
sunt resveratrolii, proantocianidinele şi alţii, care asigură 
efectul protector al organismului uman contra acţiunilor 
nocive ale radicalilor liberi. În acest scop se utilizează pro-
cedeele tehnologice cum sunt: prelucrarea strugurilor la 
temperaturi reduse (la rece), protecţia mustuielii cu gaze 
inerte contra acţiunii oxidative a oxigenului, sulfi tarea op-
timală care asigură inhibarea oxidazelor, dar nu diminu-
ează activitatea bacteriilor malolactice, înlăturarea a cca 
75–80% din seminţele mustuielii pentru a evita difuzia în 
exces a taninurilor, reciclarea fazei lichide (a mustului) în 
scopul extracţiei mai complete a constituenţilor necesari 
unui vin cu arome fi ne, culoare vie, gust rond, extractiv.

MATERIALE ŞI METODE 

 Toate aceste procedee biotehnologice au fost elabora-
te, testate şi implementate în practica vinicolă în subdivi-
ziunile SA Cricova.

Scopul studiului realizat constă în perfecţionarea pro-
cedeelor tehnologice de obţinere a vinurilor roşii tinere 
în baza scriningului noilor tulpini (suşe) de bacterii ma-
lolactice comercializate actualmente pe piaţa produselor 
oenologice a Uniunii Europene. Preparatele au fost puse 
la dispoziţia cercetătorilor de către prof. Alain Bertrand de 
la Facultatea de Oenologie a Universităţii Bordeaux II din 
Franţa, fapt pentru care îi aducem mulţumirile noastre.

La prima etapă au fost studiate capacităţile – poten-
ţialul enzimei malatdehidrogenaza, de degradare a acidu-
lui malic de către tulpinile de bacterii malolactice Leuco-
nostoc oenos, Pedicocus şi Lactobacillus plantarum.

Obiectul studiului realizat l-au constituit vinurile roşii 
tinere seci, obţinute din varietăţile de viţă-de-vie Vitis vi-
nifera L.: Pinot noir, Merlot şi Cabernet-Sauvignon.

Indicii fi zico-chimici ai vinurilor investigate la diferite 
etape tehnologice au fost determinaţi prin metodele apro-
bate şi recomandate de Organizaţia Internaţională a Viei 
şi Vinurilor (OIVV).

REZULTATE ŞI DISCUŢII

Este cunoscut faptul că taninurile inhibă activitatea 
enzimei malatdehidrogenaza (V.D. Cotea, 1985). Ţinând 
cont de acest fapt, s-a purces la investigarea infl uenţei 
concentraţiei taninurilor din vin asupra capacităţii bacte-
riilor de a degrada acidul malic. În acest context, în una 
din variante seminţele nu au fost eliminate (control, va-
rianta clasică a FML); varianta II a FML a fost realizată 
cu înlăturarea a 75–80% de seminţe din vin, iar în ultima 
variantă (III) a fost administrat 1,85 g/dm3 de tanin oeno-
logic produs de concernul „OENOBRANDS”.

Datele indicate în fi g. 1 denotă o inhibare puterni-
că a FML de către taninurile oenologice în cantitate de 
1,85 g/dm3 adăugate în vinul brut la fermentare. Timp de 
10 zile de derulare a procesului FML au fost degradate 
doar 1,19 g/dm3 de acid malic.

O degradare energică a acidului malic din vinul Caber-
net-Sauvignon se atestă imediat după înlăturarea seminţelor 
din mustul pregătit pentru fermentare. În cea de-a şaptea zi 
a procesului studiat erau degradate cca 3,17 g/dm3 de acid 
malic, sau peste 90% din conţinutul iniţial.

Calitatea a trei tipuri de vinuri obţinute este net su-
perioară în varianta cu înlăturarea seminţelor (80%) de la 
începutul derulării procesului FML: arome de fructe roşii 
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SUMMARY. Malolactic fermentation use in the man-
ufacture of young red wines. Study of innovative technol-
ogies for the production of young wines, especially reds 
table, involves analysis of important factors such as: the 
concentration of tannins in wines and methods of remov-
ing them; diff erent strains of malolactic bacteria used for 
organic de-acidifi cation of red wines, infl uence of tem-
perature on malolactic fermentation; treating pulp with 
diff erent pectolytic enzymes. 
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INTRODUCERE

În ultimii zece ani, practica mondială vitivinicolă dez-
voltă cu un mare succes tehnologii inovative de producere 
a vinurilor tinere, îndeosebi a celor roşii de masă, cere-
rea cărora pe piaţa europeană şi SUA creşte în progresie 
aritmetică. Interesul faţă de aceste vinuri se datorează 
virginităţii şi igienităţii lor, care sunt obţinute prin me-
tode raţionale ce permit conservarea (păstrarea) înaltelor 
calităţi igienice şi curative şi asigură obţinerea indicilor 
fi zico-chimici şi organoleptici înalţi.

Studiile realizate de clusterul inovaţional (ing. I. Borta, 
ing. V. Ţâra, dr. I. Prida şi acad. B. Gaina) pe parcursul ani-
lor 2011–2015 [5, 6, 7, 8] în domeniul producerii vinurilor 
de tip „Beaujolais”, „Primeur”, „Jaune”, „Mlado vino”, „Vin 
tânăr” etc. în condiţiile Asociaţiei Producătorilor de Vinuri 
cu Indicaţie Geografi că Protejată „Valul lui Traian” din re-
giunea vitivinicolă Sud a Republicii Moldova au plasat în 
prim-plan o serie de exigenţe:

vinurile roşii tinere de masă trebuie să aibă un con-
ţinut redus de acid malic, care le conferă o prospeţime ne-
dorită;

aprecierile organoleptice atestă deseori o prezenţă
sporită a compuşilor taninici, din cauza cărora în gust se 
percepe o astringenţă în exces;

ţinând cont de necesitatea reducerii perioadelor de
fermentaţii (alcoolice şi cea malolactică), apare necesi-
tatea testării prin studii biotehnologice a noilor tulpini 
(suşe) de bacterii malolactice din comerţul actual euro-
pean al produselor oenologice.

Sunt înaintate anumite cerinţe faţă de vinurile tinere 
roşii şi faţă de conţinutul compuşilor biologic activi, cum 

*) Conducător ştiinţifi c –  acad., prof. Boris Gaina, consultant 
ştiinţifi c – dr., conf. Ion Prida
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(prune, coacăză, rodii), gust rond, echilibrat, extract nere-
ducător înalt (24 g/dm3 ).

Este bine faptul cunoscut că o serie de bacterii ale fer-
mentaţiei malolactice degradează lent şi doar parţial aci-
dul malic din vinul tânăr; astfel la fi nele fermentaţiei al-
coolice rămân concentraţii considerabile de acid malic. În 
acest sens au fost realizate o serie de investigaţii ce ţin de 
aprecierea capacităţii diferitor tulpini de bacterii ale FML 
de a valorifi ca propriul substrat din vinurile tinere. Astfel, 
în vinul brut tânăr din Cabernet-Sauvignon (recolta anului 
2015), cu concentraţia acidului malic în masă din vinul 
tânăr de 3,5g/ dm3 şi pH=3,25, au fost administrate tulpini 
de bacterii ale fermentaţiei malolactice (fi g. 2).

Din rezultatele prezentate în fi gura 2 rezultă că de-

fermentaţia pe mustuială cu un adaos de 1,85 g/dm3 de oenotanină din vin 
(„Rapidase”);
fermentaţia pe mustuială clasică;
fermentaţia cu separarea seminţelor la începutul fermentaţiei malolactice.

Fig. 1. Infl uenţa concentraţiei taninurilor din vinurile tinere Cabernet-Sauvignon, obţinute cu/fără înlăturarea iniţială a 
seminţelor, asupra degradării acidului malic

Legendă:

Legendă: Lactobacillus plantarum
Pedicocus
Leuconostoc oenos

Vinuri brute tinere Cabernet-Savignon (2015), tulpina Leuconostoc oenos (pH=3,25)

 A.m. – concentraţia acidului malic în vinul tânăr, g/dm3

Fig. 2. Capacitatea diferitor tulpini de bacterii ale fermentaţiei malolactice asupra diminuării conţinutului acidului 
malic în vinul roşu Cabernet-Sauvignon (pH= 3,25)

gradarea mai profundă a acidului malic din vin este re-
alizată cu ajutorul bacteriilor Leuconostoc oenos (cu doar 
0,5 g/dm3 reziduu).

Faţă de concentraţia iniţială de 3,5 g/dm3 în con-
diţiile investigaţiilor realizate bactericidele tulpinilor 
Lactobacillus plantarum şi Pedicocus la un pH = 3,25 al 
vinului au demonstrat o activitate mai redusă a enzi-
mei malatdehidrogenaza (MDG), ceea ce a dus la o con-
centraţie restantă semnifi cativă a acidului malic (de 
1,8 şi 1,0 g/dm3) pe parcursul a 12 zile de derulare a 
procesului biotehnologic al FML. Acest efect (fenomen) 
este cauzat de sensibilitatea mai mare a acestor două 
tulpini de bacterii ale FML la valorile sporite ale pH-
ului din vin.
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Degradarea relativ slabă a substratului enzimei malat-
dehidrogenaza (acidul malic) de către tulpina Lactobacillus 
plantarum se datorează practic inhibării activităţii fermen-
tului MDG de către propriul substrat în concentraţii sporite 
[4]. Bacteriile FML sunt sensibile la temperaturile mediului 
fermentativ, ele fi ind limitate în activitatea fermentativă 
sub 12–13°C şi în condiţii de temperaturi sporite de peste 
24–25°C [3]. Tulpinile bacteriilor FML au fost supuse tes-
tărilor la acest indice biotehnologic, foarte important în re-
alizarea procesului în termene reduse, lucru ce se cere a fi  
strict monitorizat la producerea vinurilor roşii tinere cu un 
termen cât se poate de redus al duratei FML.

Vinul brut tânăr Cabernet-Sauvignon (2015) a fost inoculat cu tulpina bacteriilor 
malolactice Leuconostoc oenos la diferite temperaturi: t=23°C, t=29°C şi t=15°C.

Fig. 3. Infl uenţa temperaturii asupra activităţii fermentative a bacteriilor Leuconostoc oenos în vinul roşu tânăr 
cu valoarea pH= 3,25

t=23°C
t=29°C

t=15°C

Legendă:

Rezultatele prezentate în fi gura 3 atestă o degradare 
activă la t=29°C a acidului malic de la 3,5 până la 1,2 g/
dm3, efect atins la cea de-a 7-a zi de fermentare, după care 
procesul practic se stopează. Un rezultat optim a fost atins 
la t=23°C, când la a 12-a zi a FML au fost degradate 3,1 g/
dm3 de acid malic în vinul tânăr de calitate, înalt apreciat 
(8,0 puncte din 8,0 maximum). Cât priveşte temperaturile 

scăzute, investigaţiile au demonstrat că la t=15°C fermen-
taţia malolactică a durat 23 de zile; procesul a derulat lent, 
astfel încât la cea de-a 12-a zi au degradat doar 1,4 g/dm3 
de acid malic.

În baza rezultatelor obţinute constatăm (conform da-
telor acad. V.D. Cotea şi colegii, 2012) [2,9] că temperatura 
de 23°C este cea optimală pentru a realiza reuşit un pro-
ces biotehnologic cum este fermentaţia malolactică, care 
asigură o profundă degradare a acidului malic şi o calitate 
înaltă a vinului tânăr tip „Primeur”. Rezultatele obţinu-
te permit a constata încă o dată că majoritatea tulpinilor 
bacteriilor fermentaţiei malolactice (Leuconostoc oenos, 

Fig. 4. Infl uenţa tratărilor mustuielii din soiul Cabernet-Sauvignon asupra conţinutului substanţelor fenolice în 
vinul tânăr

Anul de recoltă 2015, regiunea vitivinicolă „Valul lui Traian”

Lactobacillus plantarum, Pedicocus), incluse în studiul 
complex, sunt sensibile la temperaturi scăzute cu valori 
de 12–13°C.

În tehnologia vinurilor roşii tinere un rol impor-
tant îl joacă substanţele fenolice, care determină gradul 
de astringenţă a produsului fi nit. În cercetările iniţia-
te în regiunea vitivinicolă „Valul lui Traian” a Republicii 
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Moldova au fost incluse trei variante de tratări a mus-
tuielii: pectinaza+rapidaza, pectinaza+β-glicozidaza şi 
pectinaza+proteinaza. Maceraţia enzimatică a mustuielii 
a fost realizată la temperaturi de 19–21°C în decurs de 9 
ore cu o agitaţie de 5 min. peste fi ecare 3 ore.

Din datele prezentate în fi gura 4 rezultă că un efect mai 
semnifi cativ la extragerea substanţelor fenolice în mus-
tuiala soiurilor roşii clasice (Cabernet-Sauvignon, Merlot, 
Pinot noir), incluse în investigaţiile realizate în tehnologia 
complexă de producere a vinurilor tinere tip „Pimeur”, a 
fost atins în variantele tratării: pectinaze + β-glicozidaze 
(de la 880 mg/dm3 pentru Pinot noir şi până la 1180 mg/
dm3 pentru Cabernet-Sauvignon).

Un efect la fel de palpabil a fost atestat în varianta 
tratării mustului cu pectinaze + proteinaze cu o vari-
aţie a concentraţiei substanţelor fenolice între 750 şi 
1 050 mg/dm3 respectiv pentru soiurile roşii Pinot noir, 
Merlot şi Cabernet-Sauvignon.

CONCLUZII

Rezultatele obţinute confi rmă potenţialul înalt al vari-
etăţilor clasice roşii cultivate în regiunea vitivinicolă „Valul 
lui Traian” a Republicii Moldova în scopul obţinerii vinurilor 
tinere de calitate înaltă (cu arome agreabile de soi, gust plin, 
rond şi echilibrat). În baza analizelor obţinute constatăm 
că temperatura are o importanţă deosebită pentru a realiza 
reuşit un proces biotehnologic cum este fermentaţia malo-
lactică, iar înlăturarea taninurilor prin extragerea a 75–80% 
de seminţe din vin permite o degradare energică a acidului 
malic şi obţinerea rezultatului dorit. Conţinutul de substan-
ţe fenolice creşte substanţial la tratarea mustuielii cu enzi-
me, în special cu cele pectino-glicozidazice.
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