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Rezumat. În această lucrare a fost studiat poten-
țialul soiurilor de struguri asanate de selecție nouă, 
în vederea elaborării unor tehnologii optimale pen-
tru producerea vinurilor albe de calitate înaltă. A fost 
cercetată compoziția fizico-chimică a vinurilor albe 
seci, produse în cadrul IȘPHTA, obținute prin diferi-
te scheme tehnologice din diferite soiuri de struguri 
asanate de selecție nouă. Vinurile studiate au fost de 
asemenea apreciate organoleptic. În urma cercetări-
lor au fost date recomandări în vederea perfecționării 
tehnologiilor de producere a vinurilor albe seci de ca-
litate înaltă obținute din soiuri de selecție nouă. 

Cuvinte-cheie: vinuri albe, struguri asanați, soiuri de 
selecție nouă.

Abstract. This work presents the results of the 
study of the potential of new selection grapes in order 
to develop optimal technologies for the production of 
high quality white wines. The physico-chemical com-
position of dry white wines, produced within IȘPHTA, 
obtained through different technological schemes 
from different varieties of new selection grapes was 
researched. The studied wines were also appreciated 
organoleptically. As a result of the research, recom-
mendations were given in order to improve the tech-
nologies for the production of high quality dry white 
wines obtained from new selection varieties.

Keywords:  white wines, sanitized grapes, new selec-
tion varieties.
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În condiţiile actuale, majoritatea plantațiilor viti-
cole din Republica Moldova sunt afectate de diferite 
boli virotice. Acestea duc la diminuarea productivității 
și a perioadei de exploatare a plantațiilor, reducerea 
conținutului de zaharuri în must și lipsa uniformității 
maturării boabelor și coardelor [1].  În acest context, 
schimbările climatice din ultimii ani au impus  acor-
darea unei atenții sporite  clonelor soiurilor autohto-
ne și de selecție nouă, care sunt adaptate la condiţi-
ile locale şi asigură obţinerea vinurilor de calitate [2]. 

Dintre varietățile de soiuri de struguri,  un interes 
deosebit prezintă cele obținute de selecționarii au-
tohtoni prin hibridarea interspecifică a diferitor soiuri, 
cum ar fi Floricica, Viorica, Legenda și Riton [3].

Soiurile de struguri asanate de selecţie nouă dis-
pun de calităţi înalte şi preţioase din punct de vedere 
biologic şi sunt recomandate pentru cultivare în cul-
tură neprotejată. 

Aceste soiuri posedă rezistenţă sporită la diferite 
boli şi la condiţiile climaterice nefavorabile, ceea ce 
permite cultivarea lor cu aplicarea unui număr redus 
de tratări chimice, având un potențial destul de valo-
ros în substanțe aromatice [4].

Scopul cercetărilor constă în studierea potenţia-
lului oenologic al vinurilor albe  obţinute din soiuri de 
struguri asanate de selecţie nouă şi perfecționarea 
tehnologiilor de fabricare a vinurilor din aceste soiuri.

MATERIALE ȘI METODE 
DE CERCETARE

În calitate de obiecte de cercetare au servit vi-
nurile albe seci obținute din soiuri de struguri asa-
nate de selecție nouă Floricica, Viorica, Legenda și 
Riton. Strugurii-materie primă  au fost recoltaţi din 
conservatorul de clone al laboratorului „Virusologie 
şi control fitosanitar al viţei-de-vie” al IȘPHTA. Pen-
tru prelucrarea strugurilor au fost studiate 2 sche-
me tehnologice de fabricare a vinurilor albe seci: 
schema clasică şi schema care prevede contactul 
mustului cu lemnul de stejar (2–3 g/dal) pe parcursul 
fermentării alcoolice, folosită pentru soiul Riton.

În vinurile obținute a fost determinată compoziția 
fizico-chimică, apoi acestea au fost supuse aprecie-
rii organoleptice de către Comisia de Analiză Senzo-
rială a Institutului Științifico-Practic de Horticultură și  
Tehnologii Alimentare.

Indicii fizico-chimici au fost determinaţi conform 
metodelor standardizate şi metodelor OIV expu-
se în Reglementarea Tehnică „Metode de analiză 
în domeniul fabricării vinurilor” (HG RM nr.708 din 
20.09.2011), iar pentru determinarea acizilor or-
ganici și a complexului volatil a fost folosită meto-
da gaz-cromatografică. Determinarea indicelui pH 
s-a efectuat  conform GOST 2688-84 cu pH-metrul 
„Mettler Toledo MA 235”; conductivitatea electrică a 
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vinului și a substanțelor total solubile s-a determinat 
cu ajutorul conductometrului de tip „Mettler Toledo 
MC 226”. Cercetările au fost realizate în laboratoa-
rele „Oenologie și vinuri cu denumire de origine”, 
„Biotehnologii și microbiologia vinului” și „Verificarea 
calității producției alcoolice” din cadrul IȘPHTA. 

REZULTATE ȘI DISCUȚII

În tabelul 1 sunt prezentați indicii fizico-chimici 
ai mustului obținut din soiuri de struguri asanate de 
selecție nouă, înainte de prelucrare (r.a. 2020).

Rezultatele cercetărilor denotă faptul că soiurile 
de struguri asanate de selecție nouă au acumulat 
zaharuri și acidități titrabile în limitele recomanda-
te pentru producerea vinurilor albe seci de calitate. 
Concentrația în masă a zaharurilor din soiurile de 
struguri asanate Viorica, Floricica și Riton a variat  
între 215 și 234 g/dm3, iar aciditatea titrabilă – între 
8,7 şi 9,5 g/dm3. Soiul Legenda a acumulat o cantita-
te mai mică de zaharuri – 188 g/dm3, iar concentrația 
în masă a acidității titrabile a constituit 6,5 g/dm3.

Dinamica fermentării alcoolice prezentată în figu-
ra 1 arată că în primele 11 zile au fermentat de la 67 
până la 91% din totalul de zaharuri.

Tabelul 1 
Indicii fizico-chimici ai mustului obținut din soiuri de struguri asanate 

de selecție nouă

Data recoltării Denumirea soiului Concentraţia  în masă a 
zaharurilor, g/dm3

Concentraţia în masă a 
acidităţii titrabile, g/dm3 pH

3.09.20 Viorica 215 9,5 3,10

3.09.20 Floricica 234 8,9 3,05
3.09.20 Riton 228 8,7 3,24
3.09.20 Legenda 188 6,5 3,20

Toate vinurile studiate au fost tratate în scopul 
stabilizării la diferite tipuri de tulburări fizico-chimice, 
apoi au fost filtrate și analizate fizico-chimic. În tabe-
lul 2 sunt prezentați indicii fizico-chimici ai vinurilor 
obținute din soiuri de struguri asanate de selecție 
nouă după filtrare.

De menţionat faptul că deşi conţinutul în zaharuri 
din struguri a fost optim, totuşi s-a păstrat  şi acidi-
tatea titrabilă la un nivel optim pentru vinurile albe. 
Conţinutul acidităţii titrabile în vinurile investigate are 
valori cuprinse între 6,1 și 7,4 g/dm3. Aciditatea vo-
latilă are  valori ce variază în limitele stabilite pentru 
vinurile tinere şi nu  depăşesc 0,6 g/dm3.

Valorile pH-ului variază de la 2,97 până la 3,88. 
Cea mai mică valoare a pH-ului se înregistrează  în 
vinul din soiul Legenda, iar cea mai mare valoare  – 
în vinul Floricica.

Un component important al calității vinurilor albe 
este concentrația în masă a extractului sec neredu-
cător. Cea mai mare valoare a extractului sec ne-
reducător a fost determinată în vinul alb sec obţi-
nut din soiul Floricica, care atinge concentraţia de  
22,6 g/dm3, iar cel mai mic conţinut în extract sec 
nereducător se atestă în vinul din soiul  Riton (con-
trol) – 17,2 g/dm3.  

Figura 1. Dinamica fermentării mustului obținut din soiuri de struguri asanate de selecție nouă
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Rezultatele  analizelor au demonstrat că folosi-
rea lemnului de stejar în schema tehnologică nr. 2 
pentru obţinerea vinului Riton mărește concentraţia 
în masă a extractului sec nereducător cu 1,9 g/dm3, 

în comparaţie cu vinul Riton obţinut după schema 
de vinificare nr. 1, fără utilizarea lemnului de stejar. 
Referitor la concentrația în masă a glicerolului, cea 
mai mică cantitate de glicerol o are vinul obţinut din 
soiul Floricica  –  4,7 g/dm3, iar cea mai mare valoare 
se atestă în vinul Legenda – 6,8 g/dm3.

Tabelul 2 
Indicii fizico-chimici ai vinurilor albe seci obținute din soiuri de struguri asanate 

de selecție nouă 

Nr.
d/o Indicii fizico-chimici

Unitatea de 
măsură

Denumirea soiului

Viorica Floricica Riton (con-
trol)

Riton
(cu stejar) Legenda

1. Concentraţia alcoolică % vol. 12,7 12,2 12,7 13,0 11,1

2. Concentraţia  în masă a 
zaharurilor reziduale g/dm3 4,0 7,4 3,4 1,7 2,0

3. Concentraţia în masă a 
acizilor titrabili g/dm3 6,9 7,4 6,8 6,8 6,1

4. Concentraţia în masă a 
acizilor volatili g/dm3 0,46 0,60 0,53 0,60 0,60

5. Concentraţia în masă a  
SO2 total mg/dm3 129 207 150 205 154

6.  pH - 3,07 3,00 3,05 3,06 3,02
7. Conductivitatea electrică µS/cm 1 231 1 287 1 218 1 232 1 352

8. Sărurile total solubile mg/dm3 620 643 611 616 677

9. Potențialul OR mV 234,3 237,5 234,1 232,9 236,3

10.
Concentraţia în masă a 
extractului sec neredu-
cător g/dm3 19,1 22,6 17,2 19,1 20,6

Figura. 2. Concentrația în masă a glicerolului și concentrația în masă a 2,3-butilenglicolului  în vinu-
rile albe seci obținute din soiuri de struguri asanate de selecție nouă, a. 2020

Acizii organici fac parte din compoziţia de bază 
a vinului, deoarece conferă vinurilor albe o notă 
de prospețime și fructuozitate. Principalii acizi or-
ganici determinați în vinurile obținute din soiuri de 
struguri asanate de selecţie nouă sunt prezentaţi 
în tabelul 3.

În vinurile investigate concentrația acidului tartric 
variază de la 4,24 g/dm3  (în vinul Viorica) până la 
5,79 g/dm3 (în vinul Legenda). Din rezultatele pre-
zentate se poate observa că acidul oxalic are va-
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Floricica şi Legenda și 0,56 g/dm3 pentru  vinul Riton 
(control). Cel mai mare conţinut de acid citric se gă-
seşte în vinul Viorica – 0,36 g/dm3, iar cel mai scăzut 
în vinul Legenda –  0,12 g/dm3. Valorile acidului suc-
cinic variază între 0,71 g/dm3 pentru vinul Floricica și 
0,92 g/dm3 pentru  Riton (control). Prezența acidu-
lui malic acționează benefic asupra calității vinurilor 
albe, conferindu-le nuanțe de fructuozitate. Acidul 
malic în vinurile supuse studiului are valori cuprinse 
între 0,51 și 1,33 g/dm3. 

Vinurile experimentale au fost supuse aprecierii 
organoleptice de către Comisia de Analiză Senzo-
rială a Institutului Științifico-Practic de Horticultură 
și  Tehnologii Alimentare, rezultatele căreia sunt 
prezentate în tabelul 4. În urma  aprecierii organo-
leptice, vinurile obținute din soiurile albe de selecție 
nouă au acumulat punctaj în limitele 8,46-8,66 (nota 
min. 8,4 puncte). Dintre mostrele de vinuri obținute 
din soiul Riton s-a evidenţiat mostra Riton fermen-
tat cu lemn de stejar, cu o aromă florală și com-

Tabelul 3 
Concentrația în masă a acizilor organici în vinurile albe seci obținute 

din soiuri de struguri asanate de selecție nouă 

Nr.
d/o Denumirea vinului

Concentrația în masă, g/dm3

tartric malic citric succinic lactic oxalic

1. Viorica 4,24 1,33 0,36 0,80 0,21 0,42

2. Floricica 5,45 0,91 0,19 0,71 0,27 0,38

3. Riton (control) 4,60 1,02 0,25 0,92 0,22 0,56

4. Riton (cu stejar) 4,87 1,00 0,20 0,84 0,23 0,42

5. Legenda 3,79 0,51 0,12 0,86 0,22 0,38

Tabelul 4
Analiza senzorială a vinurilor albe seci obținute din soiuri de struguri asanate 

de selecție nouă 

Nr.
d/o

Denu-
mirea 
vinului

Culoarea Limpidita-
tea Aroma Gustul

Nota 
medie, 
puncte

1. Viorica pai-verzuie limpede curată, florală, cu nuanțe 
de busuioc, tipică

intens, plin, curat, armo-
nios, floral, nuanțe de 
busuioc, tipic

8,66

2. Floricica pai-verzuie limpede curată, tropicală, tipică plin, curat, moale, floral, 
tipic

8,60

3. Riton 
(control)

pai-verzuie limpede curată, complexă, florală, 
tipică

plin, extractiv, tipic 8,48

4. Riton (cu 
stejar)

pai-verzuie limpede curată, complexă, florală curat, plin, armonios, 
extractiv, tipic

8,55

5. Legenda pai-verzuie limpede curată, florală, cu nuanțe 
de trandafir, tipică

curat, puțin acid, ușor, 
nuanțe de maturare

8,46

plexă, gust extractiv, tipic, armonios, care a obţinut 
nota medie de 8,55 puncte. Prezintă interes tehno-
logic vinul obținut din soiul Viorica, evidențiindu-se 
cu o aromă curată, florală, cu nuanțe de busuioc, 
tipică, gust intens, plin, curat, armonios, floral, fi-
ind apreciat cu 8,66 puncte. Vinul obținut din soiul 
Floricica s-a evidențiat prin aromă curată, tropica-
lă, tipică, gust plin, curat, moale, floral, acumulând 
8,60 puncte.

CONCLUZII

1. Pentru a obţine vinuri naturale cu compoziţia 
fizico-chimică echilibrată şi o structură a acizilor orga-
nici bine conturată, se recomandă de efectuat recol-
tarea soiurilor de struguri asanate de selecţie nouă  la 
acumularea conţinutului în zaharuri în must în limitele 
200–220 g/dm3 şi 7–8 g/dm3 în acizi titrabili.

2. Dinamica fermentării alcoolice a mustului de-
monstrează că în primele 11 zile au fermentat 67–
91% din conţinutul total al zaharurilor.
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3. Vinurile albe seci, obţinute din soiurile de se-

lecţie nouă au un grad alcoolic înalt, aciditate vola-
tilă optimă pentru vinurile tinere şi aciditate titrabilă 
în limitele recomandate pentru vinurile albe – 5,5– 
7,5 g/dm3. 

4. Rezultatele  analizelor au demonstrat că folo-
sirea lemnului de stejar în schema tehnologică pen-
tru obţinerea vinului Riton sporește concentraţia în 
masă a extractului sec nereducător cu 1,9 g/dm3,  în 
comparaţie cu vinul Riton obţinut după tehnologia 
clasică. 

5. Analiza senzorială a mostrelor de vinuri a de-
monstrat calitatea înaltă a vinurilor obținute din soiu-
rile Viorica, Floricica, Legenda, Riton. S-a evidenţiat 
vinul obținut din soiul Riton fermentat cu lemn de 
stejar, cu o aromă florală și complexă, gust extractiv, 
tipic, armonios. De asemenea, prezintă interes teh-
nologic vinul obținut din soiul Viorica, evidențiindu-
se prin aromă curată, florală, cu nuanțe de busuioc, 
tipică, gust intens, plin, curat, armonios, floral.
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