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Abstract: The yeast strains, which are used during the alcoholic 

fermentation process, transform the raw materials and give convey to the 
final product specific particularities of their metabolism. The isolation 
and selection procedures for yeast must consider the adaptation capacity 
of a particular strain to the composition of the grape must (its 
concentration in sugars and acids, its richness in nitric compounds and 
their type etc.) and to the conditions of the winemaking process (dose of 
sulphur dioxide, fermentation temperature, level of aeration, level of must 
limpidity etc.) 

In this paper our goal was to study the behaviour of certain yeast 
strains isolated from different winemaking regions during the 
fermentation process of the Feteasca Regala must, in order to establish 
the most suitable strains to be used in the winemaking process at 
U.S.A.M.V. Bucharest. The experiments were carried out in the harvesting 
years of 2003 – 2004 at the Department for Viticulture and Enology 
Bucharest, on Feteasca Regala grape must, a product of our department. 

For the yeast strains used in this experiment the following 
parameters were studied: growth and development of all strains, on the 
grape must of the same variety, in two consecutive years, as well as their 
capacity of fermenting sugars from must with a low concentration in 
sugars. 

The above mentioned parameters were followed daily and we also 
made observations regarding the occurrence of foam and the limpidity of 
must. Also, the yield of sugar transformation into alcohol was determined.  
As a conclusion we can say that the strains of Saccharomyces ellipsoideus 
4 - 21 and Saccharomyces ellipsoideus M1 have properties which 
recommend them for the use in the production of white dry quality wines. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Tulpinile de drojdii studiate aparţin speciei Saccharomyces ellipsoideus şi 

sunt izolate din microflora spontană a centrelor viticole S.C.D.V.V. Iaşi, 
S.C.D.V.V. Murfatlar şi S.C.D.V.V. Ştefăneşti-Argeş, înregistrate sub codurile 
Saccharomyces ellipsoideus 4-8, S. ellipsoideus 4-12, S. ellipsoideus 4-14, S. 
ellipsoideus 4-19, S. ellipsoideus 4-21, S. ellipsoideus M1, S. ellipsoideus M2, S. 
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ellipsoideus M3, S. ellipsoideus a1 şi S. ellipsoideus b1 – tulpini păstrate în 
laboratorul nostru sub formă de cultură stoc.  

Mustul de struguri, obţinut din recolta anilor 2003-2004 din cadrul 
plantaţiei didactice a U.S.A.M.V. Bucureşti, prezintă următoarele caracteristici 
oenologice iniţiale: 

 must de struguri Fetească regală 2003: conţinut de substanţă uscată 21,5%, 
aciditatea totală 3,67, pH = 2,9, dioxid de sulf liber = 1,28 mg/l şi dioxid de sulf total = 
47,36 mg/l. 

 must de struguri Fetească regală 2004: conţinut de substanţă uscată 22,0%, 
aciditatea totală 5,43, pH = 3,3, dioxid de sulf liber = 0,64 mg/l şi dioxid de sulf total = 
24,96 mg/l. 

Pentru facilitarea creşterii drojdiilor şi realizarea observaţiilor într-un timp mai 
scurt, mediul must de struguri (2003-2004) pentru fermentare a fost diluat cu apă 
distilată până la un conţinut de substanţă uscată de 12% şi s-a efectuat ajustarea pH-
ului la 5,2. După sterilizare la autoclav la 1210C (1 atm.), 15-20 minute s-a efectuat 
răcirea, filtrarea şi dozarea în baloane Erlenmayer de 500 ml capacitate a câte 250 ml 
must steril filtrat şi resterilizat în aceleaşi condiţii, apoi s-a păstrat la temperatura 
camerei 3-5 zile pentru oxigenare şi în prezenţa luminii. După aceste operaţii s-a 
efectuat însamânţarea cu cele zece tulpini de drojdie – drojdiile din cultura stoc fiind 
repasate pe acelaşi mediu înclinat (YPG) pentru obţinerea materialului proaspăt. 

Am studiat posibilitatea de fermentare a musturilor cu concentraţie mică de 
substanţă uscată (S.U.%) pentru a elimina riscul inhibării activităţii metabolice a 
drojdiilor datorită concentraţiei prea ridicate de zaharuri. Acest fenomen de inhibiţie 
depinde în mare măsură de osmotoleranţa celulelor, necunoscută la data efectuării 
analizelor. 

Pentru a urmări comportarea acestor tulpini de drojdii s-au studiat următoarele 
aspecte: 

► modul de dezvoltare a culturii pe mediu lichid: forma şi aspectul 
sedimentului, pelicula formată la suprafaţa lichidului, gradul de limpiditate a mediului 
fermentat; 

► capacitatea de fermentare a zaharurilor prin determinarea randamentului de 
transformare a zahărului în alcool în condiţiile experimentale date. 

Musturile fermentate cu aceste tulpini s-au analizat prin folosirea metodelor 
OIV şi a standardelor de stat (STAS) şi a fost comparată evoluţia fermentării 
musturilor inoculate cu cele 10 tulpini de drojdii de mai sus. Analizele fizico-chimice 
efectuate sunt: 

● conţinutul în alcool s-a determinat prin metoda ebuliometrică (metoda se 
bazează pe faptul că punctul de fierbere al amestecurilor hidroalcoolice scade pe 
măsura creşterii gradului alcoolic); 

● concentraţia în zahăr s-a determinat pe cale chimică prin metoda Schoorl; 
● pH-ul cu ajutorul pH-metrului automat Horiba F13 (prevăzut cu un electrod 

combinat); 
● aciditatea totală s-a determinat prin titrare cu o soluţie alcalină de NaOH 0,1n 

în prezenţa unui indicator de pH (fenolftaleină sau albastru de bromtimol). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Cele 10 tulpini de drojdie implicate în experiment au fost studiate în ceea 
ce priveşte creşterea şi dezvoltarea pe must din acelaşi soi de struguri din 2 ani de 
recoltă consecutivi, precum şi capacitatea lor de fermentare a zaharurilor în 
musturile cu concentraţie redusă în zaharuri. 
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Aşa cum rezultă şi din Tabelul 1, tulpinile Saccharomyces ellipsoideus 4-8 
şi S. ellipsoideus 4-19 nu au format sediment, acest fapt explicându-se printr-o 
multiplicare relativ redusă a acestora, din cauza neadaptării la mediul de cultură 
studiat. Ambele tulpini formează un inel, care treptat se transformă într-o peliculă 
ce acoperă suprafaţa lichidului (Tabelul 1); musturile fermentate cu aceste două 
tulpini nu s-au limpezit nici după 14 zile de experimentare. Multiplicarea redusă a 
acestor tulpini se corelează şi cu absenţa totală a fermentării, gradul alcoolic al 
mustului rămânâd neschimbat (0%v/v) – (Figura 1). Aceste tulpini au fost excluse 
din cercetările ulterioare. 

În urma observaţiilor efectuate (Tabelul 1) rezultă că tulpinile S. 
ellipsoideus 4-21 şi S. ellipsoideus M1 au format un sediment compact, bogat şi 
neaderent la pereţii vasului, ceea ce în final conduce la un grad de limpiditate 
superior faţă de probele inoculate cu celelalte tulpini. Datorită formării de insule 
mari de spumă şi degajărilor abundente  de CO2 rezultă că aceste tulpini imprimă 
un ritm rapid de fermentare a mustului şi deci o rată previzibilă a conversiei 
zaharurilor în alcool, după cum reiese şi din Figura 2. 

În cazul musturilor fermentate cu tulpinile S. ellipsoideus M2 şi S. 
ellipsoideus b1 se constată că tulburarea mediului de fermentaţie este datorată 
apariţiei de flocoane care în timp se depun, iar în final se formează un depozit 
nisipos şi fin, conform Tabelului 1. 

 
Tabelul 1 

 
Observaţii privind aspectul musturilor inoculate  

cu cele 10 tulpini de drojdii  
 

Sediment Limpiditate Peliculă/voal la 
suprafaţă Tulpina 

utilizată compact nisipos uniformă flocoane Subţire Ascendent 
S.ellip. 4-8 lipsă lipsă ▬ X inel ▬ 
S.ellip.4-12 ▬ bogat X ▬ ▬ spumă,CO2
S.ellip.4-14 ▬ fin X ▬ ▬ spumă,CO2
S.ellip.4-19 lipsă lipsă ▬ X inel ▬ 
S.ellip.4-21 bogat ▬ X ▬ ▬ spumă,CO2
S.ellip. M1 bogat ▬ X ▬ ▬ spumă,CO2
S.ellip. M2 ▬ fin ▬ X cutat ▬ 
S.ellip.M3 fin ▬ X ▬ mucilaginos ▬ 
S.ellip. a1 ▬ bogat X ▬ ▬ Spumă 
S.ellip. b1 ▬ fin ▬ X mucilaginos ▬ 

 
 

Pentru caracterizarea capacităţii de fermentare a drojdiilor am introdus un 
indicator denumit randamentul fermentativ care se utilizează curent în industria 
berii, pâinii şi vinului şi care reprezintă cantitatea de zahăr necesară drojdiei 
pentru a produce 1 grad alcoolic în condiţiile experimentale date. 

Acest indicator (Figura 2) pentru tulpinile de drojdii luate în analiză a 
înregistrat valori cuprinse între 44,40% - 60,39% cu excepţia tulpinilor S. 



ellipsoideus 4-8 şi S. ellipsoideus 4-19 cu valori foarte mici (0,20%). Acest 
indicator arată că minim 60,39% din zahărul iniţial din mustul supus fermentării 
este transformat în alcool. Restul reprezintă zahăr trasnformat în alţi produşi 
secundari sau zahăr nefermentat care se va regăsi în vin şi va asigura rezerva de 
zahăr sau din punct de vedere organoleptic plinătatea gustului. 

Tulpina S. ellipsoideus a1 va fi exclusă din cercetările ulterioare deoarece 
ea s-a evidenţiat, faţă de majoritatea probelor, printr-un grad de fermentare scăzut 
(44,40%). 

În ceea ce priveşte pH-ul musturilor fermentate, acesta a înregistrat valori 
cuprinse între 4,0 şi 4,4, valori considerate ca normale pentru testările de 
fermentare în laborator (Figura 1). Se constată aşadar o creştere a pH-ului 
produsului finit cu aproximativ o unitate, în cazul ambilor ani de experimentare, 
indiferent de suşa de drojdie utilizată. Valori mai mari ridicau probleme de 
autoliză şi creau  pericolul apariţiei de fermentaţii secundare (în special lactice). 
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Figura1. Analize fizico-chimice rezultate la musturile fermentate 

 
 

Aşa cum rezultă şi din Figura 1, aciditatea totală a înregistrat valori 
cuprinse între 1,20 g/l şi 2,18 g/l acid tartric fiind considerate ca normale pentru 
mediul de cultură utilizat, dar specifice pentru fiecare tulpină în parte. Aceste 
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valori dau garanţia unei fermentaţii normale fără modificări de gust, modificări 
care ar apare la valori mai mari de 3 g/l acid tartric. 

Se remarcă tulpina S ellipsoideus b1 prin valoarea acidităţii scăzute după 
fermentare (1,20 g/l acid tartric) comparativ cu celelalte tulpini de drojdii utilizate 
în experiment. Această tulpină poate fi folosită în anii nefavorabili, în care 
concentraţia iniţială de acizi este ridicată. 
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Figura 2. Randamentul fermentativ al drojdiilor 

 
 

CONCLUZII 
 
► Având în vedere capacitatea diferită de transformare a zahărului în 

alcool în cursul fermentării pe care o au diferitele tuplini de drojdii, reiese 
necesitatea ca, în afara unor măsuri tehnologice, să se apeleze la factorul biologic 
(tulpini de drojdii corespunzătoare) în vederea producerii de vinuri de calitate. 

► Musturile fermentate cu tulpinile S. ellipsoideus 4-21,  S. ellipsoideus 4-
14 şi S. ellipsoideus M1 s-au limpezit foarte repede, gradul de limpiditate fiind 
superior faţă de probele inoculate cu celelalte tulpini, sedimentul format a fost 
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neaderent la pereţii vasului; cel mai mare grad de limpiditate s-a observat în cazul 
probei inoculate cu tulpina S. ellipsoideus 4-21. 

► Din datele prezentate în Tabelul 1 şi cele două figuri, apreciem că cele 
mai bune tulpini de drojdii din punct de vedere al fermentării mustului de struguri 
de Fetească regală, sunt tulpinile S. ellipsoideus 4-21 şi S. ellipsoideus M1, tulpini 
care vor fi evaluate în continuare  în cercetările ulterioare. 

► Tulpinile Saccharomyces ellipsoideus 4-21 şi Saccharomyces 
ellipsoideus M1 prezintă proprietăţi care le îndreptăţesc să fie folosite în 
tehnologia producerii de vinuri albe seci de calitate. 
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