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luându-se în calcul bentonita uscată de la 0,5 la 4 g/l. Condiţiile experimentării 
procesului de limpezire sunt prezentate în tabelul 3. La estimarea calităţii s-a 
stabilit că indicii de limpezire pozitivi pentru mostrele de control revin eprubetelor 
III şi IV. În eprubetele cu mostrele prelucrate prin metoda cavitaţională limpezirea 
are cei mai calitativi indici începând cu 0,5g la litru, ce demonstrează posibilitatea 
micşorării dozei de bentonită de 6 ori. 

Tabelul 3 
Limpezirea vinului alb cu bentonită dispersată prin metoda cavitaţională 

I II III IV 

nr. 

 
Mostra 

masa 
bentonite, 

g/l 

gradul 
de 

limpezire, 

+/- 

masa 
bentonitei, 

g/l 

gradul 
de 

limpezire, 

+/- 

masa 
bentonitei, 

g/l 

gradul 
de 

limpezire, 

+/- 

masa 
bentonitei, 

g/l 

gradul 
de 

limpezire, 

+/- 

Control: 1 - 2 - 3 + 4 + 
Cu acţiunea 

ultrasunetului 
0,5 + 1 + 1,5 + 2 + 

-//- 1 + 2 + 3 + 4 + 

 
CONCLUZII 

S-a studiat procesul de dispersare a bentonitei şi demonstrat că acţiunea 
mixtă a cavitaţiei ultrasonore şi presiunii statice dispersează bentonita până la 
mărimi nanometrice (0,3 – 0,4)µm. 

Dispersarea bentonitei la mărimi submicronice permite micşorarea cantităţii 
de bentonită peste 6 ori la limpezirea şi deproteinezarea vinului. 
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STUDIUL OBŢINERII VINURILOR ROŞII SECI DE CALITATE CU 
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Abstract. The different new selected red grape varieties have been studiet for 

diglicozydes malvidol. The good results have been obtained as for the variety Negru de 
Ialoveni with diglicozydes content of 14,3 mg/l and unsatisfactory ones as for the variety 
Demetra with diglicozydes content of 196,7 mg/l. 
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INTRODUCERE 

Ramura viti – vinicolă a Republicii Moldova ocupă unul din cele mai 
importane locuri în economia naţională a republicii; ocupînd doar circa 7% din 
suprafaţa terenurilor cultivate ea contribuie la formarea bugetului ţării în proporţie 
de cca 21% alcătuind în temei doar 40% din complexul agro – industrial. 

Un vin roşu bun trebuie să fie de culoare rubinie, să posede un gust de soi 
bine dezvoltat, să fie armonios, moale , catifelat. 

Culoarea roşie a strugurilor se datorează antocianilor, care în ţesuturile 
vegetale sînt reprezentate prin glicozide. 

Diversitatea mare a culorilor, la soiurile roşii, este dată de structura chimică 
a antocianidinelor, de natura şi numărul moleculelor de glucide ale glicozizilor; de 
combinaţiile cu diferite metale (Al şi Fe) cât şi de pH-ul mediului. În struguri şi 
must, sau identificat peste 20 de antociani prezenţi sub forma de monoglucozide şi 
de diglucozide ai următoarelor 5 antocianidine: cianidină, delfinidină, petunidină şi 
malvidină (tab. 1). 

Tabelul 1 
Denumirea substanţei Formula chimică 

OH

HO
O    +

OH

R'

OH

R

 
Cianidina R=OH; R’=H 
Peonidina R=OCH3; R’=H 
Delfinidină R= R’=OH 
Petunidina R=OCH3; R’=OH 
Malvidina R= R’= OCH3 
 
Antocianii principali în soiurile roşii ale speciei Vitis vinifera sunt 

monoglicozidele, pe când în soiurile de hibrizi direct producători predomină 
diglicozidele şi în special diglucozidul malvidinei., conţinutul căruia poate să 
atingă 90 % din conţinutul total al substanţelor colorante. 

Legislaţia ţărilor CSE limitează producerea vinurilor din soiurile de hibrizi 
direct producători. în legătură cu aceasta se controlează conţinutul diglicozidului 
malvidinei, care este reglamentat în vinurilor din soiurile Vitis vinifera şi nu trebuie 
să depăşească 15 mg/dm3. 

La Paris, în anul 2003, la congresul 83 al OIV a fost înaintat proiectul 
rezoluţiei , care prevede micşorarea nivelului indicat până la 5 mg/dm3 , ceea ce 
vorbeşte despre stricteţea controlului purităţii de soi a vinurilor de struguri roşii. 

In prezent în Moldova se controlează conţinutul în diglucozidul malvidinei 
numai în vinurile destinate exportului la o formarea certificatului Vi-1. La 
certificarea producţiei pentru piaţa internă acest parametru nu este reglamentat, iar 
puritatea de soi a vinurilor roşii se determină numai prin examenul organoleptic, 
adică subiectiv. Ca rezultat e posibilă falsificarea vinurilor de struguri ale speciei 
Vitis vinifera prin adăugarea vinurilor din hibrizi direct producători. 
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Scopul: reieşind din considerentele formulate anterior scopul lucrării constă 
în elaborarea de noi procedee tehnologice şi perfecţionarea celor existente, în întreg 
complex de etape de creştere, recoltare – procesare a strugurilor precum şi de 
obţinerea a vinurilor de calitatea cu conţinut optim de diglicozide. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat la cromatograful în faza lichidă HEWLETT 
PACKARD HP 1100. 

Pentru a atinge scopul propus de elaborarea a recomandărilor tehnologice 
privitor la utilizarea strugurilor cu conţinut sporit de diglicozide, a fost determinat 
conţinutul diglicozidelor în mostrele obţinute prin deferite procedee tehnologice 
îndreptate la diminuarea conţinutului de diglicozide. 

A fost determinat conţinutul în diglicozide în vinurile roşii din soiuri Vitis 

vinifera (Cabernet), soiuri hibride (Moldova) şi soiuri de selecţie nouă (Negru de 
Ialoveni, Demetre, Flacăra). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În condiţii de microvinificaţie a INVV au fost prelucraţi struguri utilizînd 
diferite scheme tehnologice. 

Este cunoscut, că la vinificaţia în roşu se utilizează aşa procedee tehnologice 
ca macerarea fermentarea, termovinificarea, tratarea vinului – materie primă cu 
fermenţi cu acţiuni îndreptată. 

Am studiat influenţa acestor procedee la procesul de acumulare a 
diglicozidelor în vinuri. Rezultatele sunt expuse în tabelul (2) ce urmează: 

Tabelul 2 

Cabernet 
Negru de 

Ialoveni 
Moldova Flacăra Demetre 

Procedee tehnologice 

Concentraţia în masă a diglicozid malvidolului, mg/dm
3
 

Tehnologia în alb <0,5 <0,5 37,5 3,4 20,5 
Termovinificarea 4,2 47,7 698,9 30,4 124,9 

Timp de 24 h 1,5 1,9 210,6 5,2 75,7 
Timp de 48 h 2,2 2,8 347,8 10,1 95,0 

Macerare la 
temp. 20ºC 

Timp de 72 h 3,9 5,9 402,4 17,9 145,6 
Timp de 24 h 2,0 3,8 451,9 10,0 162,0 
Timp de 48 h 3,5 8,8 508,4 18,3 180,4 

Macerare la 
temp. 30ºC 

Timp de 72 h 4,1 14,3 607,1 31,3 196,7 
 

Rezultatele obţinute în urma analizelor efectuate au arătat că vinurile 
obţinute din Cabernet ne mai demonstrează încă o dată puritatea de soi şi indiferent 
de procedeul tehnologic utilizat culoare roşie este dată în cea mai mare parte de 
monoglicozidul malvidolului şi nu de diglicozid. 

Vinurile din soiul Negru de Ialoveni au acumulat maxim 14,3 mg/dm3 (30ºC, 
72h) diglicozide (cu excepţia procedeului de termovinificare-47,7 mg/dm3 ). În 
prezenţa celorlalţi parametri caracteristici pozitivi, acest soi poate fi considerat cu 
perspectivă în obţinerea vinurilor roşii de calitate. 

În vinul de selecţie nouă Flacăra conţinutul de diglicozide a ajuns pînă la 
31,3 mg/dm3. Aceasta ne vorbeşte de faptul că acest soi poat fi utilizat în 
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continuare pentru obţinerea vinurilor de calitate cu condiţia ca ele să fie supuse 
unor tratări adăugătoare cu enzime de natură β - glucozidazică, care ar transforma 
monoglicozidele în diglicozide. 

În ceea ce privesc vinurile obţinute din soiurile: Moldova şi Demetre – 
conţin o cantitatea însemnată de diglicozide (de la 196,7 pînă la 607,1 mg/dm3). 
Acest fapt împiedică perspectiva utilizării lor la obţinerea vinurilor roşii de calitate. 
Datele obţinute demonstrează, că chiar şi la prelucrarea „în alb” a strugurilor de 
aceste soiuri, adică la interval minim de contact al mustului cu mustuială, vinul 
materie primă conţine un nivel destul de avansat de diglicozide. 

 
CONCLUZII 

În rezultatul cercetărilor efectuate au fost stabilite următoarele: 
1. Conţinutul diglicozidelor în vinurile obţinute din soiurile cercetate este 

mai jos în cazul macerării la temperatura de 20°C comparativ cu temperatura de 
30°C. 

2. Concomitent cu majorarea duratei de macerare conţinutul de diglicozide 
creşte, care constituie de la 2,0 pînă la 3,5 ori. 

3. Vinurile din soiurile Demetra şi Moldova conţin o cantitate avansată de 
diglicozide, astfel aceste soiuri nu pot fi recomandate pentru obţinerea vinurilor 
roşii . 

4. Conţinutul diglicozidelor în vinurile obţinute din soiul Flacăra constituie 
31,3 mg/dm3. Prelucrarea strugurilor din acest soi pentru obţinerea vinurilor de 
calitate, trebuie efectuată cu utilizarea procedeelor tehnologice îndreptate la 
micşorarea conţinutului diglicozidelor. 

5. În vinurile din soiul Negru de Ialoveni, conţinutul diglicozidelor nu 
depăşesc normele stabilite. Acest soi poate fi considerat de perspectivă pentru 
fabricarea vinurilor roşii de calitate. 

6. Macerarea îndelungată, termovinificare contribuie în mod considerabil la 
acumularea diglicozidelor în vinuri. 
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