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Obiective: Obiectivul general: Obţinerea unor vinuri de calitatesuperioarǎ prin utilizarea diferitelor verigi
tehnologice culturale şi de vinificaţie
prin care se stimuleazǎ extragerea din pieliţe a compuşilor fenolici ȋn special a celor coloraţi;
Obiective specifice:
- identificarea şi analiza principalilor factori care influenţeazǎ conţinutul de compuşi de culoare a vinurilor
roşii;
- evaluara efectelor factorilor climatici asupra materiei prime de vinificaţie în roşu;
- experimentarea unor tehnici de inducere şi dirijare a creşterii conţinutului de compuşi de culoare ȋn
sistemul boabe-must-vin;
- identificarea tehnicilor de maximizare a potenţialului polifenolic al strugurilor roşii;
- evaluarea efectelor implementării tehnologiilor modernizate în elaborarea vinurilor roşii ;
Rezultate estimate, faza 1 2018 identificarea şi analiza principalilor factori care influenţeazǎ conţinutul de
compuşi de culoare a vinurilor roşii;
A.Factorii exogeni (pedo-climatici)
Caracterul vinurilor este imprimat de climǎ, sol şi tehnologia specificǎ fiecarui loc de producere.
Factorii exogeni (pedo-climatici) care influenţează conţinutul de compuşi de culoare a vinurilor roşii şi
imprimǎ vinurilor caracteristici proprii sunt:
- Clima si microclimatul: temperatura şi extremele termice, insolaţia, umiditatea, altitudinea, panta,
expunerea la soare
- Solul: structura, permeabilitatea, aerarea
- Planta: soiul şi portaltoiul
- Altudinea si latitudinea, sunt factori foarte importanti care influenteaza temperatura, luminozitatea,
umiditatea şi. Expunerea la soare influenteazǎ puternic maturarea strugurilor, expunerea catre sud fiind
cea mai potrivitǎ.
-Temperatura,este factorul de mediu primordial, fiind hotarâtor atât ȋn determinarea ariei de
raspândire a viticulturii pe glob şi a sistemului de culturǎ, cât şi ȋn declanşarea şi parcurgerea principalelor
procese şi etape de viaţa ale viţei de vie: intrarea in vegetatie, dezmugurit, inflorit, creşterea şi coacerea
boabelor.
- Lumina este un factor esenţial pentru viţa de vie fiind o plantǎ heliofilǎ. Insuficienţa luminii
influenţeazǎ negativ procesele de creştere, diferentierea mugurilor, creşterea şi maturarea strugurilor,
astfel ȋncât butucii umbriţi vor avea creşteri slabe şi vor da totdeauna producţii inferioare din toate
punctele de vedere.
- Umiditatea, aparent viţa de vie este o plantǎ cu cerinţe reduse faţǎ de regimul de umiditate. In fond ea
are nevoie de cantitati mari de apǎ, pe care şi le procurǎ insǎ cu uşurinţǎ datoritǎ sistemului sau radicular
profund şi bine dezvoltat.

Factorii orografici, din grupa acestora fac parte: relieful; altitudinea; expozitia; ȋnclinaţia pantei.
Aceşti factori cu acţiune indirectǎ asupra vegetaţiei influenţeazǎ celelalte categorii de factori şi mai ales pe
cei climatici, ei putand crea ȋn cadrul unei zone climatice mai largi, condiţii de microclimat specifice
favorabile culturii viţei de vie.
B. Factorii de culturǎ (Tehnologia de culturǎ)
- pastrarea integritatii boabelor de struguri, prin tratamente fitosanitare;
- soiul de struguri, depinde de factorii genetici şi epigenetici;
- ditanţa de plantare şi modul de intreţinere a plantaţiei , dau libertate plantei de a utiliza eficient factorii
de mediu ȋn favoarea biosintezei.
C. Factorii endogeni (tehnologici de vinificatie)
Factorii endogeni (tehnologici), care contribuie la potenţarea compuşilor de culoare sunt:
- pragurile termice diferenţiate de macerare-fermentare;
- drojdiile cu potenţial alcooligen ridicat, pentru a valorifica cantitatea mare de zaharuri din strugurii negrii
ajunşi la maturitatea fenolicǎ, pentru obţinerea vinurilor seci;
- enzimele pectolitice, care destructureazǎ epicarpul boabelor de struguri şi tesuturile adiacente acestuia,
unde sunt prezente substanţele de culoare;
-activatorii de fermentaţie alcoolicǎ şi stabilizatorii, care contribuie la stimularea procesului fermentativ şi
de limpezire;
-bacterii malolactice, care reduc conţinutul ȋn acid malic din vinurile roşii.
In faza 2/ 2019 s-au obţinut urmǎtoarele rezultate:
- s-au recoltat 5 soiuri pentru vinuri roşii ȋntr-o cantitate de cca. 500Kg/ soi;
- s-a realizat schema tehnologicǎ pentru 5 vinuri roşii;
- s-a monitorizat şi evaluat maturitatea deplinǎ a strugurilor ȋn 5 perioade cu 4 indicatori /5 soiuri ;(4X 5=20
indicatori fizico –chimici/soi X 5 soiuri=100 determinǎri);
- s-au realizat şi implementat 5 fişe tehnologice pentru elaborarea vinurilor roşii de calitate, obtinându-se 5
vinuri roşii din soiurile propuse ȋn proiect;

Cisterne de macerare-fermentare
- s-au analizat principalii componenţi fizico-chimici care definesc vinurile roşii(11 indicatori /soi X 5
soiuri=55 determinǎri)
- s-au identificat factorii climatici care contribuie la maturarea boabelor de struguri si s-a stabilit momentul
optim de recoltare la maturitatea fenolicǎ pentru a obtine maximum de culoare pentru materia primǎ;
Procesarea tehnologicǎ a vizat acelaşi scop de extragere maximǎ a compuşilor de culoare prin folosirea
unor fişe şi scheme tehnologice specifice obţinerii vinurilor roşii (enzime ȋn doze variabile şi fermenti.
Materia primǎ obţinutǎ ȋn vederea procesǎrii este de calitate, fapt ce a favorizat aplicarea schemei
tehnologice şi a fişelor de monitorizare a tranformǎrilor ȋn procesul de macerare-fermentare cu rezultate
scontate;
Vinurile brute obţinute sunt de calitate, dovadǎ sunt analizele fizico-chimice şi senzoriale
care atestǎ un potenţial
alcooligen ridicat, o intensitate colorantǎ ridicatǎ, specificǎ fiecǎrui
soi, a cǎror stabilitate se va constata ȋn timp, prin invechirea vinului la baric temperaturǎ dirijatǎ,
antioxidanti ȋn dozǎ moderatǎ etc.);

In faza 3/2020 s-au obţinut urmǎtoarele rezultate:
s-a evaluat stabilitatea colorantǎ a vinurilor roşii etapizat, vinuri brute prin invechire la baric, la 3-6
luni şi ȋmbuteliere, obţinute ȋn condiţiile climatice ale anilor 2018-2019 şi pânǎ ȋn prezent. Compuşii de
culoare ai vinurilor roşii, nu scad semnificativ ȋn decursul evoluţiei lor (1-2 ani de la elaborare), doar ȋn
procent de 2-10%.
s- a monitorizat conditiile climatice din anul 2019/2020 şi implicaţiile lor ȋn maturarea strugurilor;
s-a folosit noi verigi tehnologice de obtinere a vinurilor roşii,producţia 2020 pentru a asigura
extractia optima a compuşilor de culoare şi stabilizarea lor la o cotǎ ridicatǎ;
s-a efectuat monitorizarea analiticǎ a vinurilor brute producţia anului 2020;
s-au stabilit 4 soiuri pentru vinuri roşii cu o cantitate recoltatǎ de cca. 500Kg/ soi ; experienţa
acumulatǎ ȋn experimentare, ne-a determinat efecturea viniifcaţiei pe 4 soiuri, excluzându-l pe soiul
Bǎbeascǎ neagrǎ, soi care prin potentialul culorii, al antocianilor este micǎ şi nu se ridicǎ la la valoarea
soiurilor de calitate pentru vinuri roşii;
s-a realizat schema tehnologicǎ pentru 4 vinuri roşii;
s-a monitorizat şi evaluat maturitatea deplinǎ a strugurilor ȋn 5 perioade cu 4 indicatori /4 soiuri ;
(5X4=20 indicatori fizico –chimici/soi X 4 soiuri=80 determinǎri);
s-au realizat şi implementat 4 fişe tehnologice pentru elaborarea vinurilor roşii de calitate,
obtinându-se 4 vinuri roşii din soiurile propuse ȋn proiect;
s-au analizat principalii componenţi fizico-chimici care definesc vinurile roşii (11 indicatori /soi X 4
soiuri=44 determinǎri.

