
INTRODUCERE

Problema siguran ei alimentare reprezint  un con-
cept relativ recent, evoluat de la începutul anilor ’70 ai 
sec. XX i ine mai cu seam  de de  ni ia acesteia, care 
se refer  la calitatea alimentelor consumate, inclusiv 
a vinului. Calitatea igienic  se caracterizeaz  prin ab-
sen a toxicit ii chimice i bacteriologice (absen a mi-
croorganismelor periculoase). În vinuri, produsele toxi-
ce de baz  sunt considerate: alcoolul metilic, aminele 
biogene, carbamatul de etil, Ohratoxina A, aldehidele 
etc. Con inutul acestor compu i depinde de calitatea 
materiei prime, condi iile de fermentare i p strare i 
de tulpinile de levuri utilizate [1]. 

Organiza ia Mondial  pentru Alimenta ie i Agricul-
tur  (FAO) a elaborat un raport special privind securita-
tea alimentar  numit „raportul Brundtland”, lansând i 
conceptul de „dezvoltare durabil ” i „trasabilitate”, ofe-
rind astfel posibilitatea de a trasa originea i modul de 
prelucrare a produsului alimentar. Astfel, globalizarea 
lan ului alimentar determin  apari ia constant  de noi 
provoc ri i riscuri pentru s n tatea i interesele con-
sumatorilor. În aceast  ordine de idei, obiectivul princi-
pal al politicii Uniunii Europene (UE) privind siguran a 
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alimentar  este atingerea celui mai înalt grad posibil de 
protec ie a s n t ii umane i a intereselor consumato-
rilor în ceea ce prive te alimentele.

În cadrul Organiza iei Interna ionale a Viei i Vinului 
a fost creat  o Comisie de examinare a problemelor de  
siguran  alimentar  a vinurilor i in  uen a lor asupra 
s n t ii consumatorilor numit  „Sante et securite”. În 
cadrul acestei comisii sunt examinate, cercetate i re-
glementate substan ele cu efect nociv asupra s n t ii 
umane, cum sunt aminele biogene (ob inute prin decar-
boxilarea enzimatic  în timpul proceselor tehnologice), 
con inutul maximal al c rora dup  numeroase cercet ri  
s-a stabilit în limita de 10 mg/dm3 [2].

Actualmente, industria mondial  vinicol  este gata 
de a utiliza în producere tehnologiile performante de 
fabricare a vinurilor cu un grad igienic sporit. Unul din-
tre indicii principali ai calit ii vinurilor este con inutul 
redus al substan elor toxice (amine biogene, metanol, 
carbamat de etil, aldehide etc.). 

Reie ind din cele expuse, tulpinile de levuri reco-
mandate pentru producerea vinurilor naturale trebuie 
s  corespund  anumitor cerin e: 

1. Tehnologice: vigoare fermentativ ; toleran  fa  
de alcool; rezisten  la anhidrida sulfuroas ;  oculare; 
capacitate rapid  de sedimentare; activitate vital  la 
temperaturi joase. 

2. Calitative: formarea minim  a acizilor volatili; sin-
teza sc zut  de H2S; sinteza joas  a acceptorilor de 
SO2 (acetaldehid , acid piruvic etc.); formarea maxi-
mal  a glicerolului; capacitatea de autoliz  la tempe-
raturi joase. 

 Selectarea, argumentarea tiin i  c  a tulpinilor de 
levuri pentru producerea vinurilor albe i vinurilor spu-
mante cu un grad igienic sporit va contribui la elabora-
rea regimurilor tehnologice, cu ulterioara implementare 
a lor la producerea vinurilor de calitate înalt , ce va fa-
voriza  comercializarea lor. 

 În contextul elabor rii în Republica Moldova a Stra-
tegiei Na ionale în domeniul Siguran ei Alimentelor, 
acest studiu este deosebit de actual i oportun. 

MATERIALE I METODE

Cercet rile au fost efectuate în laboratorul „Bioteh-
nologii i microbiologia vinului” al I PHTA.

 În calitate de obiecte de cercetare au fost studiate: 
- vinul din soiul de struguri Chardonnay;   
- tulpinile de levuri din Colec ia Ramural  de Micro-

organisme pentru Industria Oenologic .  
Analiza caracteristicilor  zico-chimice ale vinurilor 

ob inute s-a efectuat în conformitate cu metodele stan-
darde în vigoare. 

Determinarea concentra iei în mas  a compu ilor 
volatili i nevolatili  s-a efectuat prin metoda cromato-
gra  ei gazoase, iar determinarea aminelor biogene s-a 
efectuat prin metoda electroforezei capilare (  
105 ) în laboratorul „Veri  carea calit ii produc iei al-
coolice” al I PHTA. 

Scopul abordat  în acest studiu const  în selecta-
rea tulpinilor de levuri autohtone pentru utilizarea lor la 
fabricarea vinurilor naturale cu un grad igienic sporit.

În urma activit ilor de cercetare cu privire la selec-
tarea tulpinilor de levuri pentru ob inerea vinurilor na-
turale albe seci i vinurilor spumante albe cu un grad 
igienic sporit au fost selectate  urm toarele tulpini: 
nr. 1, nr. 12, nr. 15, nr. 17, nr. 18 i nr. 30.

Tulpinile de levuri nr. 1 (Aligote 1),  nr. 12 
(  331), nr. 15 (  338), nr. 17 
(  340), nr. 18 (  341), nr. 30 
(Rka iteli-3) sunt apreciate drept material biologic valo-
ros cu propriet i biotehnologice avansate. 

La prima etapa  au fost efectuate cercet ri referitor 
la aprecierea diferitor regimuri de fermentare asupra 
st rii igienice a vinului i studiul in  uen ei con inutului 
de SO2 asupra st rii igienice a vinului. Caracteristicile 
 zico-chimice ini iale ale mustului de struguri Chardon-
nay sunt: aciditatea titrabil  – 8,2 g/l; concentra ia de 
zaharuri – 205 g/l; pH-ul – 3,10; SO2 – 75 mg/l.

Au fost studiate 4 temperaturi de fermentare: 10, 
15, 20 i 25 ºC. Dup   nalizarea fermenta iei alcoolice, 
vinurile ob inute au fost supuse analizei  zico-chimice 
i organoleptice. Rezultatele ob inute sunt prezentate în 

tabelul 1.
Datele ob inute indic  c  regimul de temperatur  in-

 uen eaz  semni  cativ indicii de baz  ai vinurilor albe 
seci. Temperatura ferment rii are o in  uen  major  
asupra form rii alcoolului în vin, de exemplu, odat  cu 
cre terea temperaturii de la 10 pân  la 20 ºC spore te 
randamentul  concentra iei alcoolice, iar la temperatura 
de fermentare de 25 ºC – concentra ia alcoolic  scade 
aproximativ cu 0,5% vol. 

De asemenea, temperatura sc zut  sau ridicat  ac-
ioneaz  negativ asupra metabolismilui tulpinilor utilizate 
i duce la fermentarea incomplet  a zaharurilor. 

Indicele pH cre te pu in concomitent cu m rirea tem-
peraturii mustului, ceea ce poate   explicat prin decurge-
rea  proceselor de oxidare.

Concentra ia în mas  a acidit ii volatile variaz  în 
toate vinurile-materie prim  ob inute în intervalul 0,33–
0,62 g/dm3, ceea ce poate   explicat prin decurgerea di-
feritor reac ii enzimatice (tab. 1). 

Conform datelor prezentate în tabelul 1, se observ  
c  cea mai mare not  organoleptic  au ob inut vinurile 
care au avut temperatura de fermentare de 15 ºC.

În scopul studierii in  uen ei tulpinilor de levuri asu-
pra poten ialului aromatic al vinurilor albe seci  ob inute 
au fost determinate unele substan e volatile i nevolati-
le. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2.

Conform rezultatelor prezentate în tabelul 2, con i-
nutul substan elor volatile în vinurile albe seci variaz  
în func ie de tulpina de levuri utilizat  la fermentarea 
mustului.

Conform Rapp i Versini, concentra ia sumar  a al-
coolilor superiori mai joas  de 300 mg/dm3 contribuie 
la o arom  pl cut  a vinului. Totodat , când con inutul 
acestora dep e te concentra ia de 400 mg/dm3, aceste 
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Tabelul 1 
Indicii de baz   zico-chimici ai vinurilor albe seci Chardonnay ob inute 

cu diferite tulpine de levuri

Nr.
d/o

Temperatura fer-
ment rii, ºC

Num rul tulpinii

1 12 15 17 18 30

1.

Concentra ia 
alcoolic ,
% vol.

10 10,7 10,7 10,9 10,7 10,5 10,8
15 12,2 12,1 12,1 12,2 12,0 12,1
20 12,0 11,9 12,0 12,0 11,8 11,8
25 11,7 11,6 11,7 11,5 11,4 11,5

2.

C
on

ce
nt

ra
ia

 în
 m

as
 

a:

acidit ii 
titrabile, g/

dm3

10 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0
15 7,7 7,8 7,7 7,7 7,8 7,7
20 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
25 7,4 7,5 7,4 7,3 7,5 7,4

acidit ii 
volatile, g/

dm3

10 0,33 0,36 0,33 0,36 0,36 0,33
15 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
20 0,45 0,45 0,40 0,45 0,46 0,46

25 0,62 0,60 0,60 0,62 0,62 0,62

3. pH

10 3,10 3,11 3,10 3,12 3,10 3,10
15 3,11 3,11 3,11 3,12 3,11 3,10
20 3,23 3,25 3,20 3,25 3,25 3,21
25 3,30 3,32 3,25 3,32 3,30 3,31

4.
Concentra ia zaha-
rurilor reziduale, g/

dm3

10 8,7 9,2 9,1 8,9 8,2 9,0
15 1,2 2,3 1,5 1,7 3,2 2,1
20 3,2 3,7 2,8 3,2 4,2 3,1
25 4,2 4,5 4,1 4,2 5,0 4,1

5. Nota 
organoleptic , 

puncte

10 7,7 7,5 7,6 7,7 7,5 7,7
15 8,2 8,1 8,1 8,2 8,0 8,1
20 8,0 7,9 8,0 8,0 7,8 7,9
25 7,7 7,5 7,6 7,7 7,5 7,7

substan e in  uen eaz  negativ asupra calit ii vinului [3].
În toate mostrele de vinuri studiate suma alcoolilor 

superiori nu dep e te limita admisibil  i constituie 
de la 200,6 mg/l la temperatura de 10 ºC (tulpina nr.1) 
pân  la 296,3 mg/l în vinul fermentat la temperatura de 
25 ºC (tulpina nr.17).

Un alt component care are un impact asupra calit ii 
organoleptice a vinurilor este 2,3-butilenglicolul. Spre 
deosebire de glicerol, 2,3-butilenglicolul este stabil în 
vin i imprim  vinului un gust dulce-am riu. Se observ  
c  concomitent cu cre terea temperaturii de la 10 la 
25 ºC concentra ia 2,3-butilenglicolului se majoreaz  în 
medie cu 100 mg/l.

 Pe lâng  ap  i alcool, glicerolul este cel mai im-
portant compus chimic cu o concentra ie mare în vinuri. 
Glicerolul este unul dintre cele mai valoroase produse 
ob inute dup  fermentarea alcoolic  a mustului. Datori-
t  gustului dulce, echivalent cu cel al glucozei, glicero-
lul in  uen eaz  pozitiv caracteristicile organoleptice ale 
vinului prin catifelarea i suple ea acestuia. Concentra-
ia glicerolului determinat  în mostrele de vinuri albe 
seci Chardonnay ob inute coreleaz  cu notele organo-
leptice  (tab. 2). 

 Aceta ii alcoolilor superiori i esterii etilici ai aci-
zilor gra i sunt compu ii cei mai preferabili în vinurile  
albe.

O diferen  semni  cativ  se observ  în concen-
tra ia acetatului de etil, care in  uen eaz   propriet i-
le organoleptice, oferindu-le vinurilor o arom  de m r 
proasp t. Totodat , concentra iile înalte de acetat de 
etil in  uen eaz  negativ calit ile organoleptice ale vi-
nurilor albe seci. 

La formarea aromei vinului alb sec un loc deosebit 
de important îl are acetaldehida, care se formeaz  în 
timpul fermenta iei alcoolice prin decarboxilarea acidu-
lui piruvic, ca produs intermediar la formarea alcoolului 
etilic. Odat  cu cre terea temperaturii de fermentare a 
vinurilor, se m re te con inutul de acetaldehid  în urma 
oxid rii alcoolului din vin.

Din analiza rezultatelor ob inute se poate de con-
cluzionat c  con inutul de  alcool metilic este de circa 
0,02 mg/dm3, ceea ce dovede te c  nici tulpinile de le-
vuri, nici temperatura nu in  uen eaz  semni  cativ  asu-
pra concentra iei  alcoolului metilic  (tab. 2).

Deoarece ob inerea vinurilor este un proces biolo-
gic legat de activitatea levurilor, a fost necesar de a de-
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termina con inutul de amine biogene, care este limitat 
de documentele normative. Rezultatele analizelor sunt 
prezentate în tabelul 3. 

Conform rezultatelor prezentate în tabelul 3, utili-
zarea diferitor tulpine de levuri în procesul  ferment rii 
alcoolice nu a in  uen at  formarea  aminelor biogene 
în vinurile ob inute. În probele analizate s-au depistat 
urme de histamin , dar acest con inut nu in  uen eaz  
negativ asupra calit ii vinurilor ob inute.  

De asemenea, a fost studiat  in  uen a concentra-
iei de SO2 în dozele de 75, 150 i 225 mg/l asupra 

propriet ilor organoleptice ale vinurilor experimentale. 
Aroma este unul dintre principalii factori care con-

tribuie asupra calit ii vinurilor albe seci i a vinurilor 
spumante. Aroma este un amestec complicat format 
dintre un num r foarte mare de compu i volatili, care 
con ine: alcooli, esteri, aldehide, cetone, acizi gra i, 
terpene, compu i cu sulf etc. Contribu ia  ec rui com-
pus la formarea  aromei vinurilor poate   estimat  atât 
pozitiv, cât i negativ. 

Compu ii cu sulf (tioli, sul  de etc.) au un rol im-
portant asupra form rii aromei vinurilor, deoarece au 

Tabelul 2 
Con inutul unor compu i volatili i nevolatili ai vinurilor albe seci Chardonnay 

ob inute cu diferite tulpine de levuri

Nr.
d/o Denumirea 

indicilor
Temperatura ferment -

rii, ºC
Num rul tulpinii

1 12 15 17 18 30

1. Glicerol, g/l

10 6,1 6,2 6,1 6,2 6,3 6,4
15 7,2 7,2 7,2 7,1 7,0 7,3
20 7,7 7,8 7,8 7,6 7,8 8,0
25 8,1 8,1 8,2 8,2 8,0 8,2

2. 2,3-butilenglicol, 
mg/l

10 170 175 156 169 163 161
15 229 230 180 203 190 187
20 250 254 214 231 225 219
25 275 286 256 265 263 249

3. Metanol, g/l

10 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
15 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
25 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

4. Aldehida acetic , 
mg/l

10 26,7 24,0 26,7 30,3 48,4 66,8
15 32,2 30,1 33,2 36,7 52,3 70,1
20 36,2 33,2 37,8 40,2 59,1 72,4
25 45,3 40,1 46,2 50,3 66,3 79,3

5. Etilacetat, mg/l

10 20,5 18,9 10,6 20,5 22,6 22,5
15 25,7 26,9 20,5 31,6 38,6 31,4
20 39,5 36,1 27,8 41,2 47,8 40,5
25 42,5 45,3 37,8 48,9 52,6 49,8

6.  Alcooli superi-
ori, mg/l

10 200,6 224,6 211,0 215,2 221,6 200,9
15 236,9 268,4 233,5 245,5 249,7 225,3
20 256,4 278,6 246,7 277,8 269,1 250,3
25 278,9 290,8 268,9 296,3 289,9 275,6

un prag de percep ie foarte mic i de obicei afecteaz  
calitatea organoleptic  a vinului. Prezen a lor în vinuri 
se datoreaz  activit ii levurilor, care sunt capabile s  
metabolizeze sul  ii i sulfa ii ad uga i în must (SO2), 
cu formarea de compu i sulfuro i volatili, responsabili 
de multe defecte olfactive ale vinurilor. Dup  fermen-
tarea musturilor cu diferite tulpine de levuri i ad uga-
rea SO2 în diferite doze în vinurile ob inute s-a efectuat 
evaluarea organoleptic . Rezultatele sunt prezentate 
în  gurile 1, 2 i 3.

Evaluarea organoleptic  a vinurilor ob inute a de-
monstrat c  odat  cu majorarea dozei de SO2 apar 
aromele de sulf, ceea ce in  uen eaz  negativ calitatea  
produsului  nit. Cea mai optim  doz  de SO2  în must 
este considerat  cea de 75 mg/l, deoarece are efect 
antioxidant i antiseptic, contribuind i la ameliorarea 
produsului  nit.

CONCLUZII
 
În urma studiului in  uen ei temperaturii de fermen-

tare asupra calit ii vinurilor ob inute s-a stabilit c   oda-

nr. 5-6 [71-72] 2017  „Pomicultura, Viticultura i Vini  ca ia”  33



vin
ifi 

ca
ţie

BIBLIOGRAFIE 

Tabelul 3
 Con inutul de amine biogene în probele experimentale din soiul Chardonnay (a.r. 2016) 

cu utilizarea diferitor tulpine de levuri Saccharomyces 

Nr.
d/o Denumirea  

   aminelor 
    biogene, 

mg/dm3

Temperatura 
ferment rii, ºC

Num rul tulpinii

1 12 15 17 18 30

1. Putrescina 15 nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

2. Cadaverina 15 nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

3. Histamina 15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

4. Tiramina 15 nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

5. Etanolamina 15 nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

nu s-a 
depistat

 Fig. 1. Aprecierea organoleptic  a vinurilor albe seci ob inute la un con inut 
de SO2 în must de 75 mg/l

Fig. 2.  Aprecierea organoleptic  a vinurilor albe seci ob inute la un con inut 
de SO2  în must de 150 mg/l

Fig. 3.  Aprecierea organoleptic  a vinurilor albe seci ob inute la un  
con inut de SO2 în must de 225 mg/l

t  cu cre terea acesteia de la 10 pân  
la 15 ºC calitatea vinurilor se amelio-
reaz , iar majorarea pân  la 20–25 ºC 
duce la diminuarea  calit ii vinurilor.

Vinurile fermentate cu tulpinile de 
levuri nr.1 i 17 au ob inut cele mai 
mari note organoleptice (8,2 puncte) 
la temperatura optim  de fermentare 
de 15 ºC.

Evaluarea organoleptic  a vinuri-
lor albe seci a demonstrat c  majora-
rea concentra iei  de SO2  contribuie 
la dezv luirea aromelor vinului ob i-
nut, totodat  excesul de SO2 duce la 
formarea substan elor nedorite 
(mercaptani i tioli).
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