± 1 220 ± 10 0,120 7,95 ± 0,10
6 Riesling de Rhin 9,6 ± 0,1 10,3 ± 0,09 0,32 ± 0,04 2,88 ± 0,01 118/20 ± 1 210 ± 10 0,106 7,8 ± 0,10
7 Riesling de Rhin 10,5 ± 0,1 9,2 ± 0,10 0,36 ± 0,04 2,96 ± 0,01 106/19 ± 1 210 ± 10 0,110 7,95 ± 0,10
8 Riesling de Rhin 12,1 ± 0,1 8,6 ± 0,07 0,4 ± 0,04 3,04 ± 0,01 108/18 ± 1 215 ± 10 0,116 7,95 ± 0,10

Analiza complexului nevolatil al vinurilor materie primă pentru spumante 
albe, obţinute din struguri cu diferit grad de maturare, de-asemenea, a reliefat 
unele deosebiri în compoziţia lor. În fig. 5.8, fig. 5.9 sunt prezentate datele 
experimentale ale influenţei gradului de maturare a strugurilor asupra con-
ţinutului extractului sec nereducător şi glicerinei în vinurile materie primă 
Chardonnay, Sauvignon şi Riesling de Rhin destinate producerii spumantelor 
albe. 

Figura 5.8. Conţinutul extractului sec nereducător în vinurile materie primă din struguri 
cu diferit grad de maturare (Fabrica de vinuri “Univers-Vin”, Nisporeni) 

Conform datelor din fig. 5.8, sporirea zaharurilor în struguri contribuie la 
creşterea în vinuri a concentraţiei extractului sec nereducător: cu 1,2 g/dm3 



260

TARAN NICOLAE

pentru vinul Chardonnay, cu 2,3 g/dm3 pentru Sauvignon şi cu 2,0 g/dm3 pen-
tru Riesling de Rhin în dependenţă de conţinutul de zaharuri în mustul iniţial. 

Figura 5.9. Conţinutul glicerinei în vinurile materie primă din struguri cu diferit grad de 
maturare (Fabrica de vinuri “Univers-Vin”, Nisporeni) 

După cum se observă din fig. 5.9, concomitent cu sporirea extractului sec 
nereducător în vinurile obţinute la recoltarea strugurilor mai maturaţi are loc 
o creştere semnificativă a conţinutului de glicerină în toate vinurile studiate. 
În aşa fel, recoltarea strugurilor la concentraţii mai înalte de zaharuri con-
tribuie la obţinerea unor vinuri albe cu un conţinut mai înalt de substanţe 
extractive, inclusiv a glicerinei. 

Vinurile destinate producerii vinurilor spumante se caracterizează prin 
valori joase a concentraţiei substanţelor fenolice în vinurile iniţiale. În legă-
tură cu aceasta, am studiat influenţa gradului de maturare a strugurilor asupra 
concentraţiei substanţelor fenolice în vinurile obţinute din strugurii recoltaţi 
la diferite concentraţii de zaharui, iar rezultatele sunt prezentate în fig. 5.10.

Figura 5.10. Conţinutul de substanţe fenolice în vinurile obţinute din struguri cu diferit 
grad de maturare

Din rezultatele prezentate în fig. 5.10. se observă, că creşterea gradului de 
maturare a strugurilor contribuie la mărirea conţinutului de substanţe feno-
lice în vinurile materie primă pentru spumante. Pentru vinurile din soiul 
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Chardonnay mărirea conţinutului de substanţe fenolice constituie + 24 mg/
dm3, pentru vinurile Sauvignon + 35 mg/dm3, iar pentru vinurile Riesling de 
Rhin + 40 mg/dm3, ce negativ se răsfrânge asupra calităţii vinurilor spumante. 
Creşterea mai înaltă a conţinutului de substanţe fenolice în vinurile din soiul 
Sauvignon se lămureşte prin diapazonul mai mare al concentraţiei de zaha-
ruri în strugurii iniţiali (de la 168 până la 214 g/dm3).

Un interes deosebit îl prezintă studiul influenţei gradului de maturare a stru-
gurilor asupra indicilor de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante. 

În tab. 5.13 sunt prezentate rezultatele studiului influenţei gradului de matu-
rare a strugurilor asupra indicilor specifici de spumare a vinurilor materie primă 
pentru spumante în condiţiile Fabricii de vinuri “Univers-Vin” (Nisporeni).

Tabelul 5.13. Indicii de spumare ai vinurilor materie primă pentru spumante obţinute din 
struguri cu diferit grad de maturare (Fabrica de vinuri “Univers-Vin”, Nisporeni)

Denumirea  
vinurilor

Concentraţia 
alcoolică,

% vol. ± 0,1

Indicii de spumare
Înălţimea maxima-

lă a spumei, mm
Înălţimea de stabili-
zare a spumei, mm

Timpul de stabili-
zare a spumei, sec

1.Chardonnay 10,4 185 102 86
2.Chardonnay 13,0 156 87 71
3.Sauvignon 9,7 64 50 46
4.Sauvignon 10,8 55 36 37
5.Sauvignon 12,7 42 29 30
6.Riesling de Rhin 9,6 96 72 64
7.Riesling de Rhin 10,5 84 60 55
8.Riesling de Rhin 12,1 65 51 44

Conform datelor prezentate în tab. 5.13, indicii specifici de spumare ai 
vinurilor materie primă pentru spumante sunt în dependenţă directă de con-
centraţia alcoolică a vinurilor sau de conţinutul de zaharuri în struguri. Cu 
creşterea concentraţiei alcoolice în vinurile din soiul Chardonnay de la 10,4% 
vol. până la 13,0% vol., înălţimea maximală a spumei se micşorează cu 29 mm, 
înălţimea de stabilizare a spumei se reduce cu 15 mm, iar timpul de stabilizare 
a spumei diminuează cu 15 sec. Mărirea concentraţiei alcoolice în vinurile din 
soiul Sauvignon de la 9,7% vol. până la 12,7% vol. contribuie la micşorarea 
înălţimii maximale a spumei cu 22 mm sau cu 34,4% de la valoarea iniţială, 
înălţimii de stabilizare a spumei cu 21 mm sau cu 42% de la valoarea iniţială, 
iar timpul de stabilizare a spumei cu 16 sec sau cu 34,8% de la valoarea iniţială.

Pentru vinurile din soiul Riesling de Rhin, mărirea concentraţiei alcoolice 
de la 9,6% vol. până la 12,1% vol. contribuie la micşorarea înălţimii maximale 
a spumei cu 32,3%, a înălţimii de stabilizare a spumei cu 29,2%, iar a timpului 
de stabilizare a spumei cu 31,2% de la valorile iniţiale. Analizând indicii de 
spumare a vinurilor studiate, se observă, că cele mai joase valori se atestă în 
vinurile cu conţinutul înalt de alcool. Astfel, se poate constata că recoltarea 
strugurilor la un grad înalt de zaharuri (peste 200 g/dm3) contribuie la obţi-
nerea unor vinuri cu grad înalt de alcool, factor ce negativ se răsfrânge asupra 
indicilor de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante albe. 
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Pentru a confirma această ipoteză, vinurile materie primă obţinute din stru-
guri cu diferit grad de maturare au fost supuse fermentării secundare în con-
diţii de laborator. Procesul de fermentare s-a efectuat prin metoda fermentării 
secundare la sticlă cu utilizarea suşei de levuri selecţionate pentru spumante 
albe Spumant-81. Rezultatele experimentale obţinute la analiza fizico-chimică 
a vinurilor spumante albe după 6 luni de maturare sunt prezentate în tab. 5.14. 

Tabelul 5.14. Indicii fizico-chimici ai vinurilor spumante, obţinute din struguri cu diferit grad 
de maturare (Fabrica de vinuri „Univers-Vin”, Nisporeni)
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acizilor 
volatili 
g/dm3, 
± 0,04 

1 Chardonnay 400 11,5 7,8 0,42 3,16 206 0,118 17,2 9,15 
2 Chardonnay 380 13,6 6,2 0,54 3,24 214 0,124 17,4 9,10
3 Sauvignon 400 10,7 8,0 0,46 3,11 208 0,120 16,4 8,90 
4 Sauvignon 400 11,8 7,2 0,48 3,18 210 0,122 17,0 9,10 
5 Sauvignon 385 13,5 6,4 0,52 3,22 220 0,128 17,5 9,05 
6 Riesling de Rhin 400 10,8 8,6 0,40 3,08 205 0,116 16,1 8,85 
7 Riesling de Rhin 400 11,6 7,8 0,42 3,12 208 0,118 16,7 9,05 
8 Riesling de Rhin 390 12,9 7,1 0,52 3,18 214 0,122 17,1 9,00 

Conform datelor din tab. 5.14, presiunea excesivă de CO2 în buteliile cu 
spumante albe, obţinute din vinurile cu grad alcoolic înalt (12,9-13,6% vol.), 
este mai joasă cu 100-200 kPa, comparativ cu presiunea în vinurile spumante 
cu concentraţia alcoolică mai redusă. De asemenea, vinurile spumante cu 
conţinut mai înalt de alcool au concentraţii mai înalte de acizi volatili, pre-
cum şi indici mai înalţi a densităţii optice şi potenţialului de oxido-reducere 
ce negativ se răsfrânge asupra calităţii producţiei finale.

Tabelul 5.15. Indicii de spumare a vinurilor spumante obţinute din struguri cu grad diferit 
de maturare 

Nr. Denumirea  
vinurilor

Concentraţia alcoo-
lică,% vol. ± 0,1

Indicii de spumare
Înălţimea 

maximală a 
spumei, mm

Înălţimea de 
stabilizare a 
spumei, mm

Timpul de 
stabilizare a 
spumei, sec

1 Chardonnay 11,5 156 76 61
2 Chardonnay 13,6 128 64 52
3 Sauvignon 10,7 74 45 38
4 Sauvignon 11,8 65 39 32
5 Sauvignon 13,5 47 28 28
6 Riesling de Rhin 10,8 85 60 46
7 Riesling de Rhin 11,6 74 54 42
8 Riesling de Rhin 12,9 62 41 38
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Aprecierea organoleptică a vinurilor spumante albe, obţinute din vinuri 
materie primă cu diferit grad de alcool (10,7 – 13,6% vol.), a confirmat fap-
tul, că concentraţia înaltă de alcool contribuie la diminuarea calităţii vinurilor 
spumante. Rezultă, că cele mai înalte note organoleptice au obţinut vinurile 
spumante albe pregătite din struguri cu conţinutul de zaharuri mediu în inter-
valul 176-182 g/dm3 (alcoolul dobândit 10,4-10,8% vol.). Conţinutul minimal 
de zaharuri în struguri: de la 162 până la 168 g/dm3, de asemenea, nu permite 
de a obţine vinuri spumante albe cu calităţi organoleptice înalte (nota organo-
leptică 8,85-8,95 puncte).

Vinurile spumante albe, obţinute din struguri cu diferit grad de maturare, 
au fost supuse determinării indicilor de spumare, iar rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tab. 5.14.

Conform rezultatelor prezentate în tab. 5.14, se observă, că indicii de spu-
mare a vinurilor spumante albe variază într-un interval destul de mare în 
dependenţa de soiul de struguri şi de calitatea vinurilor materie primă utili-
zate la fabricarea lor. Cei mai înalţi indici de spumare se atestă în vinurile spu-
mante albe obţinute din soiul Chardonnay, după care urmează vinurile spu-
mante Riesling de Rhin şi cei mai mici indici sunt caracteristici pentru vinurile 
Sauvignon. Cei mai înalţi indici ai înălţimii maximale a spumei, înălţimii de 
stabilizare a spumei şi timpului de stabilizare a spumei au fost determinaţi în 
vinurile spumante albe cu concentraţii de alcool mai reduse, iar cele mai joase 
în vinurile spumante albe cu concentraţia alcoolică înaltă. Această legalitate 
se atestă în vinurile spumante obţinute din soiurile Chardonnay, Sauvignon 
şi Riesling de Rhin. Pentru vinurile spumante Sauvignon şi Riesling de Rhin, 
indicii de spumare pentru probele de spumante cu grad de alcool mediu (10,5-
10,8% vol. în vinurile materie primă) sunt puţin mai inferiori, comparativ cu 
vinurile cu conţinut redus de alcool (9,4 -9,7% vol.), dar semnificativ mai înalţi 
decît în vinurile cu grad alcoolic mai înalt. 

În aşa fel, calitatea organoleptică a vinurilor spumante albe şi indicii de 
spumare se află în dependenţa semnificativă de gradul de maturare a stru-
gurilor şi concentraţia alcoolică a vinurilor materie primă pentru spumante. 
Concentraţia optimă a zaharurilor în struguri ce contribuie la obţinerea vinu-
rilor spumante albe de calitate înaltă variază în intervalul 170-190g/dm3, iar 
cu sporirea gradului de alcool în vinuri se observă o micșorare a calitații pro-
ducției finite.

5.5.3. Optimizarea componenţei cupajelor pentru vinuri spumante albe 
în baza utilizării vinurilor materie primă din soiurile de struguri Viorica 
şi Floricica

La momentul actual o direcţie nouă şi de perspectivă în producerea vinuri-
lor spumante o reprezintă utilizarea soiurilor de struguri de selecţie autohtonă 
sau de selecţie nouă, create în cadrul Institutului Naţional pentru Viticultură 
şi Vinificaţie în anii 1980-1990. Cercetările în această direcţie au fost începute 
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de prof. N. Guzun şi prof. N. Taran, dar până în prezent nu au fost create şi 
finalizate denumiri de noi vinuri spumante albe în condiţii de producere, care 
să fie pe larg cunoscute consumatorilor din R. Moldova şi peste hotare. Toate 
cercetările realizate până acum au fost ca o apreciere tehnologică a soiuri-
lor Viorica, Floricica, Riton, Muscat de Ialoveni, Bianca, Legenda ş.a. pentru o 
posibilă utilizare la producerea vinurilor spumante albe. Este cunoscut faptul 
că soiurile de struguri de selecţie nouă ca Viorica, Floricica, Hibernal, Muscat 
de Ialoveni, Riton, Bianca ş.a. posedă calităţi agrobiologice înalte, sunt mai 
rezistente la factorii biotici şi abiotici, ce permite cultivarea lor cu o aplicare 
redusă de tratări chimice contra bolilor şi dăunătorilor viţei de vie. În acelaşi 
timp, ele sunt mai puţin studiate în direcţia utilizării lor la producerea vinuri-
lor spumante albe de calitate, mai ales în cupaje cu soiurile clasice europene: 
Aligote, Sauvignon, Chardonnay, Riesling de Rhin ş.a.

Scopul studiilor efectuate în cadrul acestei lucrări este de a argumenta 
ştiinţific utilizarea soiurilor de selecţie nouă: Floricica şi Viorica în cupaje cu 
vinurile din soiuri europene la producerea vinurilor spumante albe de calitate.

În calitate de componente de bază de cupaje pentru producerea vinuri-
lor spumante albe au fost folosite vinuri materie primă pentru spumante din 
soiurile Viorica şi Floricica, obţinute de pe plantaţiile viticole a IŞTHTA (STE 
„Codru) în a. 2015-2016. În calitate de parteneri de cupaj au fost folosite vinuri 
materie primă pentru spumante din soiurile Aligote, Chardonnay, Riesling de 
Rhin, Sauvignon, Pinot blanc, Rcaţiteli şi Feteasca albă. Vinurile materie primă 
pentru spumante pentru cercetări au fost fabricate în condiţii de microvinifi-
caţie la IŞPHTA, cu respectarea tuturor cerinţelor tehnologice faţă de această 
categorie de producţie vinicolă.

Tabelul 5.16. Indicii fizico-chimici ai vinurilor materie primă pentru spumante din soiuri de 
struguri de selecţie nouă şi europene (STE „Codru”, IŞPHTA, a.r. 2015) 

Nr. Denumirea  
vinurilor

Concentra-
ţia alcooli-
că, % vol.

±0,5

Concentraţia în masă, g/dm3:
pH

±0,01

Potenţi-
alul OR, 

mV

Nota orga-
noleptică, 

puncte±0,1zahăru-
lui rezi-

dual±0,5

acidită-
ţii titra-
ble±0,1

acidităţii 
volati-
le±0,04

Soiuri de selecţie nouă
1 Viorica 12,2 1,8 6,8 0,36 3,1 219,4 8,1
2 Floricica 12,1 2,0 7,3 0,33 3,06 221,2 8,1

Soiuri europene
3 Aligote 11,6 1,8 6,2 0,34 3,18 216,4 8,1
4 Chardonnay 12,0 1,9 5,8 0,38 3,26 220,8 8,1
5 Sauvignon 11,4 1,4 6,6 0,36 3,15 224,2 7,9
6 Riesling de Rhin 11,2 1,3 8,1 0,32 3,01 209,4 7,9
7 Pinot blanc 12,5 2,1 5,6 0,42 3,29 228,1 8,0
8 Feteasca albă 11,8 1,8 6,2 0,38 3,20 221,2 8,0
9 Rcaţiteli 11,2 1,5 7,5 0,36 3,04 230,8 7,9
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Indicii fizico-chimici iniţiali de bază ai vinurilor materie primă pentru spu-
mante din soiuri de selecţie nouă şi europene sunt prezentaţi în tab. 5.16.

Din datele prezentate în tab. 5.16 se poate concluziona, că vinurile mate-
rie primă din soiurile Viorica şi Floricica se caracterizează printr-un conţinut 
înalt de alcool etilic (12,112,2% vol.) şi o aciditate titrabilă destul de avansată 
(respectiv 6,8 şi 7,3 g/dm3), ce este caracteristic pentru vinurile de selecţie 
nouă. De asemenea, vinurile materie primă Viorica şi Floricica posedă o notă 
organoleptică înaltă (8,05 şi 8,1 puncte respectiv).

Vinurile materie primă pentru spumante, obţinute din soiurile europene, 
se caracterizează printr-o variaţie mi mare a alcoolului etilic: de la 11,2% vol. 
pentru Rcaţiteli până la 12,5%vol. pentru soiul Pinot blanc. 

De asemenea, şi conţinutul acidităţii titrabile variază de la 5,6 g/dm3 pen-
tru Pinot blanc până la 8,1 g/dm3 pentru vinul Riesling de Rhin, ce este spe-
cific pentru aceste soiuri. După nota organoleptică toate vinurile corespund 
cerinţelor de calitate pentru vinurile materie primă pentru spumante şi au o 
apreciere mai mare de 7,9 puncte, iar cele mai înalte note au obţinut vinurile 
fabricate din soiurile Chardonnay, Aligote, Feteasca albă (tab. 5.16).

În probele de vinuri materie primă pentru spumante au fost determinate 
concentraţia unor substanţe nevolatile, inclusiv: extractul sec nereducător, 
glicerina, 2,3-butilenglicolul şi acizii organici, iar rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tab. 5.17.

Tabelul 5.17. Concentraţia unor substanţe nevolatile în vinurile materie primă pentru 
spumante din soiuri de selecţie nouă şi europene (STE „Codru”, IŞPHTA, a.r. 2015)
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Soiuri de selecţie nouă
1 Viorica 19,8 7,9 315 2,6 2,9±0,6 0,18±0,03 0,16 0,80
2 Floricica 20,1 8,2 320 2,9 3,2±0,7 0,21±0,03 0,15 0,85

Soiuri europene
3 Aligote 18,2 7,6 300 2,7 2,4±0,6 0,2±0,04 0,18 0,60
4 Chardonnay 19,2 8,1 325 2,5 2,3±0,6 0,24±0,05 0,18 0,68
5 Sauvignon 18,6 7,5 265 3,1 2,6±0,6 0,18±0,03 0,21 0,56
6 Riesling de Rhin 17,2 7,2 240 3,6 3,2±0,7 0,21±0,04 0,24 0,50
7 Pinot blanc 20,4 8,3 340 2,4 2,1±0,6 0,22±0,03 0,2 0,76
8 Feteasca albă 18,8 7,8 285 2,7 2,2±0,6 0,22±0,06 0,21 0,78
9 Rcaţiteli 17,4 6,8 220 3,4 2,8±0,7 0,18±0,03 0,2 0,52

Din datele prezentate în tab. 5.17 se poate conchide, că vinurile din soiurile 
de selecţie nouă se caracterizează prin concentraţii înalte de extract sec nere-
ducător (19,8-20,9 g/dm3), precum şi indici înalţi ai glicerinei (7,9-8,2 g/dm3). 
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Vinurile din soiurile Viorica şi Floricica, de asemenea, conţin în componenţa 
lor concentraţii semnificative de 2,3-butilenglicol şi un spectru larg de acizi 
organici. Referitor la componenţa acizilor organici este necesar de menţionat, 
că concentraţia acidului malic prevalează asupra acidului tartric, ce poate fi o 
caracteristică a vinurilor din soiurile de selecţie nouă. De asemenea, în vinurile 
materie primă pentru spumante Viorica şi Floricica au fost depistate concentra-
ţii mai înalte a acidului succinic, comparativ cu vinurile din soiurile europene.

Printre vinurile obţinute din soiurile europene cu concentraţii mai înalte 
a extractului sec nereducător se evidenţiază vinurile Pinot blanc, Chardon-
nay, iar cele mai joase – în vinurile Riesling de Rhin şi Rcaţiteli. Conţinutul de 
glicerină, de asemenea, este mai înalt în vinurile Pinot blanc şi Chardonnay, 
mai jos în vinurile obţinute din soiurile Rcaţiteli şi Riesling de Rhin. Vinurile 
din soiurile Chardonnay şi Pinot blanc, de asemenea, se caracterizează şi prin 
indici mai avansaţi de 2,3-butilenglicol (325 şi 340 mg/dm3 respectiv), compa-
rativ cu alte vinuri europene. Cele mai înalte concentraţii de acizi organici au 
fost determinate în vinurile Rcaţiteli şi Riesling de Rhin, după care urmează 
Sauvignon, Aligote, Feteasca albă.

În vinurile din soiuri europene concentraţia acidului succinic se află în inter-
valul 0,50,78 g/dm3 şi este mai inferioară decît în vinurile Viorica şi Floricica 
(0,8-0,85 g/dm3). În vinurile de selecţie nouă şi cele europene au fost determi-
naţi indicii de spumare, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 5.18.

Tabelul 5.18. Indicii de spumare a vinurilor materie primă pentru spumante din soiuri de 
selecţie nouă şi europene (STE „Codru”, IŞPHTA, a.r. 2015)

Nr. Denumirea vinurilor
Indicii de spumare:

înălţimea maximală 
a spumei, mm

înălţimea de stabilizare  
a spumei, mm

timpul de stabilizare 
a spumei, sec

Soiuri de selecţie nouă
1 Viorica 124 86 62
2 Floricica 98 75 45

Soiuri europene
3 Aligote 102 75 48
4 Chardonnay 138 96 66
5 Sauvignon 82 52 32
6 Riesling de Rhin 86 60 40
7 Pinot blanc 142 102 71
8 Feteasca albă 96 72 45
9 Rcaţiteli 84 55 35

Din datele prezentate în tab. 5.18 se observă, că indicii de spumare a vinu-
rilor cercetate variază în intervale destul de mari şi reprezintă o caracteris-
tică importantă a soiului. Cei mai înalţi indici de spumare au fost determinaţi 
în vinurile obţinute din soiurile europene Pinot blanc şi Chardonnay, în care 
înălţimea maximală a spumei este de 142 şi 138 mm respectiv, iar înălţimea de 
stabilizare a spumei este de 102 şi 96 mm respectiv. 
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De asemenea, aceste vinuri posedă şi un timp maximal de stabilizare a 
spumei: 71 şi 66 sec, respectiv. După indicii de spumare soiul Viorica cedează 
doar acestor două soiuri de struguri europene, fiind al treilea.

Indicii de spumare a soiurilor Aligote, Floricica şi Feteasca albă sunt des-
tul de apropiate, ocupând o poziţie intermediară între soiurile Pinot blanc, 
Chardonnay, Viorica şi restul soiurilor studiate: Rcaţiteli, Riesling de Rhin şi 
Sauvignon. 

Cele mai inferioare proprietăţi de spumare au fost determinate în vinurile 
materie primă obţinute din soiurile Sauvignon şi Rcaţiteli, unde înălţimea 
maximală a spumei a fost de 82 şi 84 mm respectiv, iar înălţimea de stabilizare 
a spumei este de 52 şi 55 mm, respectiv. 

Astfel, în urma determinării indicilor de spumare în vinurile studiate se 
poate constata, că vinurile din soiurile de selecţie nouă Viorica şi Floricica 
posedă proprietăţi de spumare destul de înalte, cedând doar vinurilor Pinot 
blanc şi Chardonnay. 

Indicii de spumare a vinului din soiul Viorica sunt puţin mai înalţi, compa-
rativ cu soiul Floricica, ce reprezintă o caracteristică preţioasă de soi. Valorile 
înalte ale indicilor de spumare a vinurilor din soiurile de selecţie nouă permit 
utilizarea lor la producerea vinurilor spumante albe de calitate şi cu proprie-
tăţi avansate de spumare.

Pentru stabilirea componenţei optimale a cupajelor în baza vinurilor de 
selecţie nouă: Viorica şi Floricica a fost efectuat un spectru larg de cupaje de 
probă, cu utilizarea vinurilor europene cercetate în diferite rapoarte (de la 50 
până la 70% de la soiul de bază). 

Tabelul 5.19. Aprecierea organoleptică a diferitor cupaje de vinuri pentru spumante în baza 
soiului Viorica, a.r. 2015

Nr. Componenţa cupa-
jului

Raportul % al 
componentelor

Nota organo-
leptică, puncte Caracteristica cupajului

1 Viorica 100 8,10 Aroma de busuioc, curat, tipic 
Gust plin, extractiv, armonios

2 Viorica + Aligote 50:50 8,15 Aromă de busuioc fin, armonios

3 Viorica + Aligote 70:30 8,20 Aromă şi gust curat, plin, nuanţe 
fine de busuioc, armonios

4 Viorica + Chardonnay 50:50 7,95 Aromă şi gust floral, tipic, extractiv
5 Viorica + Chardonnay 70:30 8,05 Aromă şi gust curat, floral, plin
6 Viorica + Riesling 50:50 7,95 Aromă şi gust curat, acid, simplu
7 Viorica + Riesling 70:30 7,90 Aromă şi gust curat, simplu, acid
8 Viorica + Sauvignon 50:50 7,95 Aromă şi gust curat şi simplu
9 Viorica + Sauvignon 70:30 8,00 Aromă şi gust curat şi simplu

10 Viorica + Pinot blanc 50:50 8,05 Aromă curată, gust simplu, extractiv
11 Viorica + Pinot blanc 70:30 8,10 Aromă şi gust curat, plin floral, uşor
12 Viorica + Feteasca 50:50 8,05 Aromă şi gust curat, floral, uşor
13 Viorica + Feteasca 70:30 8,10 Aromă şi gust curat, floral, armonios
14 Viorica + Rcaţiteli 50:50 7,95 Aromă şi gust curat, simplu
15 Viorica + Rcaţiteli 70:30 8,00 Aromă şi gust curat, simplu
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În tab. 5.19 sunt prezentate aprecierile organoleptice a calităţii cupajelor 
de vinuri pentru spumante pe baza soiului Viorica cu diferite vinuri din soiuri 
europene.

Din datele prezentate în tab. 5.19 se poate menţiona, că cel mai reuşit din 
punct de vedere organoleptic, este cupajul vinului Viorica cu Aligote, datorită 
formării unui echilibru armonios în gust şi unei arome bogate cu predomina-
rea notelor de busuioc tipice soiului Viorica. 

Cu creşterea concentraţiei procentuale a soiului Viorica în cupaj de la 50 
până la 70% se intensifică aroma varietală a acestui soi şi creşte nota organo-
leptică a cupajului (cu 0,05 puncte). Utilizarea în cupaj cu Viorica a unor soiuri 
cu arome varietale mai intense (Chardonnay, Sauvignon, Feteasca) nu per-
mite ameliorarea calităţilor aromatice şi gustative a vinurilor, fapt ce indică că 
partenerul ideal pentru soiul Viorica este soiul Aligote (tab. 5.19).

În continuare, în condiţii de laborator au fost preparate cupaje de vinuri 
cu diferite rapoarte procentuale a soiurilor Viorica şi Aligote, iar rezultatele 
obţinute sunt prezentate în tab. 5.20.

Tabelul 5.20. Aprecierea organoleptică a diferitor cupaje de vinuri pentru spumante în baza 
vinurilor Viorica şi Aligote, a.r. 2015

Nr. Componenţa 
cupajului

Raportul, % ale 
componentelor

Note organo-
leptice, pct. Caracteristica cupajului

1 Viorica 100 8,10 Aromă intensă de busuioc.  
Gust plin, extractiv, de busuioc

2 Aligote 100 7,90 Aromă curată, tipică 
Gust proaspăt, uşor, nuanţe de flori

3 Viorica + Aligote 80:20 8,10 Aromă de busuioc, intensă 
Gust plin, extractiv, de busuioc, armonios

4 Viorica + Aligote 70:30 8,20 Aromă de busuioc, intensă 
Gust armonios, plin, fin de busuioc

5 Viorica + Aligote 60:40 8,25 Aromă de busuioc, mai fină 
Gust armonios, proaspăt, nuanţe de busuioc

6 Viorica + Aligote 50:50 8,15 Aromă fină de busuioc 
Gust armonios, proaspăt

7 Viorica + Aligote 40:60 8,10 Aromă slabă de busuioc 
Gust armonios, proaspăt

8 Viorica + Aligote 30:70 8,05 Aromă slabă de busuioc 
Gust curat, proaspăt, uşor

9 Viorica + Aligote 20:80 8,00 Aromă de flori, curată 
Gust curat, proaspăt, uşor, simplu

Din datele prezentate în tab. 5.20 se poate observa, că cu cele mai înalte 
note organoleptice au fost menţionate cupajele, unde conţinutul procentual 
al soiului Aligote a fost în intervalul 30-40% de la volumul total. Sporirea con-
ţinutului de Aligote până la 60-80% duce la micşorarea nuanţelor tipice de 
busuioc în aromă şi gust, precum şi la pierderea tipicităţii cupajului, iar con-
ţinutul jos de Aligote (până la 20% de la volumul total), de asemenea, nu per-
mite de a ameliora calitatea cupajului. Astfel, în urma cercetărilor efectuate 
se poate constata că raportul optimal al cupajului de vinuri pe baza soiului 
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Viorica + Aligote este în intervalul de la 70:30% la 60:40%, iar nota organolep-
tică este cuprinsă între 8,20 şi 8,25 puncte.

Pentru stabilirea componenţei optimale a cupajelor de vinuri în baza soiu-
lui Floricica au fost pregătite probe de vinuri cu utilizarea soiurilor europene: 
Chardonnay, Aligote, Pinot blanc, Riesling de Rhin, Sauvignon, Feteasca albă 
şi Rcaţiteli, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 5.21.

Tabelul 5.21. Aprecierea organoleptică a diferitor cupaje de vinuri pentru spumante în baza 
soiului Viorica (a.r. 2015)

Nr. Componenţa cupajului
Raportul % 
al compo-
nentelor

Note orga-
noleptice, 

puncte
Caracteristica cupajului

1 Floricica 100 8,10 Aromă de flori exotice 
Gust floral, plin, extractiv

2 Floricica + Aligote 50:50 7,95 Aromă şi gust de flori, curat, armonios
3 Floricica + Aligote 70:30 8,05 Aromă şi gust curat, plin, floral, armonios
4 Floricica + Chardonnay 50:50 8,15 Aromă şi gust curat, floral, fin, tipic

5 Floricica + Chardonnay 70:30 8,20 Aromă şi gust curat, floral, nuanţe fine de 
flori exotice

6 Floricica + Riesling 50:50 7,95 Aromă şi gust curat, acid, simplu
7 Floricica + Riesling 70:30 7,90 Aromă şi gust curat, simplu, plin, acid
8 Floricica + Sauvignon 50:50 7,95 Aromă şi gust curat, simplu
9 Floricica + Sauvignon 70:30 8,00 Aromă şi gust curat, simplu

10 Floricica + Pinot blanc 50:50 8,05 Aromă şi gust curat, simplu, extractiv, plin
11 Floricica + Pinot blanc 70:30 8,10 Aromă şi gust curat, simplu, plin
12 Floricica + Feteasca 50:50 8,05 Aromă şi gust curat, floral, uşor
13 Floricica + Feteasca 70:30 8,10 Aromă şi gust curat
14 Floricica + Rcaţiteli 50:50 7,95 Aromă şi gust curat, simplu
15 Floricica + Rcaţiteli 70:30 8,00 Aromă şi gust curat, simplu

Din datele prezentate în tab. 5.21. se poate concluziona că cele mai calita-
tive din punct de vedere organoleptic sunt cupajele vinului Floricica cu soiul 
Chardonnay, datorită prezenţei în aromă şi gust a unor nuanţe de flori exo-
tice tipice soiului Floricica. De asemenea, se observă că creşterea concentra-
ţiei procentuale a soiului Floricica în cupaj de la 50 până la 70% contribuie 
la intensificarea aromei varietale a acestui soi şi creşte nota organoleptică 
a cupajului. Folosirea în cupaj cu Floricica a unor vinuri materie primă cu 
arome varietale mai intense (Sauvignon, Feteasca, Rcaţiteli) nu permite ame-
liorarea nuanţelor aromatice, precum şi celor gustative ale vinurilor, fapt ce 
permite de conchis că pentru soiul Floricica cel mai reuşit partener de cupaj 
este soiul Chardonnay. 

În continuare au fost preparate cupaje de vinuri de laborator cu diferite 
rapoarte procentuale ale soiurilor Floricica şi Chardonnay, iar rezultatele 
aprecierii senzoriale a probelor sunt prezentate în tab. 5.22.

Din datele prezentate în tab. 5.22 se poate concluziona, că cele mai cali-
tative cupaje ale vinurilor din soiurile Floricica şi Chardonnay sunt cupajele, 
unde conţinutul procentual al vinului Chardonnay este în intervalul 30-40% 
de la volumul total. 
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Tabelul 5.22. Aprecierea organoleptică a diferitor cupaje de vinuri pentru spumante în baza 
soiului Viorica (a.r. 2015)

Nr. Componenţa 
cupajului

Raportul % al 
componentelor

Nota organo-
leptică, puncte

Caracteristica
 cupajului

1 Floricica 100 8,10 Aromă intensă de flori exotice 
Gust plin, extractiv, floral

2 Chardonnay 100 7,90 Aromă curată tipică, floral 
Gust proaspăt, plin, nuanţe florale

3 Floricica + Chardonnay 80:20 8,10
Aromă de flori exotice, intensă 
Gust plin, extractiv, cu nuanţe de 
flori

4 Floricica + Chardonnay 70:30 8,25
Aromă de flori exotice, fin 
Gust armonios, uşor, cu nuanţe 
de flori

5 Floricica + Chardonnay 60:40 8,20 Aromă fină de flori exotice 
Gust armonios, proaspăt, floral

6 Floricica + Chardonnay 50:50 8,15
Aromă fină de flori exotice 
Gust armonios, proaspăt, plin, 
floral

7 Floricica + Chardonnay 40:60 8,10 Aromă slabă de flori 
Gust plin, armonios, proaspăt

8 Floricica + Chardonnay 30:70 8,05
Aromă slabă de flori 
Gust curat, proaspăt, plin, mai 
extractiv

9 Floricica + Chardonnay 20:80 8,00 Aromă slabă de flori 
Gust curat, extractiv, simplu

Creşterea conţinutului vinului Chardonnay în cupaj până la 60-80% nu 
contribuie la ameliorarea calităţii cupajului, dar dimpotrivă, duce la micşora-
rea nuanţelor tipice de flori exotice, iar conţinutul redus de Chardonnay (până 
la 20% de la volumul total) nu permite ameliorarea calităţii cupajului. Astfel, 
în urma cercetărilor efectuate a fost stabilit, că raportul optimal al cupajului 
de vinuri în baza soiului Floricica cu Chardonnay este în intervalul 70:30% şi 
60:40% respectiv, iar nota organoleptică a acestor cupaje este maximală şi se 
află în intervalul de 8,20-8,25 respectiv.

5.5.4. Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru 
spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica

După stabilirea rapoartelor optimale ale componentelor de cupaj pentru 
spumante albe în baza utilizării soiurilor Viorica şi Floricica, au fost efectuate 
cercetări cu privire la studiul compoziţiei fizico-chimice, inclusiv şi a comple-
xului aromatic al cupajelor evidenţiate. 

În calitate de probe martor au fost folosite cupajele de vinuri materie primă 
tipice pentru producerea vinurilor spumante prin metoda clasică şi prin 
metoda de rezervor.

 În calitate de cupaj pentru spumant clasic alb a servit cupajul alb din Char-
donnay şi Aligote în raportul 70:30%, iar pentru spumant alb de rezervor – 
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cupajul alcătuit din vinurile: Chardonnay + Aligote + Sauvignon + Riesling de 
Rhin în raport de 30:30:20:20% respectiv. Cupajele experimentale de vinuri 
pentru spumante pe baza soiurilor Viorica şi Floricica au fost pregătite utili-
zând raportul optimal stabilit în cercetările anterioare, care constituie 60-70% 
de vinuri din soiurile de selecţie nouă şi 30-40% de vinuri Aligote şi Chardon-
nay respectiv.

În tab. 5.23. sunt prezentaţi indicii generali fizico-chimici ai cupajelor opti-
male de vinuri spumante în baza soiurilor Viorica şi Floricica, obţinute din 
strugurii recoltaţi de pe plantaţiile STE „Codru”, IŞPHTA (a. r. 2015).

Tabelul 5.23. Indicii fizico-chimici ai cupajelor de vinuri pentru spumante în baza soiurilor 
Viorica şi Floricia (a.r. 2015)
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1 Cupajul Nr. 1 martor 12,2±0,5 1,9±0,5 5,8±0,1 0,38±0,04 3,26±0,01 220±10 8,10±0,1
2 Cupajul Nr. 2 martor 11,7±0,5 1,8±0,5 6,2±0,1 0,34±0,04 3,18±0,01 216±10 8,00±0,1
3 Viorica+Aligote 70:30 11,0±0,5 1,8±0,5 6,6±0,1 0,35±0,04 3,12±0,01 216±10 8,20±0,1
4 Viorica+Aligote 60:40 11,8±0,5 1,8±0,5 6,5±0,1 0,35±0,04 3,15±0,01 218±10 8,25±0,1
5 Floricica + Chardonnay 70:30 12,1±0,5 2,0±0,5 6,7±0,1 0,37±0,04 3,10±0,01 221±10 8,25±0,1
6 Floricica + Chardonnay 60:40 12,1±0,5 1,9±0,5 6,6±0,1 0,38±0,04 3,12±0,01 220±10 8,20±0,1

Legendă: Cupajul Nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%); Cupajul Nr. 2 – Chardonnay+Aligote+Sauvignon+Riesling 
de Rhin (30:30:20:20%).

După cum se poate observa din tab. 5.23 indicii fizico-chimici ai cupaje-
lor studiate se află în limitele stabilite pentru vinurile materie primă destinate 
producerii spumantelor albe. 

Cupajele de vinuri pregătite în baza soiurilor Viorica şi Floricica se deose-
besc de cupajele din soiurile europene (Nr. 1 şi Nr. 2) prin concentraţii mai 
avansate a acizilor titrabili (cu 0,30.9 g/dm3) şi note organoleptice mai înalte 
(cu 0,10-0,25 puncte). 

Cupajele de vinuri în baza soiurilor de selecţie nouă se caracterizează prin 
arome varietale tipice soiurilor Viorica şi Floricica, în gust sunt mai proaspete, 
uşoare cu nuanţe florale şi bine echilibrate, tipice pentru spumante albe.

Este necesar de remarcat faptul, că concentraţia alcoolică, concentraţia în 
masă a zaharurilor reziduali, acidităţii titrabile a cupajelor martor şi experi-
mentale sunt destul de apropiate şi nu diferă esenţial. Indicii fizici ai cupajelor 
de vinuri studiate: pH şi potenţialul-OR, de asemenea, nu diferă esenţial.

Concentraţia substanţelor nevolatile în cupajele de vinuri pentru spu-
mante în baza soiurilor Viorica şi Floricica, comparativ cu cele europene, sunt 
prezentate în tab. 5.24.

Din rezultatele prezentate în tab. 5.24 se poate menţiona, că conţinutul 
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extractului sec nereducător este mai înalt în cupajele Floricica +Chardonnay, 
după care urmează cupajele Viorica +Aligote.

Tabelul 5.24. Conţinutul complexului nevolatil al cupajelor de vinuri pentru spumante în 
baza soiurilor Viorica şi Floricica
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1 Cupajul Nr. 1 martor 19,0±0,1 8,0±0,05 325±10 2,5±0,5 2,3±0,6 0,24±0,05 0,18±
0,05

0,68±
0,05

2 Cupajul Nr. 2 martor 18,1±0,1 7,4±0,05 300±10 2,7±0,7 2,4±0,6 0,20±0,03 0,18±
0,05

0,60±
0,05

3 Viorica+Aligote 70:30 19,6±0,1 8,1±0,05 312±10 2,6±0,5 2,8±0,7 0,18±0,03 0,16±
0,05

0,76±
0,05

4 Viorica+Aligote 60:40 19,3±0,1 7,8±0,05 310±10 2,6±0,5 2,7±0,6 0,19±0,03 0,17±
0,05

0,72±
0,05

5 Floricica + Chardonnay 70:30 19,9±0,1 8,2±0,05 324±10 2,8±0,6 3,1±0,7 0,22±0,05 0,16±
0,05

0,84±
0,05

6 Floricica + Chardonnay 60:40 19,7±0,1 8,2±0,05 322±10 2,7±0,5 2,9±0,7 0,23±0,06 0,17±
0,05

0,81±
0,05

Legendă: Cupaj Nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%); Cupaj Nr. 2 – Chardonnay+Aligote+Sauvignon+Riesling 
de Rhin (30:30:20:20%).

În cupajele martor (Nr. 1 şi 2) se observă un conţinut mai redus de extract sec 
nereducător (cu 0,3-1.7 g/dm3), comparativ cu cupajele pregătite în baza soiu-
rilor de selecţie nouă, fapt ce poate fi explicat prin gradul diferit de maturare 
iniţială a strugurilor şi prin specificul soiurilor Viorica şi Floricica. Conţinutul de 
glicerină, de asemenea, este mai înalt în cupajele din soiurile Floricica+Char-
donnay şi puţin mai inferior în cupajele Viorica+Aligote şi cele europene. În 
general, toate cupajele studiate se caracterizează prin concentraţii înalte de 
glicerină şi de 2,3-butilenglicol, ce demonstrează că procedeele tehnologice de 
fabricare a vinurilor au fost respectate şi efectuate la un nivel tehnologic înalt.

Un interes deosebit îl reprezintă componenţa acizilor organici în cupa-
jele de vinuri studiate. După cum se poate observa din tab. 5.24, în cupajele 
din soiurile de selecţie nouă au fost depistate concentraţii mai înalte de acid 
malic, comparativ cu cupajele din soiuri europene (cu 0,3-0,8 g/dm3). De ase-
menea, în cupajele pe baza soiurilor Viorica şi Floricica, concentraţia acidului 
malic predomină asupra acidului tartric, ce poate fi o nuanţă specifică soiuri-
lor de selecţie nouă. Concentraţiile acizilor lactic şi citric în toate cupajele stu-
diate se află în limitele tipice acestei categorii de vinuri. Concentraţia acidului 
succinic în cupajele pe baza soiurilor Viorica şi Floricica este cu puţin mai 
mare (cu 0,12-0,24 g/dm3), comparativ cu cupajele de vinuri europene. Astfel, 
analiza compoziţiei substanţelor nevolatile în cupajele de vinuri a demonstrat 
că cupajele în baza soiurilor Viorica şi Floricica se deosebesc de cele europene 
printr-un conţinut mai înalt de extract sec nereducător, 2,3-butilenglicolă, 
precum şi prin concentraţii mai avansate de acid malic şi succinic.
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Tabelul 5.25. Complexul volatil al cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor 
de struguri Viorica şi Floricica, mg/dm3 (a.r. 2015)

Nr. Indicii Cupajul Nr. 
1 (martor)

Cupajul Nr. 
2 (martor)

Viorica + Aligote Floricica + Chardonnay
70:30% 60:40% 70:30% 60:40%

1 Acetaldehida 71,26 84,36 68,57 62,44 93,86 90,36
2 Etil formiat urme urme 10 8,48 337,0 2,56
3 Etilacetat 41,67 44,25 36,95 29,96 110,53 82,5
4 N-propanol 9,52 8,51 17,02 15,21 7,64 6,56
5 Izobutanol 49,52 35,42 20,43 20,04 26,94 22,13
6 N-butanol urme urme 0,02 0,02 urme urme
7 Alcool izoamilic 262,86 218,17 183,83 191,42 232,42 217,96
8 Etil lactat 7,62 965,0 10,89 9,61 10,1 9,95
9 Neidentificat 15,24 21,42 34,0 42,17 40,42 38,12

10 2,3-butilenglicol 278,1 246,8 313,19 310,24 350,32 346,21
11 β-feniletanol 38,1 22,91 78,3 75,94 65,6 61,65
12 Izobutilacetat 0,04 0,02 urme urme urme urme
13 Etilbutirat 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
14 Izoamilacetat 0,18 0,21 0,27 0,24 0,16 0,12
15 Etilcapronat 0,56 0,44 0,51 0,47 0,47 0,52
16 Ghexilacetat urme urme 0,01 0,01 0,01 0,01
17 Gexanol 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03
18 Etilcaprilat 0,57 0,42 0,4 0,37 0,5 0,47
19 Furfurol urme urme 0.01 urme urme urme
20 Linalool urme urme 0,12 0,1 urme urme
21 Etilacapronal 0,39 0,31 0,29 0,28 0,13 0,18
22 α-terpenol urme urme 0,62 0,57 0,55 0,51
23 Acetat β-feniletanol 0,35 0,27 0,38 0,35 0,16 0,18
24 Geraniol urme urme 0,05 0,04 0,03 0,02
25 Etillaureat urme urme 0,05 0,04 0,02 0,02
26 Amine volatile 22,86 29,56 20,43 21,15 25,37 24,15

Cu ajutorul cromatografiei gazoase în cupajele experimentale de vinuri 
pentru spumante a fost determinat cantitativ complexul volatil, exprimat în 
mg/dm3, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 5.25.

Din datele prezentate în tab. 5.25 se observă, că complexul aromatic al 
cupajelor de vinuri studiate este foarte bogat şi este redat sumar prin aproape 
30 de componenţi şi grupe de diferite substanţe volatile. Cea mai mare grupă 
de substanţe volatile o reprezintă substanţele cu temperatura de fierbere joasă 
şi medie, iar principalii compuşi ai acestor grupe de substanţe sunt acetalde-
hida, etilacetatul, izobutanolul, alcoolul izoamilic ş.a.

După conţinutul alcoolilor de fuzel, cel mai bogat este cupajul Nr. 1 (Chardon-
nay + Aligote), urmat de cupajele Floricica + Chardonnay, iar cele mai joase con-
centraţii de alcool de fuzel au fost depistate în cupajele Viorica + Aligote (224,27 
mg/dm3 comparativ cu 296,36 mg/dm3 în cupajul Floricica + Chardonnay). 

Din punct de vedere al intensităţii aromelor tipice substanţelor terpenice, 
cele mai bogate sunt cupajele în baza soiului Viorica (0,52÷0,58 mg/dm3), 
urmat de cupajele Floricica (0,50÷0,52 mg/dm3).
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În cupajele Nr. 1 şi 2 pe baza soiurilor europene, nu au fost depistate pre-
zenţe a substanţelor terpenice.

De asemenea, în cupajele de vinuri în baza soiurilor Viorica şi Floricica 
au fost depistate concentraţii înalte de compuşi ai eterului enantic, care au 
o influenţă semnificativă asupra formării aromei florale a vinurilor. După 
cum se observă, suma compuşilor enantici în cupajul Viorica + Aligote atinge 
valoarea de 2,45 mg/dm3, iar în cupajul Floricica + Chardonnay 2,05 mg/dm3, 
comparativ cu 1,52 mg/dm3 în cupajul Chardonnay + Aligote.

Astfel, se poate conchide, că concentraţiile mai înalte a compuşilor eterului 
enantic şi substanţelor terpenice sunt responsabile de complexul varietal al 
soiurilor Viorica şi Floricica.

În cupajele de vinuri din soiurile Viorica şi Floricica au fost determinate 
concentraţii semnificative de linalool, α-terpenol, geraniol, etillaureat, care 
nu au fost depistate în cupajele de vinuri din soiuri europene (tab. 5.25).

Concomitent a fost stabilit, că concentraţia de β-feniletanol este mai înaltă 
în cupajele de vinuri în baza soiului Viorica, comparativ cu cupajul în baza 
soiului Floricica şi cupajele Nr. 1 şi Nr. 2 (78,3 mg/dm3 comparativ cu 35,6 şi 
38,10 mg/dm3 respectiv). Acest fapt demonstrează participarea β-feniletano-
lului la formarea aromei tipice de busuioc, specifice soiului Viorica.

De asemenea, în componenţa complexului volatil al cupajelor de vinuri 
albe pentru spumante au fost stabilite prezenţa în concentraţii joase a amine-
lor volatile, care participă la formarea aromei vinurilor. Diferenţe semnifica-
tive în valoarea concentraţiilor aminelor volatile în dependenţă de compoziţia 
cupajelor nu au fost stabilite, iar intervalul de variaţie a acestora este cuprins 
între 20,43 şi 25,37 mg/dm3.

Metoda gaz-cromatografică de determinare a compuşilor volatili în cupa-
jele de vinuri studiate a permis de depistat substanţe volatile de natură nei-
dentificată, care pot avea o acţiune asupra calităţii aromei vinurilor, dar care 
la moment nu pot fi stabilite.

Pentru o apreciere suplimentară a complexului aromatic al cupajelor pentru 
spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica în vinurile supuse studiu-
lui au fost determinate concentraţiile alcoolilor terpenici, alcoolilor superiori, 
esterilor şi aldehidelor prin metode perfecţionate la IVV „Magaraci”. Rezulta-
tele determinării concentraţiilor de alcooli superiori şi terpenici, a esterilor şi 
aldehidelor în cupajele experimentale de vinuri sunt prezentate în tab. 5.26.

Tabelul 5.26. Complexul aromatic al cupajelor de vinuri pentru spumante în baza soiurilor 
Viorica şi Floricica, mg/dm3 (a.r. 2015)

Nr. Denumirea sub-
stanţelor aromatice

Cupajul Nr. 
1 (martor)

Cupajul Nr. 
2 (martor)

Viorica + Aligote Floricica + Chardonnay
70:30% 60:40% 70:30% 60:40%

1 Alcooli terpenici 1,96 1,24 3,86 3,65 3,62 3,07
2 Alcooli superiori 152 146 150 142 138 126
3 Esteri 62 56 56 52 48 42
4 Aldehide 27 29 2.6 24 24 22
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Din datele prezentate în tab. 5.26 rezultă, că cupajele de vinuri pe baza 
soiului Viorica conţin cele mai înalte concentraţii de alcooli terpenici (de la 
3,65 până la 3,86 mg/dm3), ce caracterizează specificul aromei de busuioc în 
vinurile provenite din soiul Viorica. Puţin mai joase sunt concentraţiile de 
alcooli terpenici în cupajele din soiuri europene, conţinutul de alcooli terpe-
nici variază de la 1,24 mg/dm3 (cupajul Nr. 2) până la 1,86 mg/dm3 (cupajul 
Nr. 1), în dependenţă de componenţa cupajului. În aşa fel, prin metoda spec-
trofotometrică de determinare a alcoolilor terpenici a fost demonstrată pre-
zenţa în cupajele de vinuri de selecţie nouă a unor concentraţii semnificative 
de alcooli terpenici.

Concentraţia alcoolilor superiori este mai înaltă în cupajele de vinuri euro-
pene (cupajele Nr. 1 şi Nr. 2), iar conţinutul de alcooli superiori în cupajele pe 
baza soiului Viorica este în intervalul 142-150 mg/dm3 şi este cu 2-10 mg/dm3 
mai puţin ca în cupajele martor. Cele mai joase concentraţii de alcooli superi-
ori (126-138 mg/dm3) au fost depistate în cupajele pe baza soiului Floricica, şi 
poate fi explicat prin particularităţile specifice acestui soi de struguri.

Referitor la conţinutul esterilor, de asemenea concentraţii maximale a 
acestor substanţe volatile au fost determinate în cupajele din soiurile euro-
pene (cupajul Nr. 1 şi Nr. 2), puţin mai mici în cupajele în baza soiului Viorica 
şi cele mai joase în cupajele soiului Floricica. Diferenţa maximală între conţi-
nutul esterilor în cupajul Chardonnay + Aligote (70:30%) şi cupajul Floricica 
+ Chardonnay (60:40%) constituie 20 mg/dm3 şi este destul de semnificativă.

Concentraţia aldehidelor, un component nedorit în compoziţia vinurilor 
albe seci, în general şi pentru spumante în special este destul de joasă în cupa-
jele de vinuri studiate. Cea mai înaltă concentraţie de aldehide, a fost depis-
tată în complexul aromatic al cupajelor de vinuri europene (în cupajul Char-
donnay + Aligote + Sauvignon + Riesling de Rhin – 29 mg/dm3), iar cele mai 
joase concentraţii în cupajele pe baza soiului Floricica (în intervalul 22-24 mg/
dm3). Astfel, analiza complexului aromatic prin metodele spectrofotometrice 
au demonstrat un conţinut înalt de alcooli terpenici în cupajele de vinuri pe 
baza soiurilor Viorica şi Floricica şi un conţinut mai redus de esteri şi aldehide 
comparativ cu cupajele de soiuri europene de struguri.

Acest fapt confirmă diversitatea şi specificul aromatic al cupajelor de vinuri 
în baza soiurilor de selecţie nouă, precum şi calitatea organoleptică înaltă a 
acestor vinuri materie primă pentru spumante albe.

În continuare, în cupajele experimentale de vinuri pentru spumante în 
baza soiurilor Viorica şi Floricica au fost determinaţi indicii de spumare, iar 
rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 5.27.

Din datele prezentate în tab. 5.27 se observă, că cele mai înalte valori ale 
indicilor de spumare se atestă în cupajul din vinurile Chardonnay + Aligote 
(70:30%), unde înălţimea maximală a spumei atinge 138 mm, iar înălţimea de 
stabilizare a spumei – 96 mm. Timpul de stabilizare a spumei, de asemenea, 
are o valoare maximală şi constituie 66 sec.
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Tabelul 5.27. Indicii de spumare a cupajelor de vinuri pentru spumante în baza soiurilor 
Viorica şi Floricica (a. r. 2015)

Nr. Denumirea vinurilor Raportul,%

Indicii de spumare:
înălţimea 

maximală a 
spumei, mm

înălţimea de 
stabilizare a 
spumei, mm

timpul de 
stabilizare a 
spumei, sec.

1 Cupajul Nr. 1 martor 138 96 69
2 Cupajul Nr. 2 martor 192 65 48
3 Viorica + Aligote 70:30 116 89 63
4 Viorica + Aligote 60:40 119 86 61
5 Floricica + Chardonnay 70:30 115 83 55
6 Floricica + Chardonnay 60:40 116 82 56

Legenda: Cupajul Nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%); Cupajul Nr. 2 – Chardonnay + Aligote + Sauvignon + 
Riesling de Rhin (30:30:20:20%).

Cupajul de vinuri, alcătuit din soiurile Chardonnay + Aligote + Sauvignon + 
Riesling de Rhin, din cauza componenţei cupajului, are cei mai scăzuţi indici 
de spumare: înălţimea maximală – 92 mm, cea de stabilizare – 65 mm, iar tim-
pul de stabilizare a spumei – doar 48 sec.

Cupajele experimentale de vinuri în baza soiurilor de selecţie nouă posedă 
indici de spumare înalţi, dar puţin mai inferiori decît cupajul Nr. 1 (cupaj 
pentru vinuri spumante clasice) şi mai superiori, comparativ cu cupajul Nr. 2 
(cupaj tipic pentru spumante de rezervor).

Din rezultatele din tab. 5.27 se poate observa, că indicii de spumare a cupa-
jelor în baza soiului Viorica sunt destul de înalţi şi se apropie de cei ai cupa-
jului Nr. 1. Cu micşorarea conţinutului procentual al soiului Viorica în cupaj 
de la 70 până la 60% are loc o micşorare a înălţimii maximale şi înălţimii de 
stabilizare a spumei; dar nu influenţează esenţial asupra timpului de stabili-
zare a spumei. Cupajele de vinuri în baza soiului Floricica se caracterizează 
prin indici înalţi de spumare, dar care sunt puţin mai inferiori, comparativ 
cu cupajele de vinuri în baza soiului Viorica. Pentru cupajele de vinuri din 
soiul Floricica micşorarea raportului componentelor de cupaj nu contribuie 
la schimbări esenţiale în valoarea indicilor de spumare a cupajelor studiate, 
ce poate fi explicat prin utilizarea soiului Chardonnay, care se caracterizează 
prin parametri de spumare avansaţi.

Astfel, studiile efectuate au constatat conţinutul bogat al complexului aro-
matic volatil al cupajelor de vinuri pe baza soiurilor Viorica şi Floricica, pre-
cum şi indicii înalţi de spumare a acestora, ce demonstrează perspectiva utili-
zării lor la producerea spumantelor albe de calitate.

5.5.5. Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe pe 
baza soiurilor Viorica şi Floricica

Pentru a stabili rolul soiurilor de struguri de selecţie nouă în formarea cali-
tăţii vinurilor spumante cupajele optimale de vinuri în baza soiurilor Viorica 
şi Floricica au fost supuse procesului de fermentare secundară în condiţii de 
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laborator. Pentru cercetări au fost folosite cupajele de vinuri Viorica + Aligote 
cu componenţa procentuală de 60-70% şi 30-40% respectiv, precum şi cupa-
jele Floricica + Chardonnay cu raportul procentual 70:30 şi 60:40%. Cupajele 
de vinuri pentru spumante au fost supuse prealabil procedeelor tehnologice 
de stabilizare contra tulburărilor proteice, coloidale şi cristaline, conform 
cerinţelor tehnologice în vigoare. În amestecul de tiraj pentru spumante a fost 
utilizat cupajul de vinuri, soluţie de bentonită (10%) în doză de 0,1 g/dm3 şi 
maia de levuri selecţionate (Suşa Spumant Nr. 81 din Colecţia Ramurală de 
Microorganisme pentru Industria Oenologică) din calculul 1 mln. cel/cm3. 
Procesul de fermentare secundară s-a efectuat în sticle la temperatura de 
14-16°C în decurs de 45 zile, iar indicii fizico-chimici ai vinurilor spumante 
albe obţinute în baza soiurilor Viorica şi Floricica sunt prezentaţi în tab. 5.28. 

Din datele prezentate în tab. 5.28. se observă, că procedeul de fermentare 
secundară a decurs în toate probele de vinuri spumante fără abateri, ce demon-
strează presiunea înaltă în sticle (de la 500 până la 520 kPa), precum şi conţi-
nutul scăzut de zaharuri reziduali după finalizarea procesului de fermentare. 

Concomitent, în toate vinurile spumante obţinute se observă concentraţii 
înalte ale alcoolului etilic (de la 12,6 până la 13,1% vol.) în dependenţă de con-
ţinutul iniţial în cupajele vinurilor iniţiale. Analiza indicilor fizico-chimici ai 
vinurilor spumante indică la o concentraţie mai înaltă a acidităţii titrabile în 
probele de vinuri obţinute pe baza soiurilor Viorica şi Floricica, ce se răsfrânge 
pozitiv asupra calităţii organoleptice a spumantelor.

În vinurile spumante din soiurile Viorica şi Floricica au fost determinate 
concentraţii mai înalte ale extractului sec nereducător (cu 0,5-1,1 g/dm3), 
comparativ cu probele de vinuri spumante, obţinute din soiurile europene. 
De asemenea, şi conţinutul de glicerină este mai înalt cu 0,3-0,7 g/dm3 în 
vinurile spumante albe obţinute din soiurile de selecţie nouă, în comparaţie 
cu cele europene (tab.5.28). 

Un alt component important al extractului sec nereducător cum este 
2,3-butilenglicolul este mai mare în vinurile spumante din soiurile Viorica şi 
Floricica, comparativ cu probele martor.

Indicele pH al vinurilor studiate se află în dependenţă directă de acidita-
tea titrabilă a vinurilor şi are valori mai joase (3,12-3,16 g/dm3) în spumantele 
obţinute din soiurile de selecţie nouă, ce reprezintă o nuanţă specifică soiuri-
lor Viorica şi Floricica şi care are o influenţă pozitivă asupra calităţii vinurilor 
spumante.

Potenţialul oxido-reducător în vinurile spumante studiate, este destul de 
jos şi variază într-un interval îngust (de la 218 şi până la 228 mV), ce este carac-
teristic unor vinuri cu nivel scăzut de oxidare (tab. 5.28).

Cu cele mai înalte note organoleptice au fost apreciate vinurile spumante 
obţinute pe baza soiului Viorica: cupajul Viorica + Aligote în raportul 70:30% 
cu nota 9,2 puncte, iar cupajul Viorica + Aligote în raportul 60:40% cu nota 
9,15 puncte. Vinurile spumante pe baza soiului Floricica, de asemenea, au fost 
apreciate cu note înalte (de la 9,05 până la 9,10 puncte), care depăşesc notele 
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organoleptice obţinute de probele martor (8,80 şi 8,95 puncte), fabricate pe 
baza soiurilor europene.

Tabelul 5.28. Indicii fizico-chimici ai vinurilor spumante obţinute în baza soiurilor Viorica şi 
Floricica (a. r. 2015)

Nr.
Denumirea 
substanţelor 

aromatice

Cupajul Nr. 
1 (martor)

Cupajul Nr. 
2 (martor)

Viorica + Aligote Floricica +  
Chardonnay

70:30% 60:40% 70:30% 60:40%

1 Concentraţia 
alcoolică,% vol. 13,1±0,5 12,9±0,5 12,7±0,5 12,6±0,5 13,0±0,5 13,0±0,5

 Concentraţia în masă (g/dm3) a: 
2 acizilor titrabili, g/dm3 5,6±0,1 6,1±0,1 6,5±0,1 6,4±0,1 6,6±0,1 6,6±0,1
3 acizilor volatili, g/dm3 0,48±0,04 0,46±0,04 0,39±0,04 0,38±0,04 0,42±0,04 0,4±0,04
4 zaharurilor, g/dm3 3,4±0,5 3,3±0,5 2,7±0,5 2,6±0,5 3,5±0,5 3,5±0,5

5 extractului sec 
nereducător, g/dm3 18,6±0,5 18,2±0,5 19,2±0,5 19,1±0,5 19,3±0,5 19,2±0,5

6 glicerinei, g/dm3 7,2±0,05 6,9±0,05 7,7±0,05 7,4±0,05 7,7±0,05 7,6±0,05

7 2.3-butilenglicolului, 
g/dm3 312±10 300±10 325±10 321±10 336±10 334±10

8 dioxidului de sulf 
(total), mg/dm3 89±10 85±10 105±10 108±10 104±10 102±10

9 pH 3,29±0,01 3,24±0,01 3,15±0,01 3,16±0,01 3,12±0,01 3,15±0,01
10 Potenţialul OR, mV 228±10 220±10 218±10 219±10 224±10 222±10
11 Presiunea, kPa±10 520 500 520 520 520 500

12 Nota organoleptică, 
puncte 8,95±0,1 8,80±0,1 9,20±0,1 9,15±0,1 9,10±0,1 9,05±0,1

Legendă: Cupaj Nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%); Cupaj Nr. 2 – Chardonnay+ Aligote +Sauvignon + Riesling 
de Rhin (30:30:20:20%).

Vinurile spumante obţinute pe baza utilizării soiurilor Viorica şi Floricica 
se deosebesc de probele martor prin arome specifice varietale cu nuanţe de 
busuioc şi fructe exotice, mai expresive, iar în gust sunt proaspete, armoni-
oase, cu acel specific varietal de soi, bine impregnate de dioxid de carbon şi un 
postgust plăcut şi de lungă durată.

Pentru aprecierea instrumentală a specificului aromatic al vinurilor spu-
mante experimentale a fost utilizată metoda gaz-cromatografică de determi-
nare a complexului volatil, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 5.29.

Din rezultatele prezentate în tab. 5.29 se poate conchide, că complexul volatil 
al vinurilor spumante, obţinute în baza soiurilor Viorica şi Floricica este foarte 
variat şi se deosebeşte de compoziţia aromatică a cupajelor vinurilor iniţiale.

Comparativ cu cupajele iniţiale, în vinurile spumante studiate concentraţia 
substanţelor volatile cu temperatură joasă de fierbere este mai înaltă, fapt ce 
demonstrează că procesele de oxidare predomină asupra celor de reducere. 

Cele mai înalte concentraţii de acetaldehidă şi etilacetat au fost depistate în 
vinurile spumante Floricica + Chardonnay şi cupajul Nr. 2. Concentraţia alcoo-
lilor superiori este mai înaltă în vinurile spumante Chardonnay + Aligote, pre-
cum şi în cupajul Floricica + Chardonnay, iar cele mai joase concentraţii (207,44 
şi 224,81 mg/dm3) au fost determinate în cupajele soiurilor Viorica + Aligote. 
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Comparativ cu complexul volatil în vinurile iniţiale (cupaje), în vinurile 
spumante se observă o creştere uşoară a tuturor componentelor alcoolilor de 
fuzel, esterilor şi alcoolilor superiori, ce redau vinurilor nuanţe specifice pro-
cesului de fermentare secundară.

De asemenea, în vinurile spumante se observă o diminuare a componen-
telor care formează aroma specifică de soi, caracteristică cupajelor de vinuri 
iniţiale. În aşa fel, concentraţia substanţelor terpenice în vinurile spumante 
s-a diminuat în toate probele, comparativ cu cupajele de vinuri cu 5-10%. În 
vinurile spumante pe baza soiului Viorica conţinutul de αterpenol s-a micşo-
rat de la 0,62 la 0,50 mg/dm3, în dependenţă de conţinutul procentual, iar în 
vinul spumant pe baza soiului Floricica – de la 0,55 până la 0,47 mg/dm3.

Vinurile spumante albe obţinute pe baza soiurilor Viorica şi Floricica se 
caracterizează şi prin concentraţii înalte a compuşilor eterului enantic, care 
participă semnificativ asupra aromei tipice a acestor vinuri, comparativ cu 
spumantele din soiuri europene (tab. 5.29).

Tabelul 5.29. Complexul volatil al vinurilor spumante obţinute pe baza soiurilor Viorica şi 
Floricica (a.r. 2015)

Nr. Indicii Cupajul Nr. 
1 (martor)

Cupajul Nr. 2 
(martor)

Viorica + Aligote Floricica + Chardonnay
70:30% 60:40% 70:30% 60:40%

1 Acetaldehida 83,41 94,77 79,15 71,58 115,44 109,95
2 Etil formiat 4,56 6,24 18,24 15,9 9,81 8,58
3 Etilacetat 52,74 56,41 42, 17 38,16 98,48 84,15
4 N-propanol 10,17 9,76 24,45 20,84 9,84 8,51
5 Izobutanol 51,38 41,8 25,16 24,94 32,15 27,85
6 N-butanol 0,02 0,02 0,04 0,04 0,025 0,03
7 Alcool izoamilic 294,56 236,45 207,44 224,81 254,77 231,56
8 Etil lactat 9,71 13,54 115,17 12,89 17,21 10,35
9 Neidentificat 18,52 24,5 38,33 45,21 45,17 41,22

10 2,3-butilenglicol 291,22 261,46 321,46 315,48 371,21 365,85
11 β-feniletanol 30.28 16.56 64.06 61.07 51.56 44.11
12 Izobutilacetat 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02
13 Etilbutirat 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04
14 Izoamilacetat 0,22 0,25 0,29 0,28 0,21 0,18
15 Etilcapronat 0,58 0,46 0,51 0,52 0,49 0,52
16 Ghexilacetat urme urme 0,02 0,02 0,02 0,02
17 Gexanol 0,04 0,05 0,04 0,03 0,04 0,03
18 Etilcaprilat 0,61 0,45 0,5 0,42 0,52 0,49
19 Furfurol 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
20 Linalool urme urme 0,1 0,08 0,08 0,06
21 Etilacapronal 0,42 0,34 0,32 0,31 0,15 0,19
22 α-terpenol urme urme 0,56 0,5 0,5 0,47
23 Acetat β-feniletanol 0,31 0,25 0,36 0,32 0,14 0,12
24 Geraniol urme urme 0,02 0,02 0,02 urme
25 Etillaureat urme urme 0,03 0,03 0,02 0,02
26 Amine volatile 20,16 24,56 12,34 13,85 17,86 16,96

Legendă: Cupajul Nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%); Cupajul Nr. 2 – Chardonnay+Aligote+Sauvignon+Riesling 
de Rhin (30:30:20:20%).
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Comparativ cu cupajele de vinuri iniţiale, se poate, de asemenea, de obser-
vat o micşorare a compuşilor enantici în vinurile spumante după procesul de 
fermentare secundară în sticlă. Compuşii aromatici care sunt responsabili de 
aroma specifică a soiurilor Viorica şi Floricica, cum sunt substanţele terpenice 
şi eterul enantic, au fost determinate în toate vinurile spumante obţinute din 
soiurile de selecţie nouă şi sunt mai înalţi în probele cu un conţinut mai înalt 
de Viorica şi Floricica (70% de la volumul total).

Cu micşorarea raportului procentual până la 60% se observă o diminuare a 
concentraţiilor de αterpenol, geraniol ş.a. În toate vinurile spumante pe baza 
soiurilor Viorica şi Floricica au fost depistate concentraţii înalte de β-fenileta-
nol (de la 64,11 până la 64,07 mg/dm3), care demonstrează suplimentar parti-
ciparea acestei substanţe în formarea aromelor specifice pentru aceste vinuri. 
Concentraţii mai înalte de β-feniletanol sunt caracteristice preponderent spu-
mantelor în baza soiului Viorica, unde au fost depistate până la 64,07 mg/dm3, 
comparativ cu soiul Floricica (de la 44,11 până la 51,56 mg/dm3). 

În vinurile spumante studiate a fost determinată prezenţa aminelor vola-
tile, care în comparaţie cu cupajele iniţiale sunt în concentraţii mai joase (cu 
10-15%). Cele mai mici concentraţii de amine volatile au fost determinate în 
vinurile spumante, obţinute pe baza soiului Viorica (12,34-13,55 mg/dm3), iar 
cele mai înalte concentraţii au fost depistate în vinurile spumante din soiurile 
europene (20,16-24,56 mg/dm3).

Astfel, analiza gaz-cromatografică a vinurilor spumante experimentale a 
stabilit că vinurile obţinute din soiurile Viorica şi Floricica posedă un com-
plex volatil foarte bogat, care se deosebeşte de probele martor prin o prezenţă 
mai înaltă a compuşilor terpenici şi enantici, precum şi prin concentraţii mai 
înalte de β-feniletanol, ce contribuie la formarea aromei specifice varietale.

Complexul aromatic al vinurilor spumante pe baza soiurilor de selecţie 
nouă a fost studiat suplimentar, utilizând metodele spectrofotometrice de 
determinare a concentraţiei alcoolilor terpenici, alcoolilor superiori, esterilor 
şi aldehidelor, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 5.30. 

Din datele prezentate în tab. 5.30 rezultă, că cele mai înalte concentraţii de 
alcooli terpenici au fost depistate în vinurile spumante în baza soiului Viorica 
(de la 2,65 până la 2,91 mg/dm3, după care urmează vinurile spumante din 
soiul Floricica (de la 2,14 până la 2,56 mg/dm3) în funcţie de componenţa pro-
centuală a cupajelor. 

Tabelul 5.30. Complexul aromatic al vinurilor spumante obţinute pe baza soiurilor Viorica şi 
Floricica, (a.r. 2015)

Nr. Indicii cupajul Nr. 
1 (martor)

cupajul Nr. 
2 (martor)

Viorica + Aligote Floricica + Chardonnay
70:30% 60:40% 70:30% 60:40%

1 Alcooli terpenici 1,15 0,72 2,91 2,65 2,56 2,14
2 Alcooli superiori 166 155 163 152 148 138
3 Esteri 72 61 60 56 53 47
4 Aldehide 32 34 30 28 27 26

Legendă: Cupajul Nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%); Cupajul Nr. 2 – Chardonnay +Aligote +Sauvignon 
+Riesling de Rhin (30:30:20:20%).
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Concentraţii mai înalte de alcooli terpenici au fost depistate în vinurile 
spumante cu un procent mai mare (până la 70%) de soiuri de selecţie nouă: 
Viorica şi Floricica, iar cu micşorarea părţii procentuale (până la 60%) concen-
traţia de substanţe terpenice scade. De asemenea, se poate observa, că după 
procesul de fermentare secundară în vinurile spumante conţinutul de alcooli 
terpenici este mai jos, comparativ cu cupajele de vinuri iniţiale (cu 2035%). 

Conţinutul alcoolilor superiori în vinurile spumante, obţinute pe baza 
soiurilor Viorica şi Floricica, nu se deosebeşte esenţial de vinurile spumante 
din soiurile europene şi variază de la 152 până la 163 în cupajele Viorica şi de 
la 138 până la 148 mg/dm3 în cupajele Floricica.

Conţinutul de esteri este puţin mai redus în vinurile spumante în baza 
soiului Viorica, iar cele mai joase concentraţii de esteri au fost determinate în 
spumantele pe baza soiului Floricica (de la 47 până la 53 mg/dm3).

De asemenea, în vinurile spumante, obţinute pe baza soiurilor Viorica şi 
Floricica, au fost determinate şi concentraţii mai scăzute de aldehide, com-
parativ cu vinurile spumante din soiurile europene (cu 2-8 mg/dm3). Aceasta 
poate fi explicată prin faptul, că în procesul de prelucrare a strugurilor din 
soiurile Viorica şi Floricica au fost utilizate doze mai mari de SO2, care au 
protejat în măsură mai mare componenţa vinurilor de oxidare şi în rezultat 
procesele de oxidare au fost diminuate cu formarea minimală a compuşilor 
oxidativi, inclusiv aldehidele şi esterii. Astfel, complexul aromatic al vinuri-
lor spumante în baza soiurilor Viorica şi Floricica se caracterizează prin con-
centraţii mai înalte ale alcoolilor terpenici şi printr-un conţinut mai redus de 
aldehide şi esteri, ceea ce are un impact pozitiv asupra calităţii aromei. Reie-
şind din faptul, că unul din parametrii principali specifici vinurilor spumante 
este perlarea şi spumarea, în vinurile spumante experimentale au fost deter-
minaţi indicii de spumare, iar rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 5.31.

Tabelul 5.31. Indicii de spumare a vinurilor spumante în baza soiurilor  
Viorica şi Floricica (a. r. 2015)

Nr. Denumirea vinurilor Raportul,%

Indicii de spumare:
înălţimea 

maximală a 
spumei, mm

înălţimea de 
stabilizare a 
spumei, mm

timpul de 
stabilizare a 
spumei, sec.

1 Cupajul Nr. 1 martor 145 102 74
2 Cupajul Nr. 2 martor 106 79 51
3 Viorica + Aligote 70:30 136 96 70
4 Viorica + Aligote 60:40 131 92 67
5 Floricica + Chardonnay 70:30 124 90 62
6 Floricica + Chardonnay 60:40 121 86 65

Legenda: Cupajul Nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%); Cupajul Nr. 2 – Chardonnay + Aligote + Sauvignon + 
Riesling de Rhin (30:30:20:20%).

Din datele prezentate în tab. 5.31 se poate observa, că în vinul spumant, 
obţinut din cupajul Nr. 1 (Chardonnay + Aligote), înălţimea maximală a spu-
mei constituie 145 mm, înălţimea de stabilizare a spumei 102 mm, iar timpul 
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de stabilizare a spumei este de 74 sec. Cupajul Nr. 2, care este alcătuit din mai 
multe soiuri europene, inclusiv Sauvignon şi Riesling are cele mai joase valori 
ale indicilor de spumare.

Vinurile spumante, obţinute în baza soiului Viorica, se caracterizează prin 
indici de spumare înalţi, care nu cedează esenţial probei martor Nr. 1. Înălţi-
mea maximală a spumei în spumantul Viorica + Aligote (70:30%) este de 136 
mm sau cu 6,3% mai mică ca martorul Nr. 1, înălţimea de stabilizare este de 
96 mm, sau cu 5,9% mai puţin ca martorul Nr. 1, iar timpul de stabilizare a 
spumei este de 70 sec sau cu 5,5% mai mică ca proba martor Nr. 1. Astfel, se 
poate constata, că vinul spumant Viorica + Aligote (70:30%) posedă indici de 
spumare apropiaţi vinului spumant alb Chardonnay + Aligote (70:30%).

 Cu micşorarea raportului procentual al soiului Viorica (până la 60% de la 
volumul total), indicii de spumare se micşorează cu 5-7%. Indicii de spumare 
a vinurilor spumante albe în baza soiului Floricica sunt puţin mai inferiori, 
comparativ cu cupajele în baza soiului Viorica şi variază în următoarele inter-
vale: înălţimea maximală a spumei de la 121 până la 124 mm, înălţimea de 
stabilizare a spumei variază de la 86 până la 90 mm, iar timpul de stabilizare a 
spumei – de la 63 până la 65 sec.

Analiza indicilor de spumare în vinurile spumante, obţinute prin metoda 
de fermentare în sticlă, după 6 luni de maturare indică la o creştere a tuturor 
parametrilor de spumare, comparativ cu indicii în cupajele de vinuri iniţiale 
studiate. Înălţimea maximală a spumei a crescut în toate probele de vinuri 
spumante cu 5-10%, înălţimea de stabilizare a spumei cu 68%, iar timpul de 
stabilizare a spumei cu 7-15%, comparativ cu cupajele de vinuri iniţiale până 
la fermentarea secundară. 

Această creştere poate fi explicată prin decurgerea proceselor de autoliză 
a levurilor şi îmbogăţirea vinurilor spumante cu substanţe superficial active, 
care contribuie la creşterea indicilor de spumare. Astfel, studiile efectuate 
au permis de a stabili, că vinurile spumante albe, obţinute în baza soiurilor 
Viorica şi Floricica posedă proprietăţi înalte de spumare, ce demonstrează 
calitatea lor înaltă şi corespunderea lor cerinţelor faţă de această categorie de 
vinuri efervescente.

Pentru obţinerea unor vinuri spumante albe cu nuanţe constante şi stabile 
aromatice, specifice soiurilor de struguri Viorica şi Floricica, se recomandă ca 
licoarea de expediţie, care se dozează în spumantul natural brut pentru con-
diţionare după necesarul de zaharuri să fie preparat pe vinul materie primă 
Viorica sau Floricica. În tab. 5.32 sunt prezentate valorile substanţelor aroma-
tice ale vinurilor spumante Viorica + Aligote (70:30%) cu adaos de licoare de 
expediţie pe baza vinului materie primă Viorica şi licoare de expediţie obţi-
nută, pregătită conform cerinţelor tehnologice în vigoare.

Din datele prezentate în tab. 5.32 se poate observa. că vinul spumant demi-
sec Viorica + Aligote, pregătit cu adaos de licoare de expediţie, preparată pe 
baza vinului Viorica, ce distinge prin o concentraţie mai înaltă a alcoolilor ter-
penici (cu 0,71 mg/dm3), comparativ cu proba martor. 

De asemenea, nota organoleptică a vinului spumant, pregătit cu adaos de 
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licoare de expediţie pregătită pe baza vinului Viorica, este mai înaltă cu 0,15 
puncte, comparativ cu proba martor. Astfel, pentru a spori nuanţele aroma-
tice ale vinului spumant alb Viorica + Aligote se recomandă ca licoarea de 
expediţie să fie pregătită pe baza vinului iniţial Viorica.

Tabelul 5.32. Indicii fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante demiseci Viorica + 
Aligote cu licoare de expediţie pe baza vinului Viorica

Denumirea  
vinurilor spu-

mante

Presiunea, 
kPa±10

Indicii fizico-chimici
Nota 

organo-
lepticăAlcoolul,% 

vol.
Zaharuri, 

g/dm3

Aciditatea 
titrabilă, 

g/dm3

Alcooli 
terpenici, 
mg/dm3

Alcooli 
superiori, 
mg/dm3

Viorica + Aligote 
(martor) 510 12,8±0,1 40±0,5 5,8±0,1 2,75±0,1 165±10 9,1±0,1

Viorica + Aligote 
cu licoare de ex-
pediţie cu vinul 
Viorica

510 12,8±0,1 40±0,5 5,8±0,1 3,46±0,1 172±10 9,2±0,1

În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate instrucţiunile tehnolo-
gice de producere a vinurilor spumante albe seci şi demiseci „Floral” (IT MD 
67-40582515-119:2016) şi „Floarea viei” (IT MD 67-40882515-120-2016), pe 
baza utilizării soiurilor Viorica şi Floricica în procesul tehnologic.

Figura 5.11. Schema tehnologică de producere a vinurilor spumante în baza soiurilor 
Viorica şi Floricica
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Conform instrucţiunii tehnologice de producere, spumantul alb „Floral” 
este fabricat din vinul materie primă tratat Viorica (minimum 60%) şi Ali-
gote (maximum 40%) pe baza cupajului de probă, iar vinul spumant „Floarea 
viei” – din vinul materie primă tratat Floricica (minimum 60%) şi Chardon-
nay (maximum 40%) pe baza cupajului de probă. Astfel, a fost argumentată 
ştiinţific utilizarea vinurilor materie primă Viorica şi Floricica la producerea 
vinurilor spumante albe seci şi demiseci. Noutatea procedeului tehnologic de 
utilizare a vinurilor din soiurile de selecţie nouă Viorica şi Floricica în raportu-
rile procentuale stabilite anterior, precum şi utilizarea lor la pregătirea licorii 
de expediţie pentru condiţionarea după zaharuri este confirmată de brevetele 
de invenţie AGEPI Nr. 1700 din 31.10.2017 şi Nr. 1701 din 31.10.2017.

În condiţii de microvinificaţie la IŞPHTA, în a. 2017 a fost produsă o par-
tidă experimentală de vinuri spumante seci „Floral” pe baza soiului Viorica 
în volum de 1500 sticle. În baza cercetărilor efectuate a fost elaborată schema 
tehnologică de producere a vinurilor spumante albe „Floral” şi „Floarea viei” 
pe baza utilizării soiurilor autohtone de struguri Viorica şi Floricica (fig. 5.11).

5.6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
1. Recoltarea strugurilor la un grad mai înalt de maturare contribuie la 

creşterea considerabilă în must a concentraţiilor de zaharuri şi diminuarea 
conţinutului de acizi titrabili în dependenţă de soiul de struguri şi perioada de 
prelevare a probelor, iar vinurile materie primă pentru spumante obţinute se 
caracterizează printr-un conţinut înalt de alcool şi substanţe extractive, dar cu 
concentraţii joase de acizi titrabili şi proprietăţi de spumare reduse. 

2. Recoltarea strugurilor la un conţinut înalt de zaharuri (peste 200 g/dm3) 
contribuie la obţinerea unui grad alcoolic sporit în vinuri ce negativ se răs-
frânge asupra calităţii senzoriale şi indicilor de spumare a vinurilor spumante 
albe. Concentraţia optimală a zaharurilor în struguri, ce contribuie la obţine-
rea vinurilor spumante de calitate înaltă, variază în intervalul de la 170 până 
la 190 g/dm³. 

3. Nivelul recoltei de struguri are o importanţa semnificativă asupra calită-
ţii vinurilor materie primă pentru spumante. Cu creşterea recoltei de struguri 
la hectar are loc diminuarea conţinutului de zaharuri în must şi sporirea con-
centraţiei acizilor titrabili. În dependenţa de soiul de struguri şi anul de rod, 
creşterea roadei la ha contribuie la micşorarea zaharurilor în intervalul 24-55 
g/dm³, iar sporirea acidităţii titrabile constituie 0,5-2,8 g/dm³. 

4. Concomitent, creşterea recoltei de struguri contribuie la schimbări 
esenţiale în componenţa fizico-chimică a vinurilor materie primă pentru spu-
mante: micşorarea gradului de alcool (până la 2,6% vol.), creşterea acidităţii 
titrabile (până la 2,6 g/dm³), micşorarea conţinutului extractului sec neredu-
cător (până la 2,7 g/dm³), ce negativ se răsfrânge asupra calităţii vinurilor.

 5. Creşterea recoltei de struguri la hectar până la nivelul 13,8-15,0 t/ha 
pentru soiurile Sauvignon şi Riesling de Rhin şi până la 10 t/ha pentru soiul 
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Chardonnay contribuie la o diminuare a calităţii vinurilor pentru spumante şi 
indicilor de spumare.

6. Au fost elaborate cupaje optimale de vinuri pentru spumante albe în baza 
soiurilor de selecţie nouă: Viorica + Aligote (70:30%) şi Floricica + Chardonnay 
(70:30%), care se caracterizează prin note organoleptice înalte şi indici fizi-
co-chimici, care corespund cerinţelor către vinurile spumante. 

7. În cupajele de vinuri: Viorica + Aligote şi Floricica + Chardonnay au fost 
determinate concentraţii înalte de substanţe aromatice: linalool, α-terpinol, 
geraniol şi etillaureat, care contribuie la formarea nuanţelor varietale ale vinu-
rilor studiate. 

8. Studiul complexului aromatic a permis de a stabili în cupajele de vinuri 
în baza soiului Viorica a unor concentraţii înalte de β-feniletanol (de la 75 până 
la 78,3 mg/dm3 ), care depăşesc concentraţiile acestui component în cupajele 
din soiul Floricica (de la 35,0 până la 38,2 mg/dm3) şi în cupajele din soiurile 
europene. Rezultatele obţinute demonstrează că β-feniletanolul participă la 
formarea aromei tipice de busuioc specifice soiului Viorica. 

9. Cupajele Viorica + Aligote şi Floricica + Chardonnay se caracterizează 
prin indici înalţi organoleptici, care corespund cupajului Chardonnay + Ali-
gote (70:30%) şi depăşesc indicii de spumare a cupajului Chardonnay + Ali-
gote + Sauvignon + Riesling (30:30:20:20%), ce demonstrează perspectiva lor 
pentru producerea vinurilor spumante albe de calitate. 

10. În vinurile spumante produse în baza soiurilor de selecţie nouă Viorica 
şi Floricica au fost determinate concentraţii înalte de alcooli terpenici, care 
constituie de la 2,65 până la 2,91 mg/dm3 în spumantul Viorica + Aligote şi de 
la 2,56 până la 2,65 mg/dm3 în spumantul Floricica + Chardonnay în depen-
denţă de componenţa cupajelor. 

11. Au fost elaborate instrucţiuni tehnologice de producere a vinurilor 
spumante albe seci şi demiseci „Floral” în baza cupajelor Viorica + Aligote şi 
„Floarea Viei” în baza cupajelor Floricica + Chardonnay în rapoarte procen-
tuale optimale. Noutatea ştiinţifică a elaborărilor este confirmată de brevetele 
de invenţie eliberate de AGEPI.

 12. Au fost elaborate schemele tehnologice de producere a vinurilor spu-
mante seci şi demiseci albe „Floral” şi „Floarea Viei”. În condiţiile de microvi-
nificaţie la IŞPHTA au fost produse partide experimentale de vinuri spumante 
demiseci albe „Floral” şi „Floarea viei” în baza cupajelor Viorica + Aligote şi 
Floricica + Chardonnay.
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6. PERFECŢIONAREA TEHNOLOGIEI 
DE PRODUCERE A VINURILOR 

SPUMANTE ROŞII 
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6.1. STUDIUL FACTORILOR CARE INFLUENŢEAZĂ CALITATEA 
VINURILOR SPUMANTE ROŞII

6.1.1. Importanţa substanţelor fenolice şi influenţa lor la producerea 
vinurilor spumante roşii
Conţinutul compuşilor fenolici şi produsele transformărilor acestora repre-

zintă una din principalele caracteristici ale vinurilor materie primă şi vinului 
spumant finit. În opinia multor autori, substanţele fenolice participă în for-
marea calităţilor organoleptice ale strugurilor şi vinului, influenţând calităţile 
gustative ale vinului.

Culoarea vinului depinde direct de cantităţile şi conţinutul compuşilor 
monomeri şi polimeri fenolici, care se conţin în struguri şi apoi trec în vinul 
materie primă. Cel mai mare rol în culoarea vinurilor (în general – roşii) revine 
antocienilor, flavonoizilor şi taninelor.

Compuşii fenolici influenţează calităţile gustative ale vinurilor materie 
primă şi ale vinurilor. La un surplus de compuşi fenolici în vinuri apare visco-
zitate excesivă şi astringenţă, iar lipsa lor duce la micşorarea plinităţii, ceea ce 
face vinurile simple şi apoase.

Aroma vinurilor materie primă şi a vinurilor spumante finite, într-o mare 
măsură, este condiţionată de compuşii fenolici, acizii volatili, care participă 
împreună cu aldehidele aromatice, alcoolii, eterii şi terpenii în formarea 
buchetului vinului.

Compuşii fenolici participă la reacţiile de oxidoreducere, în reacţiile de 
condensare, interacţionează cu substanţele azotoase, aldehidele, proteinele, 
metalele, acidul ortofosforic. Pe lângă aceasta, compuşii fenolici sunt iniţiato-
rii oxidării radicalilor liberi în vinurile materie primă. Conţinutul total al sub-
stanţelor fenolice în struguri constituie 5 – 15 g/kg; în vinurile albe – 0,2-1,0 g/
dm³; în vinurile roşii – 1,5 – 5,0 g/dm³.

Conform datelor bibliografice compuşii fenolici reprezintă substratul de 
bază pentru oxigenul din vinuri şi într-o mare măsură determină viteza parti-
cipării oxigenului în reacţie.

S-a stabilit, că vinurile cu conţinutul redus al fenolilor nu rezistă la acţiu-
nea oxigenului. Vinurile cu conţinutul avansat al fenolilor rezistă la oxidare 
în perioada maturării şi chiar îşi îmbunătăţesc caracteristicile. Prin urmare, 
vinurile cu conţinutul redus al substanţelor fenolice trebuie să fie protejate de 
acţiunea oxigenului din aer.

Gradul de participare a substanţelor fenolice în reacţiile de oxido-reducere 
într-o mare măsură depinde de structura lor.

6.1.2. Influenţa temperaturii la fermentarea secundară şi maturare la 
producerea vinurilor spumante roşii

Temperatura scăzută pentru fermentaţie şi maturare în butelii influen-
ţează favorabil calitatea vinurilor spumante datorită următoarelor cauze:

• bacteriile şi levurile indigene nu sânt capabile să concureze cu levurile 
selecţionate;
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• se accelerează depunerea sărurilor tartrice;
• fermentaţia secundară se desfăşoară lent;
• presiunea în butelii creşte treptat;
• capacitatea de absorbţie a bioxidului de carbon creşte în funcţie de 

natura componentelor vinului şi de presiunea lichidului;
• ameliorează structura depozitului de levuri, făcându-l mai puţin lipicios 

şi neaderent de pereţii buteliei dându-i o formă granuloasă.
Având în vedere multiplele avantaje ale temperaturii scăzute, se reco-

mandă ca toate operaţiile tehnologice ale vinurilor spumante să se desfăşoare 
în limitele optime de temperaturăâ de 10º-12ºC.

Din practică se cunoaşte, că tratamentul cu frig după terminarea fermen-
taţiei secundare are un efect pozitiv, în sensul că măreşte coeficientul de 
absorbţie a vinului faţă de bioxidul de carbon şi asigură o structură mai bună 
a depunerii. De exemplu: 1 l vin la temperatura de – 5ºC şi la presiunea atmo-
sferică obişnuită absoarbe 5g dioxid de carbon, iar la temperatura de + 25ºC 
absoarbe numai 2g de dioxid de carbon. 

Dacă, dimpotrivă ridicăm temperatura de fermentaţie de la 12ºC la 
20º-30ºC, presiunea creşte spectaculos, determinând o fermentaţie rapidă cu 
efecte negative asupra calităţii vinului spumant şi cu un procent mare de spar-
geri de butelii.

Temperatura fermentaţiei influenţează, de asemenea, proporţia de dioxid 
de carbon combinat. Astfel, când fermentaţia s-a desfăşurat la 26º-28ºC, con-
ţinutul de CO2 combinat a fost de 9,6%, pentru ca la desfăşurarea fermentaţiei 
la 10º-12ºC, acesta să fie de 18,2% din dioxidul de carbon total.

6.1.3. Influenţa OR-ului la producerea vinurilor spumante roșii.

Un rol important, atât la obţinerea vinului materie primă, cât şi a vinului 
spumant, îl are potenţialul de oxido-reducere (OR).

Se cunoaşte că pentru producerea unui vin spumant de foarte bună cali-
tate se cere ca fermentaţia a doua în butelii să aibă loc la un potenţial de OR 
cuprins între 16 şi 18, fără a depăşi limita de 20.

Rolul potenţialului de oxido-reducere (OR) scăzut este acela că uşurează 
trecerea în vinul spumant a glutationului şi cistinei ce se eliberează prin auto-
liza levurilor. 

Se cunoaşte că procesele biochimice şi chimice se desfăşoară la un OR 
scăzut şi că la acest nivel se formează şi se conservă produsele de reducere 
(reductone) care dau gustul şi buchetul fin vinurilor spumante maturate timp 
îndelungat pe depozitul de levuri.

Modificarea nedorită a calităţii vinurilor spumante sub influenţa unui OR 
ridicat se explică prin oxidarea acidului tartric până la acid oxalic şi prin for-
marea aldehidei acetice. 
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6.1.4. Impactul taninului la producerea vinurilor spumante roşii

Se cunoaşte că vinul cu un conţinut în exces de tanin are o capacitate 
redusă de absorbţie faţă de CO2. 

În acest mod se explică de ce vinul spumant roşu, care conţine mai mult 
tanin decât cel alb, are o capacitate de absorbţie mai mică decât vinul spu-
mant alb. 

Din acelaşi considerent, se recomandă ca vinul de bază pentru vinul spu-
mant roze să se obţină prin cupajarea vinului alb cu un procent mic de vin roşu. 

Un conţinut ridicat în tanin reduce timpul de dezvoltare a levurilor în tim-
pul fermentaţiei a doua în butelii. Experienţele au arătat că un adaos de 0,5; 
1,7; 2,9; 4,1 g/dm3 tanin, la un vin care conţine deja 0,3 g/dm3, reduce cantita-
tea maximă de levuri viabile cu 3,6; 11,7; 22,5 şi 29,7% şi măreşte durata de fer-
mentaţie în butelie la 74 zile la vinurile roşii, faţă de numai 32 zile la cele albe.

Când conţinutul în tanin depăşeşte limita maximă de 3,2 g/dm³, se obţin 
vinuri spumante incomplet fermentate şi cu zahăr rezidual. 

6.1.5. Transformarea acizilor organici din vinurile spumante roșii.

În perioada fermentaţiei secundare se constată o diminuare a acidităţii 
totale cu 0,5 – 0,7 g/dm³, fapt ce se datorează mai multor cauze şi anume:

• scăderii acidului malic în procesul fermentaţiei malolactice, dacă 
această fermentaţie nu s-a produs imediat după fermentaţia alcoolică a 
vinurilor materie primă;

• levurile deshidratează acidul malic în acid aceto-oxalic, care la rândul 
lui se decarboxilează şi trece în acid piruvic.

Acidul piruvic se transformă în acetil coenzimă (CoA), care se condensează 
cu o nouă moleculă a acidului aceto-oxalic formând acid citric.

Procesul transformării acidului malic în acid citric joacă un rol important 
în îmbunătăţirea calităţii, întrucât prin aceasta se diminuează gustul de crud 
şi apare un gust catifelat şi fin în vinul spumant.

În acelaşi timp, în perioada fermentaţiei secundare şi a maturării, se pro-
duce o diminuare neînsemnată a acizilor tartric, malic şi succinic pe seama 
esterificării lor. Conţinutul în esteri creşte de la 150 la 300 mg/dm³, influen-
ţând favorabil buchetul vinului spumant. Dintre toţi acizii organici cel mai 
mult scade conţinutul în acid malic. 

Tot în această fază de maturare se produce o scădere uşoară a acidităţii 
volatile şi a dioxidului de carbon.

6.1.6. Formarea şi comportarea dioxidului de carbon în vinurile 
spumante roșii.

Dioxidul de carbon, fiind parte componentă a vinului spumant, condiţio-
nează proprietăţile specifice ale acestuia. 
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Dioxidul de carbon din vinul spumant natural este de origine endogenă. 
Pentru a înţelege fenomenele care se petrec în timpul fermentaţiei secundare 
în recipiente închise, sub presiunea înaltă a dioxidului de carbon, în cele ce 
urmează analizăm pe scurt caracteristicile senzoriale, fizico-chimice şi biochi-
mice ale Dioxidului de carbon.

Starea dioxidului de carbon în vinurile spumante. Prin fermentaţia a doua 
a vinului spumant în butelii, dioxidul de carbon de natură endogenă care se 
formează, o parte se dizolvă în vin până la suprasaturaţia acestuia, o parte se 
află în stare gazoasă în spaţiul gol al buteliei, iar o altă parte este combinată 
chimic, sub diverse forme, cu unii constituenţi ai vinului.

Datorită acestui proces, la deschiderea buteliei şi turnarea vinului spumant 
în pahar, se produce o puternică efervescenţă fină şi de durată, ca urmare a 
degajării lente şi prelungite a minusculelor bule de gaz carbonic şi a formării 
unui guler subţire de spumă la suprafaţa lichidului.

Diversele forme sub care se găseşte dioxidul de carbon în vinul spumant 
nu sânt în întregime cunoscute şi identificate, astfel că pe lângă combinaţiile 
certe, au fost emise şi unele ipoteze. Se ştie că dioxidul de carbon de natură 
endogenă, fiind dispersat foarte fin, formează cu apa, în primul rând, acid car-
bonic, care nefiind stabil se disociază în ioni, care apoi intră în combinaţie 
chimică cu alcoolul etilic şi aldehida acetică dând naştere la diverşi esteri şi 
acetali.

Dintre esterii acidului carbonic menţionăm:
• carbonatul monoetil (C2H5–O–CO–OH), care este foarte instabil în con-

diţii normale de temperatură şi presiune, descompunându-se în alcool 
etilic şi bioxid de carbon;

• carbonatul dietilic (C2H5–O–CO–O-C2H5), care este un compus destul de 
stabil;

• esterul dietilic al acidului pirocarbonic (C2H5–O–CO –O –CO–O-C2H5), 
care la deschiderea buteliei, prin reducerea suprapresiunii, se decar-
boxilează, formând carbonat dietilic şi CO2, compuşi care influenţează 
pozitiv proprietăţile de perlare şi spumare şi emană o aromă plăcută de 
fructe. Odată cu creşterea presiunii, hidroliza esterului dietilic al acidu-
lui pirocarbonic încetineşte, la 2,5 atm. se opreşte, iar la presiunea sub 2 
atm. dinamica descompunerii este mai accelerată.

6.2. CONDIŢIILE ŞI METODELE DE CERCETARE
Conţinutul cercetărilor ştiinţifice prezentate în cadrul acestei lucrări a fost 

determinat de necesitatea elaborării şi argumentării ştiinţifice a tehnologii-
lor moderne de producere a vinurilor spumante roşii cu proprietăţi calitative 
avansate.

Cercetările au fost efectuate în cadrul laboratorului “Biotehnologii şi 
Microbiologia Vinului” şi secţiei „Microvinificaţie” ale Institutului Ştiinţifico 
Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (IŞPHTA) în anii 2008-2018.
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Pentru efectuarea cercetărilor au fost selectate soiurile de struguri clasice 
europene Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot noir şi soiul autohton Rară Nea-
gră, în baza cărora au fost obţinute vinuri materie primă roşii după diferite 
scheme tehnologice. 

Pentru aprecierea influenţei regimului termic al procesului de fermenta-
re-macerare asupra compoziţiei fizico-chimice, indicilor de spumare şi cro-
matici ai vinurilor materie primă roşii, cu temperaturile procesului de 20, 
26, 28 şi 32ºC, paralel s-a studiat şi influenţa duratei procesului de fermen-
tare-macerare asupra parametrilor fizico-chimici de calitate şi acumularea 
complexului fenolic. S-au studiat tulpinile autohtone de levuri şi s-au iden-
tificat cele mai competitive pentru producerea vinurilor materie primă roşii 
pentru spumante. A fost studiată influenţa procedeului de micro-oxigenare 
asupra complexului polifenolic.

Pentru argumentarea utilizării schemelor tehnologice de tratare a vinurilor 
materie primă roşii în scopul stabilirii influenţei materialelor adjuvante asu-
pra conţinutului de substanţe fenolice, antocieni şi indicii specifici de spu-
mare, au fost cercetate materiale adjuvante utilizate în vinificaţia mondială:

• bentonită, în dozele 1,0-3,0 g/dm³;
• gelatină, în dozele 75-100 mg/ dm³;
• PVPP, în dozele 150-400 mg/ dm³;
• Granucol Ge – cărbune activ, pentru adsorbţia substanţelor ce conferă 

arome nedorite;
• Granucol Fa – cărbune activ, pentru adsorbţia substanţelor colorante;
• Granucol Bi- activ, pentru adsorbţia substanţelor fenolice.
Petru stabilirea componenţei optimale a complexului fenolic au fost for-

mate diferite cupaje experimentale pe baza vinurilor materie primă roşii din 
soiurile de struguri clasici europeni destinate producerii de vinuri spumante 
roşii, cu conţinutul de substanţe fenolice în vinurile materie primă de 1200, 
1400, 1800, 2000 mg/dm³.

Au fost testate tulpini de levuri autohtone din Colecţia Ramurală de Micro-
organisme pentru Industria Oenologică şi selectate tulpinile cu rezistenţa spo-
rită la condiţiile specifice de fermentare secundară a vinurilor spumante roşii.

Rezultatele cercetării au fost verificate în condiţiile de producere la FCP”AS-
CONI” S.R.L.

In calitate de obiecte pentru cercetare au fost utilizate:
• soiurile de struguri clasice europene roşii;
• asamblaje şi cupaje de producere a vinurilor materie primă destinate 

preparării vinurilor spumante;
• materiale adjuvante; bentonită, clei de peşte, gelatină, polivinilpolipiro-

lidona(PVPP);
• amestecul fermentativ de producere;
• vinuri spumante roşii experimentale şi de producere;
• tulpini de levuri selecţionate din CRMIO a IŞPHTA;
• producţia finită – vinurile spumante roşii.
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6.2.1. Metodă de selectare a tulpinilor de levuri după capacitatea de 
fermentare secundară a glucidelor la producerea vinurilor spumante roşii

Esenţa metodei constă în selectarea tulpinilor de levuri după capacitatea de 
fermentare secundară a glucidelor în mediu de vin materie primă roşu pentru 
spumante, cu un conţinut de substanţe fenolice de 1000 – 2500 mg/dm³. Activi-
tatea microbiană se studiază după dinamica acumulării de gaz (CO2) cu ajutorul 
unui tub gradat cu diametrul interior de 0,3 cm şi înălţimea de 10 cm, sudat la un 
capăt şi imersat în amestecul fermentativ, ce se pune la incubaţie în termostat.

Pentru diferenţierea suşelor de levuri după potenţialul de fermentare 
secundară a vinurilor materie primă roşii în prezenta unui conţinut sporit de 
substanţe fenolice, s-a folosit metoda de fermentare în tubul lui Durhăm, care 
a fost modificată pentru a realiza scopul de bază şi care reprezintă o epru-
betă cu diametrul de 2 cm şi lungimea 15 cm. În eprubetă se introduce un tub 
modificat, sudat la un capăt, cu diametrul de 0,3 cm şi lungimea de 10 cm, cu 
marcaje la fiece 0,071 cm³ (ce reprezintă o unitate de măsură). 

În eprubetă se toarnă vinul roşu studiat şi filtrat prin filtre membrană cu 
d=0,6 µm, conţinutul de zaharuri în vin este 22 g/dm³ şi maiaua de levuri (din 
calculul 3 mln. cel,./cm³). Vinul se toarnă în eprubetă până când înălţimea 
lichidului depăşeşte înălţimea tubului interior cu 1 cm. În acelaşi mod se 
pregăteşte proba de control cu excluderea însămânţării vinului cu tulpina de 
levuri servind ca control.

Evacuarea bulelor de aer, din tubul interior, se realizează prin inversarea 
eprubetei ermetic închise, cu amestecul fermentativ şi tubul interior imersat 
în lichid cu gâtul întors spre baza eprubetei. Operaţiunea se repetă de câteva 
ori pentru a evacua bulele de aer până când tubul interior este plin cu lichid. 
Apoi eprubeta se astupă cu un dop steril din vată şi se introduce în termostat 
la o temperatură constantă de 20°C. Procesul de fermentare secundară se stu-
diază timp de 5 zile, din care 24 de ore este perioada de acomodare, iar măsu-
rările se efectuează din ziua a 2-a. În calitate de obiect de control serveşte 
volumul de gaz (CO2) format în procesul fermentaţiei secundare.

Clasificarea tulpinilor de levuri se efectuează după volumul de gaz acumu-
lat în tubul interior timp de 5 zile. Rezultatele se prezintă conform:

0,000 – 0,100 cm³  Tulpina de levuri nu este capabilă la fermentarea 
secundară.

0,101 – 0,300 cm³  Tulpina de levuri are capacitate redusă de fermentare 
secundară.

0,301 – 0,510 cm³  Tulpina de levuri are capacitate medie fermentarea 
secundară.

0,511 cm³>... cm³  Tulpina de levuri are capacităţi sporite de fermentarea 
secundară.

Astfel, metoda elaborată permite de a selecta tulpinile de levuri apte pentru 
fermentarea glucidelor în condiţiile asemănătoare cu cele de la fermentarea 
secundară la producerea vinurilor spumante roşii şi de a evidenţia pe cele mai 
rezistente.
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6.3. OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A 
VINURILOR MATERIE PRIMĂ DESTINATE PRODUCERII 

VINURILOR SPUMANTE ROŞII
În acest capitol sunt analizate rezultatele şi discuţiile referitor la influenţa 

soiului de viţă de vie, factorilor tehnologici, regimurilor de fermentare-ma-
cerare, tulpina de levuri utilizată, precum şi modificările complexului feno-
lic, asupra parametrilor de calitate ai vinurilor materie primă roşii destinate 
producerii vinurilor spumante roşii. De asemenea, au fost cercetate vinurile 
spumante roşii comercializate pe piaţa Republicii Moldova.

6.3.1. Analiza fizico-chimică şi organoleptică a vinurilor spumante roşii 
de pe piaţa internă a Republicii Moldova

În scopul stabilirii parametrilor de calitate optimali şi, în special, a conţinu-
tului de substanţe fenolice şi indicilor cromatici ai vinurilor spumante roşii au 
fost cercetate vinurile spumante roşii comercializate pe piaţa internă a Repu-
blica Moldova, precum şi din Ucraina (Crimeea). Vinurile au fost supuse anali-
zei fizico-chimice şi organoleptice. Rezultatele obţinute sunt redate în tab. 6.1. 

Tabelul 6.1. Indicii fizico-chimici si organoleptici ai vinurilor spumante roşii de pe piaţa  
de desfacere
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Spumant roşu d/d original 
(2010) Vismos 11,6 5,3 3,4 193 1194 57 9,2

Spumant roşu d/d original 
(2012) Cricova 12,4 5,2 3,3 199 1166 62 9.0

Spumant roşu clasic (2008) 
Cricova 12,0 5,3 3,2 207 1394 70 9,4

Spumant roşu d/d original 
(2008) Mileştii Mici 11,0 5,3 3,3 200 950 55 8.8

Spumant roşu Clasic (2009) 
Krîmskoe Igristoe 11,5 5,4 3,3 204 1459 81 9,5

Analizând rezultatele obţinute, putem evidenţia, că toate vinurile spu-
mante roşii au avut o înaltă apreciere organoleptică, însă din punct de vedere 
organoleptic, cu cel mai înalt punctaj a fost apreciat vinul spumant roşu cla-
sic Krîmskoe Igristoe (2009), urmat de vinul spumant produs după tehnologia 
Clasică Cricova (2008), în aceste vinuri fiind identificat un conţinut compara-
tiv înalt de substanţe fenolice şi antocieni cu concentraţia alcoolică de 11,5-



294

TARAN NICOLAE

12% vol., fiind notificate cu culoare rubinie, aromă bogată de fructe uscate 
gust echilibrat bine impregnat cu CO2 şi un grad de maturare optimal.

Din rezultatele analizelor de laborator obţinute a fost stabilită concentraţia 
optimală a substanţelor fenolice pentru produsul finit de 1300-1500 mg/dm³ 
şi antocieni 60-90 mg/dm³.

6.3.2. Studierea influenţei diferitor procedee tehnologice de prelucrare 
a strugurilor asupra indicilor fizico-chimici, cromatici şi de spumare a 
vinurilor materie primă

Procesul principal de extracţie a substanţelor fenolice şi antocienilor este 
fermentarea-macerarea, ale cărei regimuri direct determină viitoarea calitate 
a vinului, în special, conţinutul de substanţe fenolice, antocieni şi indicii cro-
matici ai culorii. Din aceste motive au fost studiate diferite regimuri de fer-
mentare-macerare şi influenţa lor asupra compoziţiei fizico-chimice, indicilor 
cromatici, de spumare şi organoleptici ai vinurilor materie primă, destinate 
producerii vinurilor spumante roşii.

Pentru realizarea acestui studiu a fost selectat soiul clasic european de 
viţă de vie Merlot, cultivat pe plantaţiile IŞPHTA, anul recoltei 2011. Cu con-
centraţia în masă a: zaharurilor 219±1g/dm³, acizilor titrabili7,55±0,1g/dm³, 
iar rezerva tehnologică de substanţe fenolice de 2568±15mg/dm3, antocieni 
426±5mg/dm³. 

Pentru determinarea influenţei temperaturii de fermentare-macerare 
asupra calităţii vinurilor materie primă s-au obţinut loturi experimentale de 
vinuri materie primă roşii prin utilizarea diferitor regimuri termice în timpul 
procesului de fermentare-macerare. În vinurile materie primă roşii obţinute 
au fost determinaţi indicii fizico-chimici şi cromatici. Rezultatele sunt redate 
în tab. 6.2.

Tabelul 6.2. Indicii fizico-chimici şi cromatici ai vinurilor materie primă, obţinute din 
strugurii soiului Merlot la diferite temperaturi de fermentare-macerare (a.r. 2011)

Temperatura 
de fermenta-

re-macerare, 0C

Concentraţia 
alcoolică,

% vol.

Concentraţia în masă a:
pH,

± 0,01

Poten-
ţialul 
OR, 
mV

Intensita-
tea culorii, 

(Ic=A420+ 
A520+A620)

Nuanţa 
culorii, 

(Nc=A420/ 
A520)

acizilor 
titrabili, g/

dm3

acizilor 
volatili, g/

dm3

20±10C 12,9±0,1 7,4±0,1 0,30±0,05 3,32 203±1 10,5±0,3 0,49±0,2
26±10C 12,8±0,1 7,6±0,1 0,46±0,05 3,34 203±1 11,2±0,3 0,54±0,2
28±10C 12,7±0,1 7,7±0,1 0,30±0,05 3,34 202±1 13,4±0,3 0,50±0,2
32±10C 12,6±0,1 7,1±0,1 0,30±0,05 3,34 202±1 18,4±0,3 0,51±0,2

De unde se observă, că odată cu creşterea regimului termic a procesului 
de fermentare-macerare diminuează concentraţia totală a alcoolului etilic, 
aceasta fiind condiţionată de accelerarea proceselor fermentative a levurilor. 
De asemenea, la creşterea temperaturii de fermentare-macerare în vinurile 
materie primă cresc valorile intensităţii culorii. Cea mai impunătoare majo-
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rare a Ic s-a înregistrat în probele obţinute prin fermentare-macerare la tem-
peratura de 32°C(Ic=18,4), majorându-se cu 27,2%, comparativ cu datele 
obţinute în vinurile fermentate-macerate la 28°C (Ic=13,4), aceasta datorită 
în mare măsură creşterii conţinutului de antocieni. Indicele Nc este cuprins 
între valorile de 0,49-0,54, ce relevă, că majoritatea antocienilor din vin se află 
în forma lor redusă, fapt caracteristic pentru un vin roşu tânăr. 

În vinurile materie primă roşii a fost determinat conţinutul de substanţe 
fenolice şi antocieni, rezultatele sunt prezentate în fig. 6.1.

Figura 6.1. Conţinutul de substanţe fenolice şi antocieni în dependenţă de temperatura  
de fermentare-macerare (a.r. 2011)

Rezultatele obţinute au demonstrat, că odată cu creşterea temperaturii de 
fermentare-macerare se intensifică procesul de extracţie, ce duce la creşte-
rea cantităţii de substanţe fenolice şi antocieni acumulaţi în vinurile materie 
primă roşii. 

Creşterea regimului termic de fermentare-macerare de la 20°C la 26°C a 
permis valorificarea rezervei tehnologice de substanţe fenolice de la 45,3% 
până la 62,7%, iar a antocienilor de la 48,8% până la 64,8%, ulterioara creştere 
a regimului termic de fermentare-macerare a permis de a intensifica proce-
sul de extracţie a antocienilor şi, concomitant, a contribuit la acumularea de 
substanţe fenolice. Astfel, în vinurile materie primă roşii produse cu utiliza-
rea temperaturii de fermentare-macerare de 32°C au fost extrase 66,7% din 
rezerva tehnologică de substanţe fenolice şi 79,3% din rezerva tehnologică de 
antocieni. 

În vinurile materie primă roşii obţinute cu utilizarea diferitor regimuri ter-
mice de fermentare-macerare au fost determinaţi indicii specifici de spumare 
cu ajutorul instalaţiei “Mosalux» (Franţa). Rezultatele obţinute sunt prezen-
tate în fig. 6.2. Analizând indicii de spumare, observăm influenţa pozitivă a 
majorării temperaturii procesului de fermentare-macerare asupra acestor 
parametri în vinurilor materie primă roşii produse. Înălţimea spumei are 
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valori maximale în vinurile produse la temperatura de F-M de 28ºC şi atinge 
100 mm, având valori cu 29% mai mari ca vinul roşu produs la temperatura 
F-M de 20°C, această diferenţă fiind cauzată de creşterea conţinutului de sub-
stanţe superficial active şi, în special, creşterea concentraţiei antocienilor, 
care au efect benefic asupra acestui indice.

Figura 6.2. Proprietăţile de spumare a vinurilor materie primă roşii, obţinute cu utilizarea 
diferitor regimuri termice de fermentare-macerare (a.r. 2011).

Însă la temperatură de 28ºC s-a înregistrat o diminuare a înălţimii de stabi-
lizare a spumei (40 mm) şi timpul de distrugere a spumei (9,2) maximul fiind 
atins în vinurile materie primă roşii produse la temperatura fermentării-ma-
cerării de 26°C ce au atins valorile HS = 47 mm şi durata de distrugere a spumei 
de 10,2 secunde. Prin urmare, temperatura de 28ºC a procesului de fermenta-
rea-macerare, este optimală pentru producerea vinurilor materie primă roşii 
cu indici de spumare avansaţi.

Pentru aprecierea influenţei temperaturii de F-M asupra calităţilor senzo-
riale vinurile roşii obţinute au fost supuse analizei organoleptice. Rezultatele 
sunt prezentate în fig.6.3.

Figura 6.3. Analiza comparativă organoleptică a vinurilor materie primă roşii obţinute  
la diferite temperaturi de fermentare-macerare pe boştină a soiului Merlot, a.r. 2011.
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Conform analizei organoleptice cu cel mai înalt punctaj de 7,85 puncte, a 
fost apreciat vinul obţinut cu utilizarea regimului termic de 26°C, caracteri-
zându-se cu o culoare rubinie intensă, al cărei intensităţi este mai pronunţată, 
comparativ cu cele obţinute la temperatura F-M de 20°C şi 28°C, cu aromă 
bogată, de soi, cu nuanţe de prune şi coacăză, iar gustul este echilibrat cu aci-
ditate moderată. Cea mai joasă apreciere organoleptică a avut-o vinul obţinut 
la fermentarea-macerarea la 20±1°C, acumulând 7,75 puncte, simţindu-se 
insuficienţa compuşilor taninoşi în gust şi aromă slab pronunţată. În baza cer-
cetărilor efectuate a fost stabilită dinamica procesului de extracţie a substan-
ţelor fenolice şi antocieni, în funcţie de temperatura procesului de fermenta-
re-macerare, care are o influenţă majoră şi poate intensifica acest proces. 

În baza rezultatelor obţinute, după parametrii fizico-chimici, indicii de 
spumare şi proprietăţile organoleptice se evidenţiază vinurile materie primă 
roşii produse din soiul clasic european Merlot, având potenţial sporit pentru 
producerea vinurilor spumante roşii.

S-a evidenţiat influenţa pozitivă a tratărilor termice şi dozelor avansate de 
SO2 asupra indicilor de spumare. Iar cei mai înalţi parametri de calitate s-au 
înregistrat în vinurile materie primă roşii produse cu fermentarea-macerarea 
la temperatura de 26 şi 30°C cu administrarea de 75 mg/dm³ de SO2.

În scopul determinării influenţei duratei de macerare asupra procesului de 
extracţie a substanţelor fenolice au fost supuse studiului comparativ vinurile 
materie primă, obţinute din struguri roşii, recoltaţi de pe plantaţiile experi-
mentale ale IŞPHTA.

Procedeele tehnologice utilizate au fost aplicate identic pentru fiecare 
mostră, diferenţiindu-se doar prin durata procesului de fermentare-macerare 
(de la 48 h până la 264 h).

Conform datelor obţinute putem remarca, că oadtă cu creşterea dura-
tei procesului de fermentare-macerare are loc diminuarea concentraţiei de 
alcool etilic în vinurile materie primă roşii cu 0,2-0,5% vol. Concentraţia în 
masă a acizilor titrabili se află în dependenţă de termenul procesului de fer-
mentare-macerare, caracterizându-se cu o mică majorare la o durată mai 
mare a procesului. Potenţialul redox înregistrează valori relativ mai ridicate. 
Concentraţia în masă a acizilor volatili este cuprinsă între 0,30-0,46 g/dm³ şi 
se află în limitele admisibile.

Influenţa duratei de fermentare-macerare asupra conţinutului de sub-
stanţe fenolice şi indicii cromatici ai culorii sunt reprezentate în tab. 6.3. 

Conform rezultatelor prezentate, se evidenţiază, că în vinurile materie 
primă roşii produse, conţinutul de substanţe fenolice şi antocieni este depen-
dent de perioada procesului de fermentare-macerare. S-a înregistrat, că în 
primele 120 h are loc şi cea mai intensă extracţie a compuşilor fenolici şi anto-
cieni, de asemenea, până în ziua a 7-a de fermentare-macerare se păstrează o 
dinamică pozitivă de acumulare a acestor compuşi. 
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Tabelul 6.3. Indicii cromatici şi organoleptici ai vinurilor materie primă Merlot, obţinute cu 
diferite termene de fermentare-macerare (a. r. 2011)

Fermentarea ma-
cerarea timp de

Intensitatea 
culorii, (Ic=A420+ 

A520+A620)

Nuanţa culorii, 
(Nc=A420nm/ 

A520nm)

Suma compu-
şilor fenolici, 

mg/dm³

Concentraţia 
antocienilor, 

mg/dm³

Nota orga-
noleptică, 

baluri
48 ore (2 zile) 3,9±0,3 0,61±0,02 636±20 118±10 7,8±0,1
96 ore (4 zile) 9,1±0,3 0,53±0,02 950±20 162±10 7,9±0,1

120 ore (5 zile) 11,8±0,3 0,49±0,02 1164±20 209±10 8,0±0,1
168 ore (7 zile) 14,1±0,3 0,42±0,02 1274±20 241±10 7,8±0,1

264 ore (11 zile) 13,6±0,3 0,43±0,02 1237±20 234±10 7,8±0,1

Prelungirea procesului de fermentare-macerare până la 264 ore, după ce 
procesul de fermentare se încetineşte şi căciula se scufundă, duce la diminua-
rea conţinutului de substanţe fenolice şi a indicilor cromatici.

De asemenea, creşterea perioadei procesului de fermentare-macerare a 
dus la intensificarea culorii în vinurile roşii, care este cuprinsă între valorile 
3,89-14,07, crescând proporţional cu creşterea duratei procesului de fermen-
tare-macerare, maximul fiind atins la fermentarea-macerarea de 7 zile. Iar Nc 
din contra are valori mai mici cu creşterea duratei de contact, ce ne denotă că 
odată cu prelungirea duratei de macerare creşte conţinutul de antocieni cu 
spectrul de absorbanţă 520 nm, care este caracteristic în particular antocieni-
lor şi fenolilor în formă redusă. 

În baza rezultatelor obţinute prezentate, s-a evidenţiat, că creşterea dura-
tei procesului de fermentare-macerare la producerea vinurilor roşii, permite 
de a majora randamentul de extracţie a substanţelor fenolice şi antocieni din 
struguri. În special, ponderea de creştere a randamentului extracţiei acestor 
parametri sporeşte substanţial în primele 5 zile de fermentare-macerare, iar 
maximul fiind înregistrat la F-M timp de 7 zile .

Analiza organoleptică a evidenţiat influenţa duratei de fermentare-mace-
rare asupra proprietăţilor organoleptice ale vinurilor materie primă roşii şi 
majorarea duratei de fermentare-macerare mai mult de 120 h duce la dimi-
nuarea indicilor organoleptici în vinurile materie primă studiate, identificân-
du-se cu un gust amărui de verdeaţă. Astfel, cele mai apreciate organoleptic 
au fost mostrele de vinuri materie primă roşii cu fermentarea-macerarea timp 
de 120 şi 96 h. 

În vinurile materie primă roşii, obţinute cu utilizarea diferitor durate de 
fermentare-macerare, au fost determinaţi indicii specifici de spumare. Deter-
minarea indicilor de spumare a fost efectuată la instalaţia ”Mosalux„ (Franţa). 
Rezultatele obţinute sunt prezentate în fig. 6.4. 

Analizând indicii de spumare din figura 6.4, se evidenţiază că cu mărirea 
perioadei procesului de fermentare-macerare la producerea vinurilor materie 
primă roşii, s-a înregistrat o majorare a indicilor specifici de spumare, astfel 
vinurile roşii cu durata fermentării-macerării de 48 h au cei mai minori indici 
de spumare (HM=54 mm;HS=26 mm; TS= 5,2 s).
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Figura 6.4. Proprietăţile de spumare a vinurilor materie primă roşii produse cu diferită 
durată de fermentare-macerare (a.r. 2011)

Cu creşterea duratei acestui proces se majorează proprietăţile de spumare 
a vinurilor materie primă roşii atingând, valori maximale în vinurile roşii pro-
duse cu durata F-M de 120 ore (HM=71 mm; HS=37 mm; TS= 8,8 s) şi 168 ore 
(HM=72 mm; HS=36 mm; TS= 8,5 s). Iar prelungirea contactului dintre vin şi 
boştină până la 264 ore duce la scăderea parametrilor de spumare în vinurile 
roşii produse şi, prin urmare, poate avea efecte negative la producerea vinuri-
lor spumante roşii.

Din datele obţinute putem concluziona, că durata optimă de fermenta-
re-macerare pentru soiul Merlot este de 120 h, în acest timp se extrage opti-
mul necesar de substanţe fenolice şi antocieni, vinul materie primă produs 
are parametri organoleptici şi de spumare optimali.

6.4. ELABORAREA REGIMURILOR TEHNOLOGICE  
DE PRODUCERE A VINURILOR SPUMANTE ROŞII

6.4.1. Influenţa tulpinii de levuri asupra procedeului de extracţie  
a substanţelor fenolice şi calităţii vinurilor materie primă roşii

Un element tehnologic important la producerea vinurilor materie primă 
roşii, destinate producerii vinurilor spumante, îl joacă tulpinile de levuri, ce 
afectează în mod direct fonul fizico-chimic al vinului şi pot ameliora parame-
trii de calitate, precum şi conţinutul de substanţe fenolice, antocieni, indicii 
de spumare şi nota organoleptică. La rândul său, levurile sunt responsabile de 
mediul enzimatic, ce se formează în timpul fermentării şi catalizează conden-
sarea oxidativă a acestor compuşi în timpul maturării sau păstrării. 

Din aceste considerente a fost studiată influenţa diferitor tulpini de levuri 
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selecţionate asupra indicilor fizico-chimici şi parametrilor de culoare. Rezul-
tatele sunt redate în tabelele 6.4 şi 6.5. 

Analizând tab. 6.4, observăm că parametrii fizico-chimici ai vinurilor roşii, 
produse în baza aceluiaşi lot de struguri, se deosebesc în funcţie de tulpina de 
levuri utilizată la etapa de producer a vinurilor materie primă roşii.

Tabelul 6.4. Influenţa tulpinilor de levuri asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor materie 
primă obţinute din strugurii soiului Merlot (a. r. 2011)

Fermentarea-macerarea  
cu tulpina de levuri

Concentraţia 
alcoolică, % 

vol.

Concentraţia în masă a
pH Potenţialul 

OR, mVacizilor titra-
bili, g/dm³

acizilor vola-
tili, g/dm³

№ 64 12,6±0,1 6,6±0,1 0,46±0,05 3,39±0,01 199±1
№ 88 12,5±0,1 7,0±0,1 0,30±0,05 3,33±0,01 203±1
№ 9 12,8±0,1 7,1±0,1 0,6±0,05 3,32±0,01 204±1

№ 81 12,3±0,1 7,3±0,1 0,30±0,05 3,33±0,01 203±1
№ 29 12,4±0,1 7,0±0,1 0,46±0,05 3,32±0,01 203±1

Aciditatea volatilă, fiind cuprinsă în intervalul de 0,3-0,6 g/dm³, maximul 
de 0,6 g/dm³ s-a obţinut în vinul materie primă roşu, produs cu utilizarea tul-
pinii de levuri № 9, indicele pH fiind practic identic în toate mostrele, doar la 
fermentarea cu utilizarea tulpinii № 64 s-au obţinut valori mai ridicate. Poten-
ţialul de oxido-reducere variază în intervalul 199-204 mV şi este caracteristic 
pentru vinurile roşii tinere, de asemenea, o valoare minimă este înregistrată în 
vinurile roşii, fermentate cu tulpina de levuri № 64. Aciditatea titrabilă, are un 
decalaj mai major între mostrele studiate, având un decalaj de până la 0,9g/
dm³, maximul de 7,3 g/dm3 fiind înregistrat în vinurile materie primă roşii 
produse cu utilizarea tulpinii de levuri № 81, minimul fiind obţinut la mostra 
obţinută cu utilizarea tulpinii de levuri № 64. 

Aceste divergenţe sunt obţinute datorită particularităţilor fermentative 
specifice ale tulpinii de levuri utilizate în procesul de fermentare-macerare la 
producerea vinurilor materie primă roşii pentru spumante.

Analizând concentraţia alcoolică determinată în vinurile materie primă 
roşii, produse cu diferite tulpini de levuri, se evidenţiază tulpina de levuri № 
9, atingând maximul de 12,8% Vol. de alcool, iar minimul a fost înregistrat în 
vinurile obţinute cu utilizarea tulpinii de levuri № 81 şi 29. Din datele obţinute 
se evidenţiază tulpinile de levuri № 9 şi № 64, care s-au adaptat cel mai bine 
pentru condiţiile specifice ale experienţei şi au înregistrat cele mai înalte ran-
damente de fermentare a zaharurilor. 

Analizând tab. 6.5, s-a constatat, că tulpina de levuri, utilizată la fermenta-
re-macerare, poate avea un impact major asupra indicilor cromatici ai vinu-
rilor materie primă roşii. Indicele Ic deviind până la 6 puncte, maximul fiind 
înregistrat la vinul fermentat cu utilizarea tulpinii de levuri № 88, atingând 
valoarea de 14,6 urmat de vinurile fermentate pe tulpina № 64, 81, cele mai 
mici valori fiind înregistrate la utilizarea tulpinii №9 şi 29.
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Tabelul 6.5. Conţinutul de substanţe fenolice, indicii de culoare şi organoleptici ai vinurilor 
materie primă obţinute cu utilizarea diferitor tulpini de levuri (a. r. 2011)

Fermentarea- 
macerarea  
cu Tulpina  

de levuri

Suma compu-
şilor fenolici,  

mg/dm³

Concentraţia 
antocienilor, 

mg/dm³

Intensitatea culorii,
(Ic=A420+A520+A620)

Nuanţa culorii,
(Nc=A420nm/A520nm)

Nota orga-
noleptică, 

baluri

№ 64 1263±15 202±5 12,5±0,3 0,45±0,02 7,9±0,1 
№ 88 1355±15 247±5 14,6±0,3 0,48±0,02 8,0±0,1 
№ 9 1083±15 254±5 9,4±0,3 0,54±0,02 7,8±0,1 

№ 81 1106±15 238±5 11,7±0,3 0,47±0,02 7,9±0,1 
№ 29 1071±15 232±5 8,6±0,3 0,61±0,02 8,0±0,1 

De asemenea, observăm că tulpina de levuri № 88 a favorizat extracţia sub-
stanţelor fenolice, înregistrându-se conţinutul maximal de substanţe fenolice 
1355 mg/dm³ şi respectiv de antocieni 247 mg/dm³. Vinul roşu, obţinut cu 
utilizarea tulpinii de levuri № 64 a înregistrat, de asemenea, un conţinut major 
de substanţe fenolice (1262 mg/dm³), totodată şi cea mai joasă concentraţie a 
antocienilor (202 mg/dm³), fapt ce denotă, că fonul enzimatic creat de această 
tulpina de levuri a facilitat oxidarea antocienilor în timpul fermentaţiei. Tulpi-
nile de levuri № 81 şi 29 reprezintă rezultate aproximativ identice cu un conţi-
nut scăzut de substanţe fenolice (1106-1071 mg/dm³) şi un conţinut moderat 
de antocieni.

Analiza organoleptică efectuată a evidenţiat vinurile materie primă roşii 
obţinute cu utilizarea tulpinii de levuri 88 şi 29, fiind apreciate cu cele mai 
înalte note de 8.0. Vinurile obţinute cu utilizarea tulpinilor de levuri 81 şi 64 
au fost apreciate cu note satisfăcătoare 7,9. Cu cel mai mic punctaj de 7,85 
puncte, a fost apreciat vinul obţinut cu utilizarea tulpinii de levuri № 9.

Pentru a evidenţia influenţa tulpinii de levuri asupra conţinutului de sub-
stanţe fenolice şi antocieni în vinurile materie primă roşii a fost calculat ran-
damentul extracţiei acestor compuşi, comparativ cu rezerva tehnologică din 
struguri. Datele obţinute sunt prezentate în fig. 6.5. 

În baza rezultatelor obţinute, redate în fig. 6.5, putem evidenţia, că tulpina 
de levuri are influenţă majoră asupra valorificării substanţelor fenolice şi ran-
damentului de extracţie a substanţelor fenolice în timpul procesului de fer-
mentare-macerare a vinurilor materie primă roşii, variind de la 41,7% (tulpina 
de levuri № 29) până la 52,8% (tulpina de levuri № 88), iar randamentul de 
extracţie a antocienilor a atins maximul de acumulare în mostrele fermentate 
cu tulpina de levuri № 9 (η=59,6%).

De asemenea, se evidenţiază tulpina de levuri № 9, care reprezintă un inte-
res deosebit datorită particularităţii sale, având un conţinut mai redus de sub-
stanţe fenolice, comparativ cu celelalte probe (1083 mg/dm³), însă în această 
mostră a fost depistată cea mai mare concentraţie de antocieni (254 mg/dm³), 
care la rândul său este parametrul principal, ce răspunde de culoarea vinului 
şi, prin urmare, raportul (antocieni/substanţe fenolice) este cel mai mare.
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Figura 6.5. Randamentul extragerii rezervei tehnologice de substanţe fenolice şi antocieni 
din struguri în funţiede tulpina de levuri utilizată la producerea vinurilor materie primă 

roşii (soiul Merlot a.r. 2011)

În vinurile materie primă roşii pentru spumante, fermentate pe diferite 
tulpini de levuri, au fost identificaţi indicii specifici de spumare cu ajutorul 
instalaţiei “Mosalux» (Franţa). Rezultatele obţinute sunt prezentate în fig. 6.6. 

Figura 6.6. Proprietăţile de spumare a vinurilor materie primă roşii fermentate cu diferite 
tulpini de levuri (soiul Merlot a.r. 2011)

În baza rezultatelor obţinute, redate în fig. 6.6, s-a evidenţiat vinul materie 
primă produs cu utilizarea tulpinii de levuri № 29, care a înregistrat cei mai 
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avansaţi indici ai înălţimii spumei, înălţimii de stabilizare a spumei şi cea mai 
îndelungată perioadă de distrugere a spumei. De asemenea, vinurile fermen-
tate cu tulpinile de levuri № 81 şi 9 au potenţial avansat de spumare, iar cei 
mai inferiori parametri de spumare s-au identificat în vinurile roşii, fermen-
tate cu utilizarea tulpinii de levuri № 64 (HM=51 mm; HS=31 mm; TS= 5,8 s).

Din toate datele acumulate se evidenţiază tulpina de levuri № 29 din 
Colecţia Ramurală de Microorganisme pentru Industria Oenologică, având 
parametrii de calitate avansaţi la producerea vinurilor materie primă roşii de 
calitate pentru producerea vinurilor spumante roşii.

6.4.2. Studiul influenţei regimurilor tehnologice de tratare cu materiale 
adjuvante asupra indicilor fizico-chimici, cromatici şi ai complexului 
polifenolic

Producerea vinurilor roşii seci este direct influenţată de calitatea materiei 
primă, de tehnologia utilizată, de utilajul tehnologic folosit şi de regimurile 
de tratare şi păstrare a vinurilor. Compuşii fenolici reprezintă un grup mare 
de componenţi cu importantă deosebită în calitatea vinului roşu. Conţinutul 
şi compoziţia acestor componenţi influenţează în mod semnificativ calitatea 
senzorială şi valoarea nutritivă a vinului.

Un procedeu important la producerea vinurilor roşii seci sunt tratările teh-
nologice cu materiale adjuvante, ele fiind administrate cu scopul de a facilita 
limpezirea şi stabilizarea vinului. 

Actualmente există un complex de substanţe adjuvante ce se utilizează în 
industria vinicolă, deosebindu-se după natura lor şi proprietăţile specifice. 
Majoritatea adsorb pe suprafaţa lor compuşii macromoleculari sau facilitează 
formarea de conglomerări, ce duce la sedimentarea lor şi, prin urmare, vinul 
se limpezeşte mai rapid, este protejat împotriva tulburărilor etc. Însă, conco-
mitent cu substanţele nedorite se înlătură şi complexul polifenolic, care este 
unul din parametri de bază ai calităţii vinurilor roşii seci. De asemenea, nu 
este stabilită influenţa naturii materialului adjuvant, precum şi doza acestuia 
asupra complexului polifenolic.

Iată de ce scopul abordat constă în studiul influenţei tratărilor tehnologice 
a vinurilor roşii seci asupra complexului fenolic şi indicilor de culoare.

Cu scopul determinării influenţei diferitor materiale adjuvante utilizate în 
procesul tehnologic de tratare a vinurilor materie primă roşii seci, asupra indi-
cilor fizico-chimici, conţinutului de substanţe fenolice, colorante şi indicilor 
de spumare. A fost supus, tratărilor tehnologice, vinul materie primă roşu 
după 6 luni de păstrare. Indicii fizico-chimici ai vinului sec roşu înainte de 
tratare cu materiale adjuvante sunt redaţi în tab. 6.6. 

Vinul materie primă a fost supus cleirii cu diferite materiale adjuvante, 
dozele preparatelor adjuvante administrate sunt indicate în tab. 6.7.

După tratările tehnologice şi limpezire vinurile materie primă roşii au fost 
scoase de pe sediment şi determinaţi indicii de culoare, conţinutul de sub-
stanţe fenolice şi parametrii de spumare.
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Tabelul 6.6. Indicii fizico-chimici ai vinului roşu sec obţinut din strugurii din soiul de 
struguri Merlot (a.r. 2014)

Concentra-
ţia alcooli-

că,% vol.

Aciditatea 
titrabilă, g/

dm³

Aciditatea 
volatilă, g/

dm³
pH

Potenţi-
alul OR, 

mV

Suma  
compuşilor  

fenolici, mg/dm³

Concentraţia 
antocienilor, 

mg/dm³
12,5±0,1 6,9±0,1 0.33±0,05 3.2±0,01 191±1 1622±15 204±5

În baza rezultatelor obţinute, redate în tab. 6.7 s-a demonstrat, că utilizarea 
bentonitei contribuie esenţial la diminuarea complexului fenolic şi a indici-
lor cromatici. S-a constatat o dependenţă de doza administrată de bentonită, 
conţinutul de substanţe fenolice reducându-se în medie cu 110 mg/dm³, cea 
mai mare reducere fiind înregistrată la administrarea de 1,5 g/dm³ de ben-
tonită, unde conţinutul substanţelor fenolice s-a diminuat cu 335 mg/dm³, 
comparativ cu proba martor. Aceeaşi dinamică se înregistrează şi în privinţa 
antocienilor. 

Tabelul 6.7. Schema de tratare cu materiale adjuvante şi conţinutul de substanţe fenolice  
şi colorante după tratarea vinurilor roşii

Nr Schema de tratare
Intensitatea cu-
lorii, (Ic=A420+ 
A520+A620) ±0,3

Nuanţa culorii, 
(Nc=A420/A520) 

±0,02

Suma compuşi-
lor fenolici, mg/

dm3±15

Antocieni, 
mg/dm3

1 Martor 11,4 0,56 1622 204
2 Bentonită 0,5 g/dm³ 7,5 0,59 1497 171
3 Bentonită 1,0 g/dm³ 6,8 0,6 1412 158
4 Bentonită 1,5 g/dm³ 5,5 0,66 1287 133
5 PVPP 0,2 g/dm³ 8,6 0,54 1592 202

6 PVPP 0,2 g/dm³ + 
Bentonită 1,0 g/dm³ 7,3 0,55 1336 167

7 Gelatină 0,05 g/dm³ 9,1 0,57 1528 195

8 Gelatină – 0,05 g/dm³ +
Bentonită-1,0g/dm³ 6,5 0,62 1287 122

9 Granucol Bi – 0,5 g/dm³ 6,9 0,56 1313 150

10 Granucol Bi – 0,5 g/dm³ + 
Bentonită 1,0 g/dm³ 6,5 0,58 1142 114

11 Granucol Ge – 0,5 g/dm³ 7,5 0,61 1376 155

12 Granucol Ge – 0,5 – g/dm³ 
+ Bentonită 1,0 g/dm³ 6,7 0,62 1226 132

13 Granucol Fa – 0,5 g/dm³ 7,1 0,64 1253 109

14 Granucol Fa – 0,5 g/dm³ + 
Bentonită 1,0 g/dm³ 6,6 0,68 1209 83

Utilizarea separată a gelatinei şi PVPP influenţează nesemnificativ conţi-
nutul de fenoli şi antocieni. Însă la tratarea complexă a vinului cu bentonită 
în combinaţia cu gelatină şi PVPP, conţinutul de substanţe fenolice a înregis-
trat o scădere majoră, comparativ cu proba martor (schema 1), diminuând cu 
aproximativ 350 mg/dm³ de substanţe fenolice. Tratarea vinului după schema 
PVPP+bentonită a avut o influenţă mai mică asupra conţinutului de antocieni, 
comparativ cu schemele de tratare gelatină+bentonită.

Nuanţa culorii s-a majorat în vinurile tratate cu bentonită, gelatină şi pre-
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paratele în bază de cărbune activ, înregistrându-se o scădere a Nc doar la tra-
tarea cu PVPP şi PVPP+bentonită, acest preparat caracterizându-se cu sedi-
mentarea substanţelor cu caracter fenolic polimerizaţi de culoare brună şi 
mai puţim afectând conţinutul de antocieni, comparativ cu experienţele unde 
s-a utilizat bentonită+gelatină/Granucol FA.

O influenţă majoră asupra indicilor de culoare şi conţinutului de substanţe 
fenolice s-a înregistrat în mostrele cu utilizarea ca material de cleire a pre-
paratelor în bază de cărbune activ, înregistrându-se diminuări majore a Ic, 
substanţelor fenolice şi antocienilor. Cele mai mari diminuări a complexului 
fenolic fiind înregistrată la schema de tratare Granucol BI+bentonită, unde 
conţinutul de substanţe fenolice a atins valoarea de 1142 mg/dm³, cu 29,6% 
mai puţin decât proba martor (schema 1), iar conţinutul antocienilor atingând 
valoarea de 114 mg/dm³. Cele mai mari iminuări a indicilor cromatici au avut 
loc la tratarea cu Granucol FA+bentonită, iar conţinutul de antocieni a atins 
valoarea de 83 mg/dm³, cu 59% mai puţin decât valoarea iniţială. 

Din datele obţinute se evidenţiază că schemele de tratare, combinate 
cuutilizarea cărbunelui active, diminuează esenţial conţinutul de compuşi 
fenolici şi coloranţi şi nu sunt admisibile la tratarea vinurilor materie primă 
roşii pentru spumante. Doar tratarea cu bentonită în doza de până la 1g/dm³ 
şi utilizarea PVPP afectează acest complex de compuşi în limitele admisibile şi 
garantează păstrarea rezervei suficiente de compuşi fenolici şi antocieni pen-
tru producerea vinurilor spumante roşii de calitate.

În scopul aprecierii influenţei tratărilor tehnologice cu materiale adjuvante 
a vinurilor materie primă roşii asupra proprietăţilor de spumare au fost deter-
minaţi indicii de spumare cu utilizarea instalaţiei “MOSALUX” (Franţa), iar 
rezultatele obţinute sunt prezentate în fig. 6.7. 

Reieşind din datele prezentate în figură se evidenţiază influenţa majoră 
asupra indicilor de spumare a preparatelor în bază de cărbune activ. Cea mai 
agresivă tratare faţă de substanţele tensioactive din vin, ce a afectat indicii de 
spumare, fiind administrarea de Granucol BI 0,5 g/dm³ + bentonită 1 g/dm³, 
urmată de schemele de tratare a vinului cu Granucol GE+bentonită şi Granu-
col FA+bentonită, ce a dus la diminuarea indicilor de spumare aproximativ 
cu 50%, comparativ cu proba martor. Prin urmare, aceste scheme de tratare 
diminuează calitatea vinurilor materie primă pentru spumante roşii.

Tratarea vinului materie primă roşu doar cu gelatină şi separat doar cu 
PVPP nu a modificat esenţial indicii de spumare, însă tratarea vinului cu aceste 
preparate necesită tratare auxiliară cu bentonită sau filtrare. Chiar şi după tra-
tarea auxiliară cu bentonită se evidenţiază diminuarea indicilor de spumare, 
înălţimea maximală a spumei diminuând cu 23mm la tratarea PVPP+bento-
nită şi cu 36mm la tratarea vinului cu gelatină+bentonită.
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Figura 6.7. Analiza comparativă a indicilor de spumare a vinurilor materie primă roşii 
produse în baza soiului Merlot (anul roadei 2014)

De asemenea, tratarea cu aceste preparate reduce semnificativ parametrii 
de stabilitate ai spumei, totodată majorînd şi dinamica de distrugere a spu-
mei. 

De asemenea, tratarea vinurilor materie primă roşii cu bentonită are o 
influenţă semnificativă asupra indicilor de spumare şi este direct dependentă 
de doza de bentonită administrată. 

În urma studiului efectuat s-a determinat, că tratarea vinurilor mate-
rie primă roşii cu materiale adjuvante afectează impunător parametrii de 
spumare şi doar schemele de tratare cu bentonită în doză de 0,5-1 g/dm³ şi 
PVPP+bentonită au un impact mediu asupra acestor parametric, şi pot fi reco-
mandate de utilizat la producerea vinurilor spumante roşii.

Tratarea vinurilor materie primă roşii cu preparate în bază de cărbune 
active, precum şi gelatină+bentonită, are o influenţă majoră asupra indicilor 
de spumare, în special diminuînd stabilitatea spumei şi accelerând distruge-
rea spumei. 

Prin urmare, aceste scheme de tratare a vinurilor materie primă roşii nu 
pot fi utilizate la producerea vinurilor spumante roşii de calitate.
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6.4.3. Stabilirea componenţei optimale a cupajului de vinuri materie 
primă roşii pentru producerea vinurilor spumante roşii cu proprietăţi 
avansate de spumare

Prin cupajare se pot îmbunătăţi aroma şi culoarea unui vin, se poate ajusta 
pH-ul, creşte sau descreşte aciditatea, concentraţia alcoolică şi/sau cantitatea 
de zaharuri, se pot corecta mici lacune sau se poate prelucra structura şi nive-
lul taninurilor. De asemenea, la producerea vinurilor spumante este necesar 
de luat în consideraţie şi indicii de spumare. 

La formarea proprietăţilor de spumare participă o gamă largă de compuşi 
chimici şi trebuie de luat în consideraţie conţinutul cantitativ al acestor com-
puşi, dar şi interacţiunile între ei ce pot spori sau diminua proprietăţile de 
spumare ale vinurilor materie primă roşii.

 Aceşti factori pot influenţa pozitiv sau negativ parametrii de spumare şi 
organoleptici ai vinurilor materie primă roşii după cupajare.

Din aceste considerente, pentru stabilirea influenţei partenerilor de cupaj 
asupra parametrilor organoleptici şi de spumare au fost selectate vinurile 
materie primă roşii produse din soiurile Merlot, Cabernet-Sauvignon şi Pinot 
Franc. Parametrii fizico-chimici sunt redaţi în tab. 6.8.

Tabelul 6.8. Indicii fizico-chimici ai vinurilor materie primă roşii (a.r. 2012)
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compuşi-
lor feno-
lici, mg/

dm3

antocie-
nilor,

mg/dm3

Cabernet-Sauvignon 11,9±1 6,9±0,1 0,33±0,05 2180±15 231±5 210±1 7,85±0,05
Merlot 12,0±1 5,3±0,1 0,56±0,05 1543±15 180±5 201±1 7,90±0,05
Pinot Franc 13,3±1 5,7±0,1 0,33±0,05 914±15 97±5 194±1 7,80±0,05

Tabelul 6.9. Schemele de cupajare a vinurilor materie primă roşii (a.r. 2012)
Denumirea Raportul de vinuri materie primă în cupaje %, vin
Nr. cupajului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Merlot 70 30 70 30 - - 50 - 50 33 50 30 20
Cabernet-Sau-
vignon 30 70 - - 70 30 50 50 - 33 30 50 30

Pinot Noir - - 30 70 30 70 - 50 50 33 20 20 50

În scopul stabilirii componenţei optimale şi ameliorării calităţii vinurilor 
materie primă roşii, destinate producerii vinurilor spumante roşii, au fost 
compuse 13 microcupaje experimentale. Rapoartele de vinuri materie primă 
sunt redate în tab. 6.9.

În cupajele formate a fost determinată concentraţia substanţelor fenolice, 
antocienilor, indicii cromatici şi de spumare. Datele obţinute sunt redate în 
tab. 6.11.

Din datele din tab. 6.11 observăm, că conţinutul de substanţe fenolice în 
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cupajele obţinute variază de la 1103-1989 mg/dm³, iar concentraţia antocieni-
lor de la 122-216 mg/dm³, de asemenea, modificările indicilor cromatici este 
direct dependentă de raportul vinurilor materie primă roşii din cupaj.

Analizând datele privind indicii de spumare putem evidenţia, că vinul 
materie primă produs în baza soiului Merlot are cei mai înalţi indici de spu-
mare, urmat de cupajele în care acest vin este prezent ca component de bază, 
obţinând cele mai înalte valori ale indicelui de spumare S şi, prin urmare, 
aceste cupaje au potenţial de producere a vinurilor spumante roşii cu pro-
prietăţi de spumare avansate. Iar vinurile materie primă roşii formate prin 
schemele de cupajare 4, 9 şi 13 au cei mai mici indici de spumare şi ar dimi-
nua calitatea produsului finit. De asemenea, din datele obţinute se observă o 
legătură dintre indicii de spumare şi concentraţia antocienilor, însă nu există 
o corelaţie directă între aceşti parametri din cauza că parametri de spumare 
depind de un grup larg de substanţe ce se conţin în vinurile roşii.

Tabelul 6.10. Indicii fizico-chimici şi de spumare a cupajelor vinurilor materiei prime roşii 
(a.r.2012)

Denumirea

Conţinutul 
de substanţe 
fenolice, mg/

dm³

Concentraţia 
antocienilor, 

mg/dm³

Intensita-
tea culorii, 

(Ic)

Nuanţa 
culorii, 

(Nc)

Proprie-
tăţile de 
spuma-

re, S

Nota 
organo-
leptică, 
baluri

Merlot 1543±15 180±5 15,1±0,3 0,6±0,02 232±6 8,0
Cabernet-Sauvignon 2180±15 231±5 16,7±0,3 0,5±0,02 228±6 7,8
Pinot Noir 914±15 97±5 7,8±0,3 0,7±0,02 157±6 7,8
Cupaj 1 1734±15 195±5 13,9±0,3 0,6±0,02 204±6 7,9
Cupaj 2 1989±15 216±5 15,8±0,3 0,4±0,02 226±6 7,9
Cupaj 3 1354±15 155±5 13,1±0,3 0,6±0,02 186±6 7,8
Cupaj 4 1103±15 122±5 10,5±0,3 0,7±0,02 131±6 7,8
Cupaj 5 1800±15 191±5 14,1±0,3 0,6±0,02 183±6 7,9
Cupaj 6 1294±15 137±5 10,2±0,3 0,6±0,02 192±6 7,8
Cupaj 7 1862±15 206±5 13,1±0,3 0,4±0,02 175±6 7,8
Cupaj 8 1548±15 164±5 13,4±0,3 0,6±0,02 127±6 7,8
Cupaj 9 1229±15 139±5 11,4±0,3 0,7±0,02 146±6 7,7
Cupaj 10 1540±15 169±5 13,4±0,3 0,5±0,02 222±6 7,9
Cupaj 11 1609±15 179±5 13,4±0,3 0,6±0,02 178±6 7,9
Cupaj 12 1736±15 189±5 14,6±0,3 0,6±0,02 170±6 7,9
Cupaj 13 1420±15 154±5 11,6±0,3 0,6±0,02 124±6 7,7

În scopul evidenţierii cupajelor optimale de vinuri materie primă roşii pen-
tru producerea vinurilor spumante, mostrele studiate au fost supuse analizei 
organoleptice.

Conform rezultatelor analizei organoleptice putem evidenţia vinurile 
materie primă roşii produse în baza soiului Merlot, fiind apreciate cu o medie 
de 7,95 bal. Având o culoare rubinie intensă, aromă tipică de soi, bogată de 
fructe, gust proaspăt şi plin, din aceste considerente a fost apreciat cu poten-
ţial avansat pentru producerea vinurilor spumante roşii de calitate. De ase-
menea, o înaltă apreciere organoleptică a obţinut vinul materie primă roşu 
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produs prin utilizarea schemei de cupajare 1(70% Merlot+30% Cabernet-Sau-
vignon), care a fost apreciată cu 7,93 puncte, urmat de cupajele 2 şi 10, apreci-
ate cu 7,91 puncte. Aceste mostre s-au caracterizat cu o culoare intens rubinie, 
aromă bogată de fructe, gust echilibrat slab acid. Au fost evidenţiate cupajele 
formate din vinul materie primă roşu Merlot, având un efect pozitiv asupra 
parametrilor organoleptici în toate cupajele din care a făcut parte.

Cea mai joasă apreciere organoleptică le-au primit cupajele 13 şi 9, fiind 
caracterizate printr-un gust moale, apos aromă dezechilibrată şi din aceste 
considerente nu sunt recomandate pentru producerea vinurilor spumante 
roşii.

6.4.4. Selectarea şi aprecierea diferitor tulpini de levuri din CRMIO 
pentru fermentarea secundară la producerea vinurilor spumante roşii

Este cunoscut faptul, că influenţa conţinutului de substanţe fenolice asu-
pra levurilor se află în dependenţă de conţinutul de etanol în vinuri. La con-
centraţii mai înalte de alcool etilic în vinuri au loc schimbări în permeabili-
tatea membranei celulare şi ca urmare fluxul de substanţe fenolice în celulă 
creşte. În acest context, la fermentarea secundară, viabilitatea levurilor va fi 
afectată de aceşti factori limitativi şi apare necesitatea studierii capacităţii de 
fermentare a tulpinilor de levuri la aceste condiţii. Cercetările au fost efectu-
ate pe baza vinului roşu sec Merlot (a.r. 2012) cu următoarele condiţii:
Concentraţia alcoolului etilic 11,1% Vol.
Concentraţia în masă a acidităţii titrabile 5,5 g/dm³
Concentraţia în masă a acidităţii volatile 0,4 g/dm³
Concentraţia în masă a substanţelor fenolice 2024 mg/dm³
Concentraţia în masă a antocienilor 136 mg/dm³

Vinul a fost condiţionat cu licoare de tiraj până la zaharitatea 22 g/dm³, fiecare 
mostră a fost inoculată cu tulpina de levuri testată, eprubetele au fost închise 
cu dop steril şi plasate în termostat la temperatura de 200. 

Analizând rezultatele din tab. 6.11 privind acumularea de CO2 în tuburile 
Durham, modificate la IŞPHTA, putem diviza tulpinile de levuri studiate în 3 
grupe, în dependenţă de volumul de CO2 acumulat. Tulpinile de levuri 9, 55, 64, 
88 şi 91 se caracterizează ca cele mai rezistente, la concentraţii înalte de sub-
stanţe fenolice şi alcool, fiind capabile să se acomodeze rapid la condiţiile speci-
fice ale fermentaţiei secundare acumulând de la 0,537 până la 0,650 cm³ de CO2.

Tulpinile de levuri № 29, 30 au o dinamică moderată de fermentare secun-
dară acumulând de la 0,431până la 0,488 cm³ de CO2, iar tulpinile de levuri № 
1, 4, 11, 81 şi 84 au o capacitate de fermentare secundară scăzută la concen-
traţii înalte de substanţe fenolice şi alcool etilic, având o dinamică nesatisfă-
cătoare de acumulare a CO2.

În urma acestui test au fost evidenţiate tulpinile de levuri cu o capacitate 
înaltă de fermentare secundară a vinurilor materie primă cu conţinut majo-
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rat de substanţe fenolice. Însă capacitatea înaltă a fermentaţiei secundare nu 
garantează şi o influenţă pozitivă a tulpinilor de levuri asupra parametrilor de 
calitate ai producţiei finite. Din necesitatea studierii acestui factor tulpinile de 
levuri № 9, 55, 64, 88 şi 91 au fost utilizate la producerea în condiţii de labora-
tor a vinurilor spumante roşii în baza vinului roşu sec Merlot (a.r. 2012).

Tabelul 6.11. Indicii de activitate fermentativă a tulpinilor de levuri în vinul materie primă 
roşu cu conţinut sporit de substanţe fenolice

Amestecul fermentativ cu utilizarea
Tulpinii de levuri №

Volumul de CO2, cm³
48h 72 h 96 h

1 0,035 0,156 0,219
4 0,007 0,085 0,141
9 0,233 0,452 0,650

11 0,014 0,078 0,099
29 0,078 0,276 0,431
30 0,085 0,226 0,488
55 0,170 0,311 0,587
64 0,163 0,311 0,580
81 0,007 0,120 0,254
84 0,007 0,042 0,113
88 0,177 0,382 0,629
91 0,163 0,290 0,537

Vinurile spumante roşii obţinute din vinul materie primă Merlot au fost 
supuse analizelor fizico-chimice în scopul stabilirii influenţei tulpinilor de 
levuri asupra conţinutului de substanţe fenolice, colorante şi parametrilor 
organoleptici. Rezultatele obţinute sunt prezentate în tab. 6.12. 

Analizând datele prezentate referitor la acumularea presiunii de CO2 în sti-
cle, este de menţionat că toate mostrele de vinuri spumante roşii au confirmat 
rezultatele obţinute în tuburile Durham şi au acumulat o presiune de CO2 în 
sticlă de peste 400 kPa. 

Acest fapt demonstrează că tulpinile de levuri selectate anterior sunt capa-
bile la fermentarea deplină a zaharurilor în procesul tehnologic de producere 
a vinurilor spumante roşii. 

Aciditatea titrabilă, în toate mostrele de vinuri spumante roşii a diminuat 
cu 0,2 g/dm3, cu excepţia vinului spumant roşu, obţinut cu utilizarea suşei 
de levuri № 88, unde a diminuat cu 0,8 g/dm3, fapt confirmat de majorarea 
pH-ului. Aciditatea volatilă şi potenţialul OR a vinurilor spumante roşii a 
crescut nesemnificativ în toate probele analizate. Concentraţia alcoolică s-a 
majorat cu 1,1-1,2% vol., ce corespunde cantităţii de zaharuri fermentate în 
procesul de fermentaţie secundară. 

Toate mostrele de vinuri spumante roşii au fost supuse analizei organolep-
tice, ce a permis de evidenţiat vinul spumant roşu obţinut cu utilizarea tulpinii 
de levuri № 91, care se caracterizează prin o aromă complexă, gust echilibrat 
şi indici de spumare şi perlare înalţi, fiind recomandată pentru producerea 
vinurilor spumante roşii.
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Tabelul 6.12. Indicii fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante roşii obţinute din 
soiul Merlot cu utilizarea diferitor tulpini de levuri după 9 luni de maturare (a. r. 2011)

Indicii fizico-chimici Vinul materie 
primă roşu sec

Vinul spumant roşu fermentat  
cu utilizarea tulpinii de levuri

№ 9 № 55 № 64 № 88 № 91
Presiunea, kPa - >400 >400 >400 >400 >400
Concentraţia alcoolică, % vol. 11,1 12,3 12,3 12,2 12,3 12,2
Concentraţia în masă a acidităţii 
titrabile, g/dm3 7,1 6,9 6,9 6,9 6,3 6,9

Concentraţia în masă a acidităţii 
volatile, g/dm3 0,33 0,39 0,39 0,39 0,46 0,46

pH 3,2 3,28 3,28 3,28 3,36 3,28
OR, mV 191 205,5 205,7 205,8 201,3 205,4
Concentraţia în masă a substan-
ţelor fenolice, mg/dm3 1584 1178 1126 1242 936 1281

Concentraţia în masă a antocieni-
lor, mg/dm3 136 67,6 85,6 86,6 70,8 90,9

Nota organoleptică, baluri 7,9 8,9 8,8 8,8 8,9 9,0

Vinurile spumante roşii, fermentate cu utilizarea tulpinilor de levuri № 88 
şi 9 au obţinut note organoleptice comparativ medii şi au fost caracterizate 
ca corespunzătoare pentru vinurile spumante roşii, iar cele mai joase note 
organoleptice s-au acordat vinurilor spumante roşii fermentate pe tulpinile 
de levuri № 55 şi 64.

În scopul stabilirii influenţei tulpinilor de levuri studiate asupra conţinutu-
lui de substanţe fenolice şi antocienilor în procesul de fermentare secundară, 
au fost efectuate analizele specifice în partidele experimentale de vinuri spu-
mante roşii obţinute cu utilizarea diferitor tulpini de levuri. Rezultatele obţi-
nute sunt prezentate în fig. 6.8.

Figura 6.8. Analiza comparativă a concentraţiei substanţelor fenolice şi antocieni în vinurile 
spumante roşii după 9 luni de maturare obţinute cu utilizarea diferitor tulpini de levuri din CRMIO
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Cercetările efectuate au evidenţiat influenţa majoră a tulpinilor de levuri 
cercetate asupra conţinutului de substanţe fenolice şi antocieni. Cea mai 
mare reducere a complexului fenolic s-a înregistrat în vinurile spumante roşii 
fermentate cu tulpina de levuri № 88, diminuând cu 41% de la valoarea iniţi-
ală. De asemenea, o diminuare esenţială s-a înregistrat în vinurile spumante 
roşii obţinute cu utilizarea tulpinilor de levuri № 55 şi 9. Tulpinile de levuri № 
64 şi 91 s-au caracterizat cu o influenţă mai redusă, favorizând păstrarea sub-
stanţelor fenolice, conţinutul cărora s-a micşorat cu 19,1- 21,6%. 

O influenţă semnificativă asupra conţinutului de antocieni au exercitat tul-
pinile de levuri № 9 şi № 88 utilizarea cărora, la fermentarea secundară, a con-
tribuit la reducerea valorii acestui parametru cu 48-50% faţă de concentraţia 
lor în vinul roşu iniţial, urmate de tulpinile № 55 şi 64 cu 37-36%. 

Astfel, se poate de concluzionat, că reducerea substanţelor fenolice şi a 
antocienilor nu sunt proporţionale, iar tulpina de levuri are o influenţă selec-
tivă asupra diferitor compuşi ai complexului fenolic. Prin urmare, selectarea 
tulpinilor de levuri din punct de vedere a acestor parametri poate reduce pier-
derile complexului fenolic la producerea vinurilor spumante roşii.

În urma testărilor de laborator şi în condiţii de microvinificaţie se poate 
evidenţia tulpina de levuri № 91, care a contribuit la păstrarea concentraţiei 
antocienilor, şi se caracterizează prin proprietăţi tehnologice avansate, care 
permit micşorarea pierderilor de substanţe fenolice şi antocieni pe parcursul 
fermentării secundare şi păstrării.

Tulpina de levuri Nr. 91 a fost depozitată în Colecţia Naţională de Microor-
ganisme Nepatogene a AŞM cu numărul CNMN-Y-28.

6.4.5. Studiul influenţei conţinutului de substanţe fenolice asupra 
calităţii vinurilor spumante roşii după 9 luni de maturare

În continuare, pentru stabilirea influenţei partenerilor de cupaj asupra 
parametrilor organoleptici au fost selectate vinurile materie primă produse 
din soiurile Merlot, Cabernet-Sauvignon şi Pinot Franc. 

Utilizând vinurile materie primă roşii au fost formate microcupaje experi-
mentale şi prin testările organoleptice au fost selectate 5 cupaje cu conţinut 
diferit de substanţe fenolice pentru producerea vinurilor spumante roşii. 

Cupajul 1: Pinot-Franc 60%+Merlot 40% (Conţinutul de substanţe fenolice 
1325mg/dm3); 

Cupajul 2: Pinot Franc 33% +Merlot 33% + Cabernet Sauvignon 34% (Con-
ţinutul de substanţe fenolice 1533 mg/dm3); 

Cupajul 3: Merlot 70% + Cabernet Sauvignon 30% (Conţinutul de substanţe 
fenolice 1760mg/dm3); 

Cupajul 4: Merlot 20% + Cabernet Sauvignon 80% (Conţinutul de substanţe 
fenolice 2067mg/dm3).

Cupajul 5: Merlot 100% (Conţinutul de substanţe fenolice 1543 mg/dm3). 
După maturarea la sticlă timp de 9 luni vinurile spumante au fost supuse 
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analizelor fizico-chimice şi organoleptice, rezultatele sunt prezentate în 
tab. 6.14.

Tabelul 6.13. Indicii fizico-chimici şi organoleptici ai vinurilor spumante roşii după 9 luni de 
maturare cu diferite concentraţii a substanţelor fenolice
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Cupaj 1 420 12,8 5,1 0,42 3,31 193 8,8
Cupaj 2 380 12,7 5,3 0,36 3,35 196 8,8
Cupaj 3 490 12,9 6,6 0,42 3,21 204 8,9
Cupaj 4 450 12,8 5,6 0,49 3,30 210 8,7
Cupaj 5 480 12,8 6,7 0,36 3,20 202 9,1

Analizând datele prezentate, putem constata că toate mostrele au acumu-
lat presiunea de CO2 în sticlă necesară, iar concentraţia alcoolică variază între 
12,7-12,9% vol. Concentraţia în masă a acidităţii titrabile variază în limitele de 
la 5,1 până la 6,7 g/dm³. Aciditatea volatilă se află în limitele admisibile pentru 
această categorie de vinuri.

Analiza organoleptică a permis de evidenţiat vinul spumant roşu obţinut 
din soiul Merlot (100%), fiind apreciat cu aromă complexă de fructe, gust 
echilibrat, proaspăt, coloraţie rubinie intensă, perlare-spumare stabilă şi fiind 
apreciat cu nota de 9,1 baluri, urmat de cupajul 3 (Merlot 70% + Cabernet 
Sauvignon 30%), fiind apreciat cu aromă de fructe, gust echilibrat, slab acid, 
coloraţie rubinie intensă, perlare-spumare stabilă şi fiind apreciat cu nota de 
8,9 baluri.

În vinurile spumante roşii a fost identificat conţinutul de substanţe feno-
lice iniţiale şi după fermentarea secundară şi măturarea timp de 9 luni. Rezul-
tatele obţinute sunt prezentate în fig. 6.9. 

Analizând datele din fig. 6.9., s-a stabilit, că în urma fermentării secundare 
şi maturării timp de 9 luni la producerea vinurilor spumante roşii, conţinutul 
de substanţe fenolice scade, în medie cu 340 mg/dm³. 

Această scădere este determinată de activitatea levurilor în timpul fermen-
tării secundare, acţiunea bentonitei şi degradării fenolilor în timpul maturării. 
Cea mai mare diminuare a compuşilor fenolici a avut loc în vinul spumant 
roşu produs din cupajul 1, reducându-se 25% din valoarea iniţială a acestor 
componenţi. În vinul spumant produs în baza cupajului 5, cu concentraţii mai 
sporite de acești compuşi, polifenolii s-au redus cu doar 11% din valoarea ini-
ţială. 
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Figura 6.9. Analiza comparativă a concentraţiei substanţelor fenolice în vinurile 
spumante roşii după 9 luni de maturare obţinute din cupajele cu diferit conţinut de 

substanţe fenolice iniţiale 

Conform rezultatelor prezentate în fig. 6.10. concentraţia antocienilor în 
vinurile spumante roşii, obţinute în baza cupajelor 1 şi 2, a pierdut peste 50% 
din valoarea iniţială a antocienilor, atingând valori de 38 şi, respective, 57 mg/
dm3, ce a dus la o intensitate slabă a culorii netipică pentru vinurile spumante 
roşii. Cupajele 3, 4 şi 5 au avut rezerva necesară de antocieni pentru a asigura 
o culoare satisfăcătoare după fermentarea secundară şi maturarea timp de 9 
luni, acest parametru diminuându-se în medie cu 40% de la valoarea iniţială.

Figura 6.10. Concentraţia antocienilor în vinurilor spumante roşii după 9 luni de maturare 
obţinute din cupajele cu diferit conţinut de substanţe fenolice
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Din rezultatele obţinute în urma evaluării cupajelor cu conţinut diferit de 
substanţe fenolice şi diferită componenţă a partenerilor de cupaj, s-a eviden-
ţiat vinul spumat roşu produs din soiul Merlot (100%), având cea mai înaltă 
apreciere organoleptică şi fiind recomandat pentru producerea vinurilor spu-
mante roşii de calitate.

6.4.6. Identificarea schemelor tehnologice optime la producerea vinurilor 
spumante roşii
Pentru o mai bună expresie organoleptică la producerea vinurilor spu-

mante roşii şi în scopul evidenţierii proprietăţilor de spumare şi cromatice 
este foarte importantă gestionarea corectă a procesului de vinificaţie, în spe-
cial a operaţiei de macerare, cât şi alegerea regimurilor optimale de tratare şi 
păstrare, monitorizarea conţinutului de substanţe fenolice şi regimurilor de 
fermentare secundară. O atenţie deosebită trebuie de acordat selectării tulpi-
nii de levuri pentru procesul de fermentare secundară.

În baza rezultatelor obţinute în urma cercetărilor efectuate pe parcursul 
anilor 2008 – 2018 referitoare la perfecţionarea tehnologiei de producere a 
vinurilor spumante roşii, este recomandată o schemă perfecţionată a tehnolo-
giei de producere a vinurilor spumante roşii. Schema tehnologică prezentată 
include următoarele operaţiuni tehnologice:

Procesul tehnologic de fabricare a vinului materie primă roşu şi vinului 
spumant roşu „Merlot” include: 

• Vinurile materie primă pentru vinuri spumante se fabrică din soiuri de 
struguri Merlot cu un conţinut de zaharuri 200-220 g/dm³;

• Recoltarea, transportul şi recepţionarea strugurilor;
• Prelucrarea strugurilor;
• Producerea vinurilor materie primă roşii ;
• Fermentarea-macerarea pe boştină timp de 4-6 zile la temperatura de 

26-28ºC cu utilizarea tulpinilor de levuri selecţionate (se recomandă tul-
pina de levuri № 29 din CRMIO) sau a levurilor active uscate speciale 
pentru fabricarea vinurilor materie primă roşii;

• Fermentarea-macerarea până la acumularea rezervei de substanţe 
fenolice de 1800-2200 mg/dm³;

• extragerea sedimentului de seminţe din struguri după 48-60 h de fer-
mentare-macerare;

• Scurgerea şi presarea boştinei la presă pneumatică;
• Post fermentarea vinului roşu;
• Sulfitarea vinului în doze de 50-100 mg/dm³ de SO2;
• Scoaterea vinului roşu de pe sedimentul de levuri după 14-20 zile;
• Limpezirea şi păstrarea vinului timp de 4 luni;
• Recepţionarea vinurilor materie primă destinate producerii vinurilor 

spumante;
• Vinurile materie primă pentru vinuri de struguri speciale efervescente 

spumante se asamblează în loturi mari în limitele soiului;
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• În procesul de asamblare se efectuează tratarea vinurilor materie primă 
în conformitate cu instrucţiunea tehnologică de tratare a vinurilor 
materie primă şi vinurilor la întreprinderile din industria vinicolă, în 
baza cleirii de probă cu gelatină, tanin, bentonită şi cu alte substanţe 
avizate pentru utilizare de Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătă-
ţii Publice al Republicii Moldova. Se recomandă tratarea cu bentonită 
(0,5-1 g/dm³) şi în cazuri necesare de utilizat PVPP în doze reduse;

• Vinurile materie primă tratate se limpezesc, apoi se decantează şi se 
dirijează la filtrare şi cupajare (după necesitate);

• Cupajul se prepară din vinuri materie primă Merlot, conţinutul de sub-
stanţe fenolice de 1500-1700 mg/dm³ şi antocieni 120-160 mg/dm³;

Figura 6.11. Schema tehnologică de producere a vinurilor materie primă roşii seci  
pentru spumante roşii. 
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Figura 6.12. Schema tehnologică de producere a vinurilor spumante roşii “Merlot”

• Vinurile materie primă de soi obţinut se refrigerează;
• Prepararea maielei de levuri;
• Prepararea licorilor de rezervor şi expediţie pentru fabricarea vinului 

spumant roşu;
• Prepararea amestecului de rezervor;
• Amestecul de rezervor se prepară din cupajul de vinuri materie primă 

roşii de struguri tratate pentru vinuri spumante, licoare de rezervor din 
calculul concentraţiei în masă a zaharurilor de 22-28 g/dm3 şi maia de 
levuri selecţionate în baza tulpinii CNMN-Y-28 conform calculului ast-
fel, încât conţinutul în 1cm3 de amestec să constituie 4-5 mln. celule de 
levuri;

• Amestecul de rezervor se supune controlului fizico-chimic şi microbi-
ologic şi după decizia pozitivă a laboratorului, se dirijează în acratofor 
pentru efectuarea fermentaţiei secundare, lăsând un spaţiu liber de cel 
mult 1% din capacitatea lui;
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• Se recomandă de a administra în amestecul de rezervor bioactivanţi, 
constituiţi din săruri fosfatice şi tiamină, în doze recomandate de fir-
mele producătoare;

• Efectuarea procesului de fermentare secundară;
• Fermentarea secundară a amestecului de rezervor se efectuează prin 

metoda periodică sau în flux conform RG MD 67-40582515-08:2010;
• Refrigerarea vinului;
• Vinul spumant se refrigerează la o temperatură de la 0°C până la minus 

4°C şi se menţine la această temperatură cel puţin 12 h;
• Vinul spumant după menţinerea la frig se filtrează în condiţii izotermice 

şi izobarice, se dozează cantitatea necesară de licoare de expediţie şi se 
dirijează la îmbuteliere izobarometrică;

• Îmbutelierea, ambalarea, etichetarea (marcarea), depozitarea, trans-
portul şi garanţia producătorului, conform SM 154;

• Menţinerea de control se efectuează la temperatura de la 15°C până la 
25°C în decurs de 5 zile sau se înlocuieşte prin tratarea termică la tem-
peratura de la 40°C până la 50°C în decurs de la 15 până la 25 minute;

6.5. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
În urma cercetărilor realizate se pot formula următoarele concluzii şi reco-

mandări:
1. În rezultatul studiului efectuat asupra soiurilor de struguri roşii pentru 

producerea vinurilor spumante roşii şi anume Cabernet-Sauvignon, Merlot, 
Rară Neagră şi Pinot Franc s-au evidenţiat vinurile materie primă roşii pro-
duse în baza soiului Merlot, permiţând producerea vinurilor spumante roşii 
cu calităţi olfactiv-gustative înalte şi proprietăţi de spumare avansate. 

2. În baza rezultatelor experimentale obţinute a fost evidenţiat regimul 
termic optimal al procesului de fermentare-macerare de 26°C cu durata de 
4-6 zile, ce permite producerea vinurilor materie primă roşii cu un conţinut 
optimal al complexului fenolic, proprietăţi de spumare avansate şi apreciere 
organoleptică înaltă. 

3. În baza studiului efectuat, s-a constatat, că la tratarea vinurilor materie 
primă roşii cu materiale adjuvante se recomandă doze minimale de adjuvante 
(0,5-1 g/dm³).

4. În baza studiului comparativ a diferitor tulpini de levuri din CRMIO a 
fost evidenţiată tulpina de levuri № 29, favorizând producerea vinurilor mate-
rie primă roşii cu indici avansaţi organoleptici şi de spumare.

5. A fost elaborată schema tehnologică optimizată pentru producerea vinu-
rilor materie primă roşii seci cu caracteristici de calitate evidenţiate,care a fost 
confirmateă prin obţinerea unui lot de vin roşu sec din soiurile Cabernet-Sau-
vignon şi Merlot în volum de 6000 dal la FCP. „ASCONI”.

6. A fost elaborată metoda de apreciere a potenţialului de fermentare 
secundară a tulpinilor de levuri în condiţii similare fermentării secundare la 
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producerea vinurilor roşii, care poate servi ca un criteriu important pentru 
utilizarea lor la producerea vinurilor spumante roşii.

7. A fost evidenţiată din CRMIO tulpina de levuri № 91, care permite pro-
ducerea vinurilor spumante roşii cu potenţial de spumare sporit. Tulpina de 
levuri № 91 a fost depozitată în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepa-
togene a AŞM cu numărul CNMN-Y-28.

8. A fost stabilit potențialul oenologic înait al producerii vinului spumant 
roşu Merlot, cu proprietăţi organoleptice şi de spumare avansate. A fost elabo-
rată instrucţiunea tehnologică de producere a vinurilor spumante roşii demi-
seci, demidulci „Merlot”.

9. În baza cercetărilor efectuate şi a rezultatelor obţinute se recomandă:
de efectuat procedeul de fermentare-macerare a mustuielii la tempera-

tura de 26°C timp de 4-6 zile pentru soiurile Merlot şi Cabernet-Sauvignon, cu 
extracţia sedimentului de seminţe după 36-60 h de la începutul fermentaţiei 
alcoolice; 

pentru efectuarea fermentării alcoolice la producerea vinurilor materie 
primă roşii de utilizat tulpina de levuri nr. 29 din CRMIO; 

la tratarea vinurilor materie primă roşii pentru spumante de utilizat bento-
nită în doze de 0,5 g/dm³; 

se recomandă producerea vinurilor spumante roşii din vinurile materie 
primă roşii produse în baza soiului de struguri Merlot; pentru fermentarea 
secundară la producerea vinurilor spumante roşii, de utilizat tulpina de levuri 
CNMN-Y-28.



320

TARAN NICOLAE

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
1. ADAJUC, V. Studiul şi selecţia suşelor de levuri autohtone pentru producerea vinu-

rilor spumante. Teza de doctor, Chişinău, 2011, 229 p.
2. ANTOHI, M. Perfecţionarea tehnologiei de selecţionare şi obţinere a levurilor 

active uscate pentru utilizarea lor producerea vinurilor albe seci. Teza de doctor, 
Chişinău, 1999, 219 p.

3. CONSTANTINESCU, Gh., JUNCU, V. Viticultură şi Vinificaţie. Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1967, p. 275-276.

4. COTEA, V., POMOHACI, N., CHEORGHIŢA,M. Oenologie. Bucureşti, Ed. Didactică 
şi Pedagogică, 1982, p. 315.

5. COTEA,V. Tratat de oenologie, Vol, 1, Ed. Ceres, Bucureşti, 1985, 624 p.
6. COTEA, V. Tehnologia vinurilor efervescente. Bucureşti, Ed. Cereş, 2005, 250 p.
7. COTEA, V.D., ZĂNOAGĂ, C.V., COTEA,V.V. Tratat de oenochimie, Ed. Academiei 

Române, Bucureşti, vol. 1, 2009, 686 p.
8. COTEA, V.D., ZĂNOAGĂ, C.V., COTEA,V.V. Tratat de oenochimie, Ed. Academiei 

Române, Bucureşti, vol. 2, 2009, 750 p.
9. DUMANOV, V. Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor albe din soiuri noi 

de selecţie moldovenească. Teză de doctor în tehnică. Chişinău, 2013, 216 p.
10. FURTUNA, N. Factorii care influenţează formarea complexului aromatic din vin. 

Meridian Ingineresc, 2013, nr. 3, p. 66-70.
11. FURTUNA, N. Potenţialul aromatic al strugurilor şi metode de determinare a lui. 

Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor. Chi-
şinău: Universitatea Tehnică a Moldovei, 2010, vol. II, p. 2-5.

12. HEROIU, E., GIOSANU, T., POPESCU, T. Cercetări privind evoluţia unor consti-
tuenţi ai aromei în timpul maturării strugurilor şi elaborării vinurilor. Lucr. şt. 
S.C.P.V. Ştefăneşti-Argeş, 1988, 254 p.

13. MORARI, B. Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante roşii. 
Teza de doctor, Chişinău, 2019, 168 p. 

14. MUSTEEAŢĂ, Gr., FURTUNA, N. Aromele vinului. Material didactic. Chişinău: 
Universitatea Tehnică a Moldovei, 2012. 119 p.

15. MUSTEAŢĂ, Gr., FURTUNA, N. Particularităţi ale distribuţiei terpenelor libere şi 
legate între diferite părţi componente ale strugurilor de selecţie autohtonă, Con-
ferinţa Jubiliară tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor, 
Chişinău, UTM, 2014, p. 36-39.

16. MUSTEAŢĂ, Gr., FURTUNA, N. Aromele varietale ale vinurilor. Simpozionul şti-
inţific internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”, Volumul 24 
(2), 2010, p.132.

17. OLARI, T., COGÎLNICEANU, I. Soiuri noi de viţă de vie omologate în Republica 
Moldova. Culegere de Lucrări Ştiinţifice către jubileul de 95 de ani al INVV, Chişi-
nău, 2005, p.2426.

18. PERSTNIOV, N., SURUGIU, V., MOROŞAN, E., COROBCA,V. Viticultura. Chişinău: 
Ed. „Tipografia centrală”, 2000, 503 p.

19. POMOHACI, N., SÎRGHI, C., STOIAN, V., COTEA,V. ş.a. Enologie. Prelucrarea stru-
gurilor şi producerea vinurilor. Bucureşti, Ed. Cereş, Vol. 1, 2000, 367 p.

20. ROŞCA, O. Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante în baza 
studiului procedeelor agrotehnice de cultivare a strugurilor. Teza de doctor, Chişi-
nău, 2019, 196 p.

21. SÎRGHI, C., ZIRONI, R. Aspecte inovative ale enologiei moderne. Chişinău, Sigma, 1994.



BIOTEHNOLOGII IN VINIFICAŢIE

321

22. SOLDATENCO, O. Evidenţierea şi selectarea suşelor de levuri pentru producerea 
vinurilor albe seci în plaiul vitivinicol Cricova. Teza de doctor, Chişinău, 2013, 175 
p. 

23. SOLDATENCO, O., TARAN, N. Aprecierea comparativă a tulpinilor de levuri autoh-
tone şi influenţa lor asupra indicilor fizico-chimici ai vinurilor albe şi roşii seci. În 
culegerea: Realizări ştiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare// 
IŞPHTA-110 ani de activitate, Chişinău, 2020, p. 161-166.

24. SOLDATENCO, E., ROŞCA, O., TARAN, N., STOLEICOVA, S. Studiul influenţei gra-
dului de maturare a strugurilor asupra calităţii vinurilor spumante albe. Pomicul-
tura, Viticultura şi Vinificaţia, Chişinău, nr. 2, 2016, p. 27-31. ISSN 1857-3142.

25. SOLDATENCO, E., TARAN, N., SOLDATENCO, O., ROŞCA, O. Elaborarea tehnolo-
giei de producere a vinurilor spumante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica. În 
culegerea: Realizări ştiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare// 
IŞPHTA-110 ani de activitate, Chişinău, 2020, p. 122-130.

26. TARAN, N., SOLDATENCO, E., SOLDATENCO, O., ROŞCA, O., PONOMARIOVA, 
I., URÎTU, D. Studiul compoziţiei fizico-chimice a cupajelor de vinuri pentru spu-
mante albe în baza soiurilor Viorica şi Floricica. În culegerea: Realizări ştiinţifice 
în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare// IŞPHTA-110 ani de activitate, 
Chişinău, 2020, p. 131-138.

27. TARAN, N., SOLDATENCO, E., SOLDATENCO, O., ROŞCA, O., PONOMARIOVA, 
I., URÎTU, D. Optimizarea componenţei cupajelor pentru vinuri spumante albe 
în baza utilizării vinurilor din soiurile de struguri Viorica şi Floricica. În culege-
rea: Realizări ştiinţifice în horticultură, oenologie şi tehnologii alimentare// 
IŞPHTA-110 ani de activitate, Chişinău, 2020, p. 139-148.

28. TARAN, N., GLAVAN, P., PONOMARIOVA, I., CUHARSCHI, M., ADAJUC,V. Apre-
cierea tehnologică a unor сlone de struguri pentru producerea vinurilor materie 
primă pentru spumante. Viticultura şi Vinificaţia în Moldova, nr. 2, (14), 2008, p. 
20-21.

29. TARAN, N., PONOMARIOVA, I., SOLDATENCO, E. Brevet AGEPI, № 3842. ”Pro-
cedeu de fabricare a vinului spumant cu proprietăţi de spumare avansate”, BOPI 
№ 2, 2009.

30. TARAN, N., SOLDATENCO, E. Tehnologia vinurilor spumante. Aspecte moderne. 
Chişinău, 2011, 302 p.

31. TARAN, N., SOLDATENCO, E., MORARI, B., SOLDATENCO, O., ROŞCA, O., VASI-
UCOVICI, S. Procedeu de fabricare a vinului spumant „Floarea viei”. Brevet de 
invenţie Nr. 1701 din 2017-10-31.

32. TARAN N., SOLDATENCO, E., ADAJUC, V. „Suşă de levuri Saccharomyces cerevi-
siae CNMN-Y-22 pentru producerea vinurilor albe seci aromate”. Brevet de inven-
ţie, AGEPI, Nr: 4224 din 2013.12.31;

33. TARAN, N., SOLDATENCO, E., ANTOHI, M. „Suşă de levuri Saccharomyces cerevi-
siae CNMN-Y-23 pentru producerea vinurilor albe seci”. Brevet de invenţie, AGEPI, 
Nr: 4203 din 2013.09.30;

34. TARAN, N., SOLDATENCO, E., ADAJUC, V. „Suşă de levuri Saccharomyces cerevi-
siae CNMN-Y-24 pentru producerea vinurilor spumante albe”. Brevet de invenţie, 
AGEPI, Nr: 4225 din 2013.12.31.

35. TARAN, N., SOLDATENCO, E., ANTOHI, M. „Suşă de levuri Saccharomyces cerevi-
siae CNMN-Y-25 pentru producerea vinurilor roşii seci”. Brevet de invenţie, AGEPI, 
Nr: 4242 din 2014.02.28.

36. TARAN, N., SOLDATENCO, O. „Suşă de levuri Saccharomyces vini CNMN-Y-26 



322

TARAN NICOLAE

pentru producerea vinurilor albe seci”. Brevet de invenţie, AGEPI, Nr: 4210 din 
2013.10.31.

37. TARAN, N., SOLDATENCO, E., BOSTAN,V., CHIOSA, N., SOLDATENCO, O., 
CICHIR, L., VASIUCOVICI, S. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru 
producerea vinurilor roşii seci. Brevet de invenţie, AGEPI, Nr. 4678 din 2020.11.30.

38. TARAN, N., SOLDATENCO, E., MORARI, B., SOLDATENCO, O., ROŞCA, O., VASIU-
COVICI, S. „Procedeu de fabricare a vinului spumant”. Brevet de inventie Nr. 1268, 
AGEPI, BOPI, NR. 7, 2018. 

39. TARAN, N., SOLDATENCO, E., MORARI, B., SOLDATENCO, O., ROŞCA, O., VASIU-
COVICI, S. „Procedeu de fabricare a vinului spumant”. Brevet de inventie Nr.1267, 
AGEPI, BOPI, NR. 7, 2018.

40. TARAN N., SOLDATENCO O., SOLDATENCO E. Tulpină de levuri Saccharomyces 
cerevisiae pentru producerea vinurilor albe seci. Hotătâre de acordare nr. 9595 din 
2020.09.19.

41. TARAN, N., SOLDATENCO, O., SOLDATENCO, E., RUDOI, A., SANDU, V., GLA-
VAN, P. Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor 
albe seci. Hotătâre de acordare nr. 9594 din 2020.09.19

42. TARAN, N., SOLDATENCO, O.; SOLDATENCO, E Tulpină de levuri Saccharomyces 
cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci. Hotătâre de acordare nr. 9597 din 
2020.09.19

43. TARAN, N.; SOLDATENCO, O., SOLDATENCO, E. Tulpină de levuri Saccharomyces 
cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci. Hotătâre de acordare nr. 9596 din 
2020.09.19.

44. TROŢCHII, I. Perfecţionarea tehnologiei de producere a vinurilor spumante albe 
prin metoda de rezervor. Teza de doctor, Chişinău, 2015, 190 p.

45. DUBOURDIEU, D., TOMINAGA, T., MASNEUF, I., MURAT, M. L. The role of yeast 
in grape flavour development during fermentation. In: American Journal of Eno-
logy and Viticulture, 2006, 57, p. 81 – 88.

46. KEYZERS, R.A., BOSS,P.K. Changes in the volatile compound production of fer-
mentations made from musts with increasing grape content. In: Journal of Agricul-
tural and Food Chemistry, 2010, 58, p. 1153-1164.

47. LAMBRECHTS, M. G., PRETORIUS,I. S. Yeast and its importance to wine aroma. In: 
South African Journal of Enology and Viticulture, 2000, 21, p. 97-129.

48. MATEO, J.J., JIMENEZ, M. Monoterpenes in grape juice and wines. In: Journal of 
Chromatography A, 2000, 881, p. 557-567.

49. MOLINA, A., SWIEGERS, J., VARELA, C., PRETORIUS, I., AGOSIN,E. Influence of 
wine fermentation temperature on the synthesis of yeast-derived volatile aroma 
compounds. In: Applied Microbiology and Biotechnology, 2007, 77, p. 675-687.

50. RENOUF, V., CLAISSE, O., LONVAUD-FUNEL, A. Understanding the microbial 
ecosystem on the grape berry surface through numeration and identification of 
yeast and bacteria. In: Australian Journal of Grape and Wine Research, 2005, 11, p. 
316-327.

51. RIBEREAU-GAYON, P., DUBOURDIEU, D., DONÈCHE, B, LONVAUD, A. Hand-
book of enology. Volume 1:The microbiology of wine and vinifications. Chiches-
ter:John Wiley & Sons, 2005. 497 p.

52. RIBEREAU-GAYON, P., GLORIES, Y., MAUJEAN, A., DUBOURDIEU, D., Handbook 
of Enology Volume 2: The Chemistry of Wine and Stabilization and Treatments. 
Chichester: Jonh Wiley & Sons, Ltd., 2006. 442 p.

53. SCHNEIDER, R., RAZUNGLES, A., CHARRIER, F., BAUMES, R. Effet du site, de la 



BIOTEHNOLOGII IN VINIFICAŢIE

323

maturité et de l’éclairement des grappes sur la composition aromatique des baies 
de Vitis vinifera L. cv. Melon B. dans le vignble du Muscadet. In: Bulletin de OIV, 
2002, 75, p. 269-282.

54. SUMBY, K.M., GRBIN, P.R., JIRANEK,V. Microbial modulation of aromatic esters 
in wine: current knowledge and future prospects. In: Food Chemistry, 2010, 121, p. 
1-16.

55. SWIEGERS, J.H., BARTOWSKY, E.J., HENSCHKE,P.A., Pretorius I.S. Yeast and bac-
terial modulation of wine aroma and flavour. In: Australian Journal of Grape and 
Wine Research, 2005, 11, p. 139-173.

56. БИЛЬКО, М.В., ГЕРЖИКОВА,В.Г. Терпены и их роль в аромате вин. Сб. науч. 
тр. « Научно-технический прогресс в агроиндустрии», М., Ялта, 1997, с. 77.

57. БУРЬЯН, Н.И. Микробиология виноделия. Ялта, ВНИВИВ «Магарач», 1997, 
с. 432.

58. ВАЛУЙКО, Г.Г. Технология виноградных вин. Симферополь, Таврида, 2001, 
с. 624.

59. ВИНОГРАДОВ, В.А., МАКАРОВ, А.С., ЗАГОРУЙКО, В.А., КОРЖОВ, В.Д., КОЛО-
СОВ, С.А., ШАЛИМОВА,Т.Р. Влияние способа переработки винограда на 
пенистые и игристые свойства вин. Виноградарство и виноделие: Сб. науч. 
тр. ИВиВ «Магарач», т. 34, Ялта, 2003, с. 95100.

60. ГЕРЖИКОВА, В.Г., БОЙКО, В.А., ПОЛОНСКАЯ, А.К., ДАТУНАШВИЛИ, В.Н. 
Изменение состава виноматериалов при подготовке их к шампанизации. 
Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии, 1986, № 10, с. 42-44.

61. КЛЮЧНИКОВА, Г.Н., ДАУРОВА, Е.Н., МУЗЫЧЕНКО, А.Б. Влияние уровня 
урожайности, качества винограда и генетического происхождения новых 
сортов на качество вина. Виноградарство и виноделие «Магарач», 2001, № 4, 
с. 6-9.

62. КОЛОСОВ, С.А., МАКАРОВ, А.С., ВИНОГРАДОВ, В.А. Влияние способа пере-
работки винограда на качество игристого вина. Виноградарство и виноде-
лие, 2004, № 5, с. 14-15.

63. КОЛОСОВ, С.А., МАКАРОВ, А.С., ЗАГОРУЙКО, В.А. Влияние концентрации 
дрожжевых клеток в тиражной смеси на пенистые свойства и качество 
игристых вин. Виноградарство и виноделие «Магарач», 2006, № 1-2, с. 44-45.

64. ЛАЗУТИН, А.А. Разработка рациональной технологии приготовления вин, 
перенасыщенных диоксидом углерода, на основе перспективных сортов 
винограда: Автореф. дис. канд.техн.наук, Краснодар, 2000, с. 24.

65. МАГОМЕДОВ, З.Б., МАГОМЕДОВ, Р.З. Игристые вина из винограда сорта 
Бианка, приготовленные бутылочным способом. Виноделие и виноградар-
ство, 2002, № 3, с. 18-19.

66. МАГОМЕДОВ, З.Б., ПЕЙСАХОВ, М.И., ГАСАНОВА, С.М. Производство игри-
стых вин из сорта Ркацители в Дагестане. Виноград и вино России, 1994, № 
1, с. 17-19.

67. МАКАРОВ, А.С. Производство шампанского. Под ред. Валуйко Г.Г., Симфе-
рополь: «Таврия», 2008, с. 416.

68. МАКАРОВ, А.С., ГЕРЖИКОВА, В.Г., КОЛОСОВ, С.А. Роль биополимеров в 
пенообразующей способности виноматериалов. Виноградарство и виноде-
лие «Магарач», 2003, № 4, с. 3234.

69. ПЕТРОВА, В.А. Оценка новых устойчивых сортов и элитных форм винограда 
для производства игристых вин Молдовы. Автореф. дисс. на соискание уче-
ной степени кандидата наук. – Ялта. – 1991.- 23 с.



324

TARAN NICOLAE

70. ПРИДА, И.А. Совершенствование производства игристых вин. Кишинев, 
SOLO EIDUKAITIS, 2000, с. 72.

71. ПРИДА, И.А. Состав шампанских виноматериалов центральной зоны Мол-
давии. Садоводство и виноградарство Молдавии, 1987, № 8, с. 47-52.

72. РОДОПУЛО, А.К. Биохимия виноделия. М.: Пищевая промышленность, 
1971, с. 373. 

73. СОБОЛЕВ, Э.М., ЗОТИН, В.С., МИШИН, М.В., ТАЛАНЯН, О.Р. Влияние хими-
ческого состава на пенообразующую способность шампанских виноматери-
алов. Известия ВУЗов. Пищевая технология, 2001, № 4, с. 31-33.

74. ТАРАН, Н., ТРОЦКИЙ, И., СОЛДАТЕНКО, Е., РОШКА, О., ВАСЮКОВИЧ, С., 
СОЛДАТЕНКО, О. Влияние степени зрелости винограда на качество вино-
материалов для белых игристых вин. Материалы конгресса «Наука, пита-
ние, и здоровье», Минск, 8-9 июня, 2017, стр. 269-274 ISSBN 978-985-08-2149-2.

75. ТАРАН, Н., ПОНОМАРЕВА, И., СОЛДАТЕНКО, Е., ТРОЦКИЙ, И. Изучение аро-
матического комплекса в виноматериалах при производстве белых игри-
стых вин. Материалы ХIV Международной научно-практической конферен-
ции. – Национальная академия наук Беларуси. РУП «Научно-практический 
центр Научной академии Беларуси по продовольствию», раздел 1, 2015. – с. 
154-158. ББК, 65.304.25я 43;

76. ТАРАН, Н. Г., ПОНОМАРЕВА, И.Н., ШОВА, А.П., ТОПАЛ, В., ЦЫРА, В. Дина-
мика пенистых свойств виноматериалов в технологическом процессе про-
изводства игристых вин. Международная научно-практическая конферен-
ция НИВиВ «Магарач», Ялта 28-30 октября, 2008, с. 59-61.

77. ТАРАН, Н. Г., СОЛДАТЕНКО, Е.В, ПОНОМАРЕВА, И.Н. Влияние высокомо-
лекулярных веществ виноматериалов на пенистые и игристые свойства. 
Сборник научных трудов ГАУМ, т. 15, Кишинев, 2007, с. 161.

78. ТАРАН, Н., ПОНОМАРЕВА, И., СОЛДАТЕНКО, E., AНТОХИ, M. Сравнительная 
характеристика виноматериалов полученных из различных клонов вино-
града и сорта новой селекции НИВиВ. Научно-практическая конференция 
ГНУ ВНИИВиВ им. Потапенко Россельхозакадемии, Новочеркасск, 2007, с. 
373.

79. ТРОЦКИЙ, И., ТАРАН, Н., СОЛДАТЕНКО, Е., РОШКА, О., ВАСЮКОВИЧ, С., 
СОЛДАТЕНКО, О. Влияние степени зрелости винограда на качество вино-
материалов для белых игристых вин. Материалы конгресса «Наука, питание 
и здоровье», Минск, 8-9 июня, 2017, с. 269-274. ISBN, 978-985-08-2149-2;

80. ТРОЦКИЙ, И., ТАРАН, Н., СОЛДАТЕНКО, О. Использование местных рас 
дрожжей рода Saccharomyces для производства вин в условиях Республики 
Молдова. Материалы конгресса «Наука, питание и здоровье», Минск, 8-9 
июня, 2017, с. 439-446. ISBN, 978-985-08-2149-2;

81. ХОДАКОВ, А. Л., МАКАРОВ, А. С., ГЕРЖИКОВА, В. Г., ПОГОРЕЛОВ, Д. Ю. О 
влиянии степени зрелости винограда на качество шампанских виноматери-
алов. Холодильна технiка технологiя, 2003, № 1, с. 77-79.

82. ХОДАКОВ, А.Л. Совершенствование технологии белых игристых вин на 
основе разработки критериев пригодности сорта виноград. Автореф. дис. 
канд. техн. наук, Ялта, 2006, с. 18.



INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ
ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE

TARAN NICOLAE

BIOTEHNOLOGII
ÎN VINIFICAŢIE

TA
RA

N
 N

IC
O

LA
E 

• B
IO

TE
H

N
O

LO
G

II
 ÎN

 V
IN

IF
IC

AŢ
IE

Chişinău 2021

Taran Nicolae
Născut la  9 mai 1960 în s. Roghi, r-nul Dubasari, Republica Moldova.
 A absolvit cu mențiune Universitatea Tehnică a Moldovei(1982), doctoratul (1985) și postdoctoratul 
(1992) la Institutul Viei şi Vinului „Magaraci”.
 Doctor în științe tehnice (1985). 
 Doctor  habilitat în științe tehnice (1995).
Conferențiar cercetător (1995).
 Profesor Universitar (2000).
 Om Emerit al Republicii Moldova (1998).
Ordinul “ Gloria Muncii” (2020).
Laureat al Premiului republican a tineretului din Moldova(1989).
Laureat al Premiului Național în domeniul Științei și Tehnicei (2004).
Medalia de Aur OMPI (1996).
Medalia Jubiliară 60 ani de la fondarea AȘM(2008).
Medalia „ Nicolae Milescu Spătaru”( 2020).
Omul Anului în știință în R. Moldova(2003).
Expert-degustator în domeniul vinificației(1995).
Academician de Onoare al Academiei Agricole și Silvice din Romînia (2018).
Autor a 685 lucrări științifice, inclusiv 71 brevete de invenții. 
Medalii de aur, argint și bronză la Saloane Internaționale de Invenții(total 56 ) 
Profesor –universitar la USM (1995-2008) și UTM (2008-2019)
Școala științifică:14 doctori în tehnică, 1 doctor habilitat

Activitatea științifică; 
1986-1989- Şef laborator „Vinuri spumante” al ITP AŞP „Ialoveni”. 
1994-2002- Vice-Director pe  Ştiinţa  al Institutului Naţional al Viei şi Vinului. 
 2002-2004- Director General al Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale (AGEPI)
2004-2008- Director Ştiinţa al Institutului Naţional al Viei şi Vinului .
2008-2010- Director-adjunct al Agenţiei agroindustriale „Moldova – Vin” .
Din 2010- prezent -Director Știintă al IP ISPHTA „Viticultura, Vinificație și Tehnologii Alimentare” 


