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INTRODUCERE
Faptul că vinurile ce se elaborează astăzi se caracterizează prin tipicitate şi
personalitate şi-şi pot păstra o durată de timp cât mai îndelungată, alesele lor
calităţi, manifestate în compoziţia lor fizico-chimică şi în caracteristicile lor
organoleptice, se datorează pe lângă influenţa solului, a condiţiilor climatice ale
podgoriei, a tehnologiei de vinifîcare şi influenţei caracterelor morfo-fiziologice
şi oenologice ale drojdiilor.
Pe plan mondial, la ora actuală se consideră vinul ca fiind în primul rând
un aliment, o băutură stimulent şi doar într-o măsură mai mică o băutură
alcoolică, a cărei flexibilitate sortimentală îl face accesibil tuturor potenţialilor
consumatori. Consumat raţional vinul este un factor stimulativ pe plan
psihologic şi entrofizant pe plan biologic, acesta fiind al doilea din motivele
principale pentru care cunoscătorii apreciază această băutură.
în România, în special în ultimii ani au apărut preocupări numeroase în
domeniul modernizării industriei vinului. Au apărut o serie de noi societăţi
comerciale de profil, care încearcă să facă faţă schimbărilor rapide intervenite
în economie şi anume: globalizarea pieţelor; tranziţia spre o economie de piaţă
bazată pe servicii; viteză mare de apariţie şi schimbare a informaţiei; presiunea
tot mai mare a restricţiilor în ceea ce priveşte protecţia mediului; cerinţe
superioare în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor.
Datorită noilor deschideri, astăzi piaţa românească este invadată de
sortimente de produse diferite printre care şi vin. provenite în special din ţările
C.E.F.T.A., dar şi din ţările U.E. şi chiar din Republica Moldova. Pentru a
concura importul şi a domina piaţa, societăţile comerciale de profil trebuie să
aibă în vedere o serie de obiective, aşa cum sunt:
• introducerea unor utilaje tehnologice performante care să asigure condiţii
optime pentru aplicarea tehnologiilor moderne;
• asigurarea condiţiilor tehnologice optime prin monitorizarea principalilor
parametrii tehnologici, folosind dotări la nivel internaţional pentru reglarea
acestora;
• asigurarea unor randamente tehnologice optime prin folosirea diverselor
materiale oenologice şi a drojdiilor selecţionate specifice, înalt productive, care
să permită realizarea unui grad înalt de fermentare şi obţinerea unor sortimente
de vin de calitate superioară, bine formate, competitive cu producţia realizată în
U.E.;
• diversificarea gamei sortimentale prin introducerea unor sortimente noi
solicitate pe piaţă şi nu în ultimul rând cerute la export;
• diversificarea gamei de ambalaje pentru a permite prezentarea pe piaţă a
unor variante atractive;
• creşterea duratei de valabilitate a produselor prin folosirea unor
tratamente specifice.
Dată fiind importanţa microorganismelor în producerea vinurilor de marcă,
pe plan mondial au fost efectuate cercetări pe baza cărora s-a elaborat o

metodologie de testare şi selecţie a culturilor de drojdii utilizabile în procesul de
fermentare a mustului de struguri, drojdie obţinută dintr-o cultură pură care
asigură un grad ridicat de fermentare a zaharurilor şi nu numai. Prin aceasta se
au în vedere o serie întreagă de avantaje cum sunt:
• scăderea costurilor pentru asigurarea culturii de drojdie necesară
desfăşurării procesului tehnologic;
• utilizarea unei culturi de drojdie cu indicatori tehnologici performanţi
care asigură în primul rând obţinerea unui grad de fermentare ridicat;
• menţinerea (asigurarea constantei) calităţii vinului constant de la un an la
altul prin utilizarea unei singure culturi de drojdii.
Totodată prin utilizarea drojdiilor selecţionate se realizează o serie de
avantaje economice, aşa cum sunt:
• scăderea consumurilor specifice de materii prime şi materiale pentru
multiplicarea drojdiilor selecţionate;
• scăderea duratei procesului tehnologic de multiplicare a drojdiilor
selecţionate în culturi pure;
• asigurarea cu culturi de drojdii selecţionate a unităţilor de productie de
capacitate mică care realizează sortimente de vin specifice anumitor zone
viticole.
Studiile întreprinse asupra drojdiilor, intensificate în ultimele decenii, se
justifică nu numai prin importanţa acestor microorganisme ca model
experimental, spre care şi-au îndreptat atenţia cercetătorii din cele mai diverse
specialităţi: citologie, microbiologic, biologie celulară, genetică, ci şi prin
aplicaţiile lor practice în industrie.
In actualele condiţii ale restructurării şi relansării economice a României,
teza de doctorat răspunde cerinţelor referitoare la elaborarea unor soluţii în
vederea creşterii flexibilităţii producţiei vinicole şi competitivităţii pe piaţa
produselor alimentare, a implementării de tehnologie şi a promovării de produse
noi. Aceste aspecte conduc în final la beneficii economice directe pentru micul
producător, dar şi pentru potenţialii agenţi comerciali şi contribuie în mod
semnificativ la îmbunătăţirea poziţiei pe piaţă a acestora.
Tema lucrării reprezintă una din priorităţile actuale ale sectorului
vitivinicol, aceea de a produce vinuri de calitate, tipice şi originale prin dirijarea
fermentaţiei alcoolice cu drojdii autohtone selecţionate din microflora spontană
a zonei viticole respective, ţinându-se cont şi de soiul de strugure.
In acest context, se desprind obiectivele generale ale cercetărilor
întreprinse de mine în perioada 2003-2006, în cadrul Institutului Naţional de
Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura Ştefăneşti-Argeş şi
Facultatea de Horticultura - Catedra de Viticultură şi Vinificaţie Bucureşti, şi
care îşi propune două aspecte: creşterea şi dezvoltarea drojdiilor (autohtone
selecţionate) în condiţii de laborator pe diverse medii de cultură şi vinificaţia la
scară industrială cu drojdiile alese pe baza rezultatelor semnificative obţinute în
ceea ce priveşte procesul fermentaţiei alcoolice din testările de laborator.

