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SUMMARY: The paper presents the results of the 
research on the chemical composition of wine blends 
based on Viorica and Floricica varieties. The non-volatile 
complex of wine blends of European varieties and new 
selection varieties has been studied. The volatile com-
plex of blends based on Viorica and Floricica varieties 
compared to European varieties were analyzed by gas-
chromatograph method. High concentrations of aromatic 
compounds responsible for the varietal fl avor of new 
selection varieties have been established. Also, foamy 
indices were studied in wine blends based on Viorica and 
Floricica varieties.
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INTRODUCERE

Soiurile noi de selecţie pentru producerea vinurilor albe seci 
au apărut în anii 1957–1960 la iniţiativa şi sub conducerea prof. 
D. Verderevschi, care a dat start  primelor cercetări privind crea-
rea de noi soiuri cu destinaţie tehnică [1].

Pe parcursul a 50 de ani, prin selecţie genetică a fost ela-
borat de către savanţii moldoveni un şir de noi soiuri cu particu-
larităţi specifi ce, care prezintă interes pentru industria vinicolă. 
Aceste soiuri sunt cunoscute ca soiuri interspecifi ce şi au fost 
obţinute în urma încrucişării între Vitis vinifera şi altă specie din 
genul Vitis.

Până la moment, în cadrul INVV au fost create şi omolo-
gate următoarele soiuri noi de viţă-de-vie cu bob alb, reco-
mandate în scopuri tehnice: Muscat de Ialoveni, Luminiţa, 
Riton, Alb de Oniţcani, Alb de Ialoveni, Floricica, Viorica, 
Legenda ş.a. [1, 2]

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;
 productivitate mare şi calitate înaltă a strugurilor;
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 adaptare mai bună la condiţiile climatice ale R. Moldova;
 posibilitatea obţinerii producţiei vinicole cu însuşiri biologi-

ce înalte [1, 2].
Problema utilizării vinurilor-materie primă din soiurile noi de 

struguri în producerea vinurilor spumante rămâne actuală dat fi -
ind cererea sporită pentru vinurile spumante de calitate înaltă, 
lărgirea sortimentului şi creşterea volumului acestor vinuri pe 
piaţă [3]. 

Soiurile noi de struguri dispun de calităţi preţioase din punct 
de vedere biologic şi sunt dispuse pentru cultivarea lor în pro-
ducere în cultura neprotejată. Aceste soiuri posedă rezistenţă 
sporită la diferite boli şi la condiţiile climaterice nefavorabile, ce 
permite cultivarea lor cu aplicarea unui număr redus de tratări 
chimice. În acelaşi timp, ele sunt puţin studiate, în special agro-
tehnica şi ulterioara lor utilizare în procesare, ceea ce ar permite 
valorifi carea potenţialului genetic înalt [4, 5]. 

Aşadar, soiurile de selecţie nouă create în cadrul INVV po-
sedă proprietăţi biologice preţioase şi se deosebesc printr-un şir 
de indici de calitate: rezistenţă sporită la ger; rezistenţă la boli şi 
dăunători; fertilitate înaltă a mugurilor; productivitate înaltă; sar-
cina optimă ce asigură calitatea mustului; în anii de secetă se 
cultivă fără irigare.

Tabelul 1 
 Indicii fi zico-chimici ai cupajelor de vinuri pentru spumante albe 

în baza soiurilor Viorica şi Floricica (a.r. 2015)
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1. Cupajul nr. 1 martor 12,2 1,9 5,8 0,38 3,26 220 8,10
2. Cupajul nr. 2 martor 11,7 1,8 6,2 0,34 3,18 216 8,00
3. Viorica+Aligote 70:30 11,0 1,8 6,6 0,35 3,12 216 8,20
4. Viorica+Aligote 60:40 11,8 1,8 6,5 0,35 3,15 218 8,25
5. Floricica + Chardonnay 70:30 12,1 2,0 6,7 0,37 3,10 221 8,25
6. Floricica + Chardonnay 60:40 12,1 1,9 6,6 0,38 3,12 220 8,20

Legendă: Cupajul nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%);
                 Cupajul nr. 2 – Chardonnay+Aligote+Sauvignon+Riesling de Rhin (30:30:20:20%).

Tabelul 2
 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 8,0 325 2,5 2,3 0,24 0,18 0,68
2. Cupajul nr. 2 martor 18,1 7,4 300 2,7 2,4 0,20 0,18 0,60
3. Viorica+Aligote 70:30 19,6 8,1 312 2,60 2,80 0,18 0,16 0,76
4. Viorica+Aligote 60:40 19,3 7,8 310 2,60 2,70 0,19 0,17 0,72
5. Floricica + Chardonnay 70:30 19,9 8,2 324 2,80 3,10 0,22 0,16 0,84
6. Floricica + Chardonnay 60:40 19,7 8,2 322 2,70 2,90 0,23 0,17 0,81

Legendă: Cupajul nr. 1 – Chardonnay + Aligote (70:30%);
                 Cupajul nr. 2 – Chardonnay+Aligote+Sauvignon+Riesling (30:30:20:20%).

În aşa fel, este necesar de efectuat un studiu suplimentar 
al soiurilor de struguri de selecţie nouă în scopul utilizării lor la 
producerea vinurilor spumante albe.

METODE ȘI MATERIALE

Au fost efectuate cercetări cu privire la studiul compoziţiei 
fi zico-chimice, inclusiv a complexului aromatic al cupajelor pen-
tru spumante albe în baza utilizării soiurilor Viorica și Floricica. 
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 vinul spumant clasic alb a servit cupajul din soiurile Char-
donnay şi Aligote în raport de 70:30%, iar pentru spumant alb de 
rezervor – cupajul alcătuit din vinurile Chardonnay + Aligote + 
Sauvignon + Riesling în raport de 30:30:20:20% respectiv. Cu-
pajele experimentale de vinuri pentru spumante albe pe baza 
soiurilor Viorica şi Floricica au fost pregătite utilizând raportul 
optim stabilit anterior, care constituie 60–70% de vinuri din soiu-
rile de selecţie nouă şi 30–40% de vinuri Aligote şi Chardonnay 
respectiv. Pentru determinarea indicilor fi zico-chimici ai cupajelor 
de vinuri pentru spumante au fost utilizate metode standardizate 
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de analiză, iar pentru determinarea complexului aromatic a fost 
folosită metoda gaz-cromatografi că.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

În tabelul 1 sunt prezentaţi indicii generali fi zico-chimici ai 
cupajelor optime de vinuri spumante în baza soiurilor Viorica şi 
Floricica, obţinute din strugurii recoltaţi de pe plantaţiile IŞPHTA 
(a.r. 2015).

Reieșind din datele prezentate în tabelul 1, indicii fi zico-chi-
mici ai cupajelor studiate se afl ă în limitele stabilite pentru vinu-
rile-materie primă destinate producerii spumantelor albe. Cupa-
jele de vinuri pregătite în baza soiurilor Viorica şi Floricica se 
deosebesc de cupajele din soiurile europene (nr. 1 şi nr. 2) prin 
concentraţii mai avansate a acizilor titrabili (cu 0,3–0,9 g/dm3) 
şi note organoleptice mai înalte (cu 0,10–0,25 puncte). Cupaje-
le de vinuri în baza soiurilor de selecţie nouă se caracterizează 
prin arome varietale tipice soiurilor Viorica şi Floricica, gust mai 

proaspăt, uşor, cu nuanţe fl orale şi bine echilibrate, tipice pentru 
spumante albe.

Este necesar de remarcat faptul că concentraţia alcoolică, 
concentraţia în masă a zaharurilor reziduale, acidităţii titrabile a 
cupajelor martor şi experimentale sunt destul de apropiate şi nu 
diferă esenţial. Indicii fi zici ai cupajelor de vinuri studiate, pH şi 
potenţialul-OR de asemenea nu diferă esenţial.

Concentraţia substanţelor nevolatile în cupajele de vinuri 
pentru spumante în baza soiurilor Viorica şi Floricica comparativ 
cu cele europene este prezentată în tabelul 2.

Conform rezultatelor prezentate în tabelul  2, se poa-
te menţiona că conţinutul extractului sec nereducător este 
mai înalt în cupajele Floricica + Chardonnay, după care 
urmează cupajele Viorica +Aligote. În cupajele martor 
(nr. 1 şi 2) se observă un conţinut mai redus de extract sec ne-
reducător (cu 0,3–1,7 g/dm3) comparativ cu cupajele pregătite 
în baza soiurilor de selecţie nouă, fapt ce poate fi  explicat prin 
gradul diferit de maturare iniţială a strugurilor şi prin specifi cul 
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Tabelul 3 
 Complexul volatil al cupajelor de vinuri pentru spumante albe în baza soiurilor 

de struguri Viorica şi Floricica, mg/dm3 (a.r. 2015)
Nr.
d/o Indicii Cupajul nr. 1 

(martor)
Cupajul 

nr. 2 (mar-
tor)

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. Etilformiat 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. Neidentifi cat 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. Hexilacetat urme urme 0,01 0,01 0,01 0,01
17. Hexanol 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. Etilcapronat 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
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soiurilor Viorica şi Floricica. Conţinutul de glicerină de asemenea 
este mai înalt în cupajele din soiurile Floricica+Chardonnay şi 
puţin mai jos în cupajele Viorica+Aligote şi în cele europene. În 
general, toate cupajele studiate se caracterizează prin concen-
traţii înalte de glicerină şi de 2,3-butilenglicol, ce demonstrează 
că procedeele tehnologice de fabricare a vinurilor au fost respec-
tate şi efectuate la un nivel  înalt.

Un interes deosebit îl reprezintă componenţa acizilor orga-
nici în cupajele de vinuri studiate (tab. 2). După cum se poate 
observa din tabelul 2, 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 aseme-
nea, în cupajele pe baza soiurilor Viorica şi Floricica, concen-
traţia acidului malic predomină asupra acidului tartric, ce poate 
fi  o nuanţă specifi că a soiurilor de selecţie nouă. Concentraţiile 
acizilor lactic şi citric în toate cupajele studiate se afl ă în limitele 
tipice acestei categorii de vinuri. Concentraţia acidului succinic în 
cupajele pe baza soiurilor Viorica şi Floricica este puţin mai mare 
(cu 0,12–0,24 g/dm3) comparativ cu cupajele de vinuri europe-
ne. 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-butilenglicol, precum şi prin 
concentraţii mai avansate de acid malic şi succinic.

Cu ajutorul cromatografi ei gazoase în cupajele experimen-
tale de vinuri pentru spumante a fost determinat cantitativ com-
plexul volatil, exprimat în mg/dm3, iar rezultatele obţinute sunt 
prezentate în tabelul 3.

Conform datelor prezentate în tabelul  3, se observă că com-
plexul aromatic al cupajelor de vinuri studiate este foarte bogat şi 
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 fi erbere joasă şi me-
die, iar principalii compuşi ai acestor grupe de substanţe sunt 
acetaldehida, etilacetatul, izobutanolul, alcoolul izoamilic ş.a.

După conţinutul alcoolilor de fuzel, cel mai bogat este cupajul 
nr. 1 (Chardonnay+Aligote), urmat de cupajele Floricica+ 
Chardonnay, iar cele mai joase concentraţii de alcool de fuzel au 
fost depistate în cupajele Viorica+Aligote (224,27 mg/dm3, compa-
rativ cu 296,36 mg/dm3 în cupajul Floricica + Chardonnay). 

Din punctul de vedere al intensităţii aromelor tipice sub-
stanţelor terpenice, cele mai bogate sunt cupajele în baza so-
iului Viorica (0,52÷0,58 mg/dm3), urmat de cupajele Floricica 
(0,50÷0,52 mg/dm3).

În cupajele nr. 1 şi 2, pe baza soiurilor europene, nu au fost 
depistate prezenţe ale substanţelor terpenice (tab. 3).

De asemenea, în cupajele de vinuri în baza soiurilor Viorica şi 
Floricica au fost depistate concentraţii înalte de compuşi ai eteru-
lui enantic, care au o infl uenţă semnifi cativă asupra formării aro-
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mei fl orale a vinurilor. După cum se observă din tabelul 3, 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 ale 
compuşilor eterului enantic şi substanţelor terpenice sunt res-
ponsabile de complexul varietal al soiurilor Viorica şi Floricica.

În cupajele de vinuri din soiurile Viorica şi Floricica au fost 
determinate concentraţii semnifi cative de linalool, α-terpenol, ge-
raniol, etillaureat, care nu au fost depistate în cupajele de vinuri 
din soiuri europene (tab. 3).

Concomitent a fost stabilit că concentraţia de β-feniletanol 
este mai înaltă în cupajele de vinuri în baza soiului Viorica com-
parativ 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-feniletanolului la forma-
rea aromei tipice de busuioc, specifi ce soiului Viorica.

De asemenea, în componenţa complexului volatil al cupa-
jelor de vinuri albe pentru spumante a fost stabilită prezenţa în 
concentraţii joase a aminelor volatile, care participă la formarea 
aromei vinurilor. Diferenţe semnifi cative în valoarea concentraţii-
lor aminelor volatile în funcție 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-cromatografi că de determinare a compuşilor vo-
latili în cupajele de vinuri studiate a permis de depistat substanţe 
volatile de natură neidentifi cată, care pot infl uența 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 Flo-
ricica în vinurile supuse studiului, au fost determinate concen-
traţiile alcoolilor terpenici, alcoolilor superiori, esterilor şi aldehi-
delor prin metode perfecţionate la IVV „Magaraci”. Rezultatele 
determinării concentraţiilor de alcooli superiori şi terpenici, a 
esterilor şi aldehidelor în cupajele experimentale de vinuri sunt 
prezentate în tabelul  4.

Conform datelor prezentate în tabelul  4, cupajele de vi-
nuri pe baza soiului Viorica conţin cele mai înalte concentraţii 
de alcooli terpenici (de la 3,65 până la 3,86 mg/dm3), ce ca-
racterizează specifi cul 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 
terpenici variază de la 1,24 mg/dm3 (cupajul nr. 2) până la 
1,86 mg/dm3 (cupajul nr. 1), în funcție de componenţa cupaju-
lui. În aşa fel, prin metoda spectrofotometrică de determinare 
a alcoolilor terpenici a fost demonstrată prezenţa în cupajele 
de vinuri de selecţie nouă a unor concentraţii semnifi cative de 
alcooli terpenici (tab. 4).

Concentraţia alcoolilor superiori este mai înaltă în cupajele 

Tabelul 4 
 Complexul aromatic al cupajelor de vinuri pentru spumante albe 

în baza soiurilor Viorica şi Floricica, mg/dm3 (a.r. 2015)

Nr.
d/o 

Denumirea substanţelor 
aromatice

Cupajul 
nr. 1 (mar-

tor)

Cupajul 
nr. 2 (mar-

tor)

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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de vinuri europene (cupajele nr. 1 şi nr. 2), iar conţinutul de alco-
oli superiori în cupajele pe baza soiului Viorica constituie 142–
150 mg/dm3 şi este cu 2–10 mg/dm3 mai mic decât în cupajele 
martor. Cele mai joase concentraţii de alcooli superiori (126–
138 mg/dm3) au fost depistate în cupajele pe baza soiului Flo-
ricica, fapt ce  poate fi  explicat prin particularităţile specifi ce 
acestui soi de struguri.

Referitor la conţinutul esterilor, de asemenea concentraţii 
maximale ale acestor substanţe volatile au fost determinate 
în cupajele din soiurile europene (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 conţinutul 
esterilor în cupajul Chardonnay+Aligote (70:30%) şi cupajul 
Floricica + Chardonnay (60:40%) constituie 20 mg/dm3 şi este 
destul de semnifi cativă.

Concentraţia aldehidelor, un component nedorit în compo-
ziţia vinurilor albe seci în general şi pentru spumante în special, 
este destul de joasă în cupajele de vinuri studiate (tab. 4). Cea 
mai înaltă concentraţie de aldehide a fost depistată în comple-
xul aromatic al cupajelor de vinuri europene (în cupajul Char-
donnay + Aligote + Sauvignon + Riesling – 29 mg/dm3), iar cele 
mai joase concentraţii în cupajele pe baza soiului Floricica (în 
intervalul 22–24 mg/dm3). Astfel, analiza complexului aroma-
tic prin metodele spectrofotometrice a 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 confi rmă diversitatea şi specifi cul aromatic al cu-
pajelor de vinuri în baza soiurilor de selecţie nouă, precum şi ca-
litatea organoleptică înaltă a acestor vinuri-materie primă pentru 
spumante albe.

CONCLUZII

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că cupajele de vi-
nuri spumante în baza soiurilor Viorica și Floricica se caracteri-
zează prin indici înalți ai extractului sec nereducător, glicerinei și 
acidului succinic, precum și proprietăți organoleptice înalte.

În cupajele de vinuri din soiurile Viorica și Floricica au fost 
determinate concentrații semnifi cative de linalool, α-terpenol, 
geraniol și etillaureat, care participă la formarea aromelor tipice 
ale acestor vinuri.

Cupajele de vinuri în baza soiurilor de selecție nouă se ca-
racterizează prin indici de spumare înalți ce contribuie la forma-
rea calității  vinurilor spumante.
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