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The paper has proposed to realize an interphasic control ao the 
malolactic fermentation at rwd wines obtained in Minis – Maderat vineyard, 
harvest 2006. In order to do so, the following goals were imposed: 

- the estimation of the malic acid degradation through paper 
chromatography (Michaud method) and enzymatic measuring 

- enzymatic measuring of the lactic acid made by the malolactic 
fermentation 

- establishment of the lactic acid nature made b y the malolactic 
fermentation 

- monitoring the bacterial population evolution during the malolactic 
fermentation through the direct numbering methods (with Thoma camera) 
and indirect (through cultural examination) 

The results show that the moment of the malolactic fermentation 
finalization moment is influenced by the initial lactic bacterial number from 
wine. The nature of the lactic acid made by the malolactic fermentation (L or 
D form) show us indications concerning the lactic bacteria species implied in 
the malolactic fermentation of wines and the biochemical metabolism 
mechanism of the malic acid. Precisely determining, the concentrations of the 
malic and lactic acid from wines and by advisable utilization of the 
malolactic bacterial starter cultures we can initiate and finalize a malolactic 
fermentation in safe conditions, increasing the microbiological stability of 
the wine and improving the sensorial profile of the wine. 
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Fermentaţia malolactică este un proces de dezacidifiere biologică a vinului şi 
constă în degradarea acidului malic din vin în acid lactic şi CO2, conform 
următoarei reacţii: 

HOOC – CH2 – CHOH – COOH                CH3 – CHOH – COOH  +  CO2 
acid malic                                                   acid lactic                    dioxid de carbon 

 
Din această reacţie reiese că prin decarboxilarea acidului malic, care este un 

acid dicarboxilic (cu două funcţii acide), se formează acid lactic, care este acid 
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monocarboxilic (cu o singură funcţie acidă) şi CO2. Odată cu îndepărtarea uneia 
din funcţiile acide, se reduce şi jumătate din aciditatea imprimată de acidul malic 
[3]. 

Dacă se derulează în condiţii optime, fermentaţia malolactică prezintă trei 
efecte importante asupra calităţii vinului şi anume: 

• reduce aciditatea vinului şi măreşte uşor pH-ul; 
• creşte stabilitatea biologică a vinului, asigurând evitarea unei eventuale 

fermentaţii malolactice nedorite în vinurile îmbuteliate; 
• modifică aroma şi gustul vinului, mărindu-i complexitatea [7] 
Bacteriile lactice produc mici cantităţi de acetoină, din care o parte poate fi 

oxidată în diacetil, substanţă cu miros specific de unt. 
Creşterea concentraţiei de diacetil reprezintă una dintre cele mai importante 

contribuţii ale bacteriilor lactice la aroma vinului. În concentraţii mari, aceasta 
conferă vinului o aromă puternică de unt, în timp ce în concentraţii mici, diacetilul 
contribuie la aroma de nuci, de drojdii sau de caramel. [4] 

Ca urmare a scăderii acidităţii, culoarea vinurilor roşii seci se modifică, 
devenind mai puţin aprinsă. 

Aroma vinurilor fermentate malolactic se modifică şi ea. Astfel gustul acerb, 
dur, determinat de aciditate şi taninuri dispare treptat, fiind înlocuit de un gust mai 
fin şi mai catifelat datorat eliberării de către bacteriile lactice în vin a unor 
polizaharide, aminoacizi, acizi nucleici.  

În ansamblu, vinurile după fermentaţia malolactică devin mai armonioase, 
mai pline şi mai evaluate. 

Declanşarea şi desăvârşirea procesului de fermentaţie malolactică se 
datorează bacteriilor lactice din genurile Lactobacillus, Leuconostoc şi 
Pediococcus. [6] 

Pentru a controla fermentaţia malolactică, au fost puse la punct culturi de 
bacterii lactice selecţionate, a căror utilizare, poate asigura o desăvârşire rapidă a 
procesului fără dificultăţi. [5]. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
În cadrul acestei lucrări am urmărit degradarea acidului malic prin cromatografie 

pe hârtie [1]  şi determinarea cantitativă a acidului L-malic şi L-lactic, cu ajutorul kiturilor 
enzimatice furnizate de firma Diamedix Diagnostica [2]. Aceste kituri enzimatice permit 
şi stabilirea naturii acidului lactic format, prin determinarea raportului acid D-lactic/acid 
L-lactic. Numărarea bacteriilor lactice s-a realizat cu ajutorul camerei de numărat 
Thoma şi prin metoda culturală standard [8], prin inocularea probelor de vin şi a 
diluţiilor decimale ale acestora, pe un mediu selectiv pentru dezvoltarea bacteriilor 
lactice – MRS agar. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
În cadrul experimentului, de estimare a acidului malic prin cromatografie pe 

hârtie, am analizat mai multe probe de vin pentru a urmări desfăşurarea 
fermentaţiei malolactice la diferite momente de timp. 

Lucrări Ştiinţifice – vol. 50, seria Agronomie 

75



 

  

Figura 1a. Cromatogramă pe hârtie 
19 octombrie 2006 

Figura 1b. Cromatogramă pe hârtie 
28 octombrie 2006 

Acid malic-Oporto-Merlot-Pinot noir-Burgund-Cabernet Sauvignon-Cadarcă-Blauerzweigelt 

 
În figura 1a putem observa că la probele de vin obţinute din soiurile Oporto, 

Burgund, Cabernet Sauvignon şi Blauerzweigelt se separă acid tartric, acid malic şi 
acid lactic; la soiurile Merlot şi Pinot noir se separă doar acid malic şi lactic, ceea 
ce înseamnă că fermentaţia este în desfăşurare, iar în cazul soiului Cadarcă se 
separă doar acid tartric şi acid lactic, ceea ce înseamnă că fermentaţia malolactică a 
luat sfârşit. După această primă estimare a acidului malic, proba de vin Pinot noir a 
fost insămănţată cu un preparat comercial de bacterii malolactice (Inoflore R) 
furnizat de firma Enzymes@Derivates din Piatra Neamţ. 

În figura 1b, la probele obţinute din soiurile Oporto, Merlot, Burgund, 
Cabernet Sauvignon şi Blauerzweigelt se separă acid tartric, acid malic şi acid 
lactic; la soiul Pinot noir (inoculat cu bacterii lactice selecţionate) se separă doar 
acid lactic, ceea ce inseamnă că fermentaţia malolactică s-a terminat. 

În cadrul experimentului legat de dozarea enzimatică a acidului L-malic şi L-
lactic, am determinat exact, conţinutul de acid malic şi lactic din aceste probe de vin. 

 
Tabelul 1 

Conţinutul în acid malic şi acid lactic, al vinurilor în timpul fermentaţiei malolactice 

Tipul de vin 
Acid malic 
inainte de 
FML (g/l) 

Acid malic 
după FML 

(g/l) 

Acid lactic 
înainte de 
FML (g/l) 

Acid lactic 
după FML 

(g/l) 

Raportul 
acid L-

lactic/acid 
D-lactic 

1. Oporto 1,26  0,22   
2. Merlot 1,4  0,13   
3. Pinot noir 1,35 0,06 0,32 1,05 0,2 
4. Burgund 1,56  0,15   
5.Cabernet sauvignon 1,22  0,23   
6. Cadarcă  0,04  1,28 1,8 
7. Blaueryweigelt 1,67     
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Datele din tabel arată că după fermentaţie malolactică, acidul malic se 

regaseşte în cantităţi infime (0,04-0,06 g/l), în timp ce acidul lactic se gaseşte în 
cantităţi de 1,05-1,28 g/l. Merită remarcat faptul că la vinul Cadarcă, obţinut prin 
fermentaţie malolactică spontană, proporţia de acid L-lactic, este mai mare decăt 
proporţia de acid D-lactic, raportul acid L-lactic/acid D-lactic fiind 1,8. De cealaltă 
parte, la vinul Pinot noir, obţinut prin fermentaţie malolactică dirijată (cu ajutorul 
speciei Leuconostoc oenos), proporţia de acid D-lactic predomină, rapotul acid L-
lactic/acid D-lactic fiind 0,2. 

În continuare, am monitorizat evoluţia populaţiei bacteriene înainte de 
fermentaţie malolactică, prin însămânţarea probelor de vin nefermentate malolactic 
pe mediu MRS agar şi numărarea coloniilor de bacterii lactice. 

Tabel 2 
Incărcătura bacteriană a probelor de vin înainte de fermentaţie malolactică 

(microflora indigenă) 

Tipul de vin Diluţia probei 
inoculate 

Numărul de colonii 
formate 

Numărul de 
bacterii lactice/ml 

1. Oporto 1/100000 110 11·106

2. Merlot 1/100000 150 15·106

3. Pinot noir 1/10000 50 5·105

4. Burgund 1/100000 20 2·106

5.Cabernet sauvignon 1/100000 160 16·106

6. Cadarcă 1/100000 175 17,5·106

7.Blauerzweigelt 1/100000 45 4,5·106

 
Din datele prezentate în tabel, dar şi din fotografiile prezentate, se remarcă 

că proba de vin Cadarcă, posedă o microfloră indigenă destul de bogată în bacterii 
lactice, fapt ce-i permite să fermenteze malolactic, în „condiţii spontane”, înaintea 
celorlalte probe. Încărcătura bacteriană cea mai redusă se înregistrează la proba de 
vin Pinot noir, acest fapt stănd la baza deciziei însămănţarii acestui vin cu bacterii 
malolactice selecţionate. După 9 zile de la însămănţare, acest vin reuşeşte să 
fermeteze malolactic, înaintea unor vinuri, care posedau o microfloră iniţială destul 
de bogată în bacterii lactice. În varianta fermentaţiei malolactice spontane (cu 
microfloră indigenă), acest vin nu reuşeşte să fermenteze malolactic.  

Rezultatele numărării bacteriilor lactice prin numărare cu camera Thoma, 
confirmă rezultatele obţinute prin metoda culturală standard (prin examen cultural) 

În cazul numărării coloniilor de bacterii lactice din probele vin, prin 
intermediul camerei Thoma, am obţinut următoarele rezultate: 

Tabel 3 
Numărul de bacterii lactice determinat cu camera Thoma 

Probele 
de vinuri 

Burgund Merlot 
Pinot 
noir 

Cabernet 
Sauvignon 

Oporto Cadarcă 

Numărul de 
bacterii lactice 

21·106 
cel/ml 

19·106

cel/ml 
5·105 
cel/ml 

7·106

cel/ml 
12·106

cel/ml 
23·106

cel/ml 
 

Lucrări Ştiinţifice – vol. 50, seria Agronomie 

77



 

  

  

  

  

Figura 2. Dezvoltarea coloniilor de bacterii lactice pe mediu MRS agar 
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CONCLUZII 
În concluzie, putem spune că momentul finalizării fermentaţiei malolactice 

diferă în funcţie de tipul de vin şi de soiul de struguri din care a fost obţinut vinul 
respectiv. Momentul desăvârşirii fermentaţiei malolactice este influenţat de 
temperatură, şi de caracteristicile fizico-chimice ale vinurilor (pH, aciditatea totală, 
concentraţia alcoolică, conţinutul în bioxid liber şi total). De asemeni, momentul 
terminării fermentaţiei malolactice, depinde şi de varianta de fermentare: spontană 
sau dirijată (cu bacterii lactice selecţionate).  

De remarcat, este faptul că vinul Pinot noir, deşi are o microfloră indigenă, 
destul de redusă, reuşeşte să fermenteze malolactic mult mai repede, comparativ cu 
celelalte vinuri. Acest lucru se întâmplă, deoarece a fost inoculat cu bacterii lactice 
selecţionate, care au reuşit sa degradeze total acidul malic. Rezultatele  arătă faptul 
că momentul finalizării fermentaţiei malolactice este influenţat de numărul iniţial 
de bacterii lactice din vin, în cazul desfaşurării fermentaţiei malolactice spontane, 
iar în cazul desfaşurării fermentaţiei malolactice dirijate, această influenţă este 
nesemnificativă. 

Natura acidului lactic produs în urma fermentaţiei malolactice (forma D sau 
L) ne dă indicaţii cu privire la speciile de bacterii lactice implicate în fermentaţia 
malolactică a vinurilor şi mecanismul biochimic de metabolizare a acidului malic. 
În cazul desfăşurării fermentaţiei malolactice dirijate (prin utilizarea culturii 
Leuconostoc oenos), forma D a acidului lactic este predominantă, iar în cazul 
desfăşurării fermentaţiei malolactice spontane (pe baza microflorei indigene), 
forma L a acidului lactic este predominantă, cea ce indică că în microflora indigenă 
se găsesc mai degrabă lactobacilli şi mai puţin leuconostoci. 

Determinând cu precizie, concentraţiile de acid malic şi lactic din vinuri şi 
totodată printr-o utilizare judicioasă a culturilor starter de bacterii malolactice, 
putem iniţia şi finaliza o fermentaţie malolactică în condiţii de siguranţă, mărind 
stabilitatea microbiologică a vinului şi îmbunătăţind  profilul senzorial al acestuia. 
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