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Abstract. The modern winemaking technologies use selected yeasts in 
order to better control the fermentation rate and to obtain well-ballanced wines, 
in accordance with the grapes oenologic potential and the characteristics of the 
vintage and region of production. As a rule, to preserve the authenticity of the 
wines of a region, is better to use selected yeast from that particular region.  

In this paper our goal is to study the behaviour of certain yeast strains 
selected from various traditional winemaking regions when applied for the 
fermentation of the Fetească neagră must from the harvest year 2004, in order 
to establish the most suitable strains to be used in the winemaking at industrial 
scale. For the yeast strains used in this experiment the following parameters 
were determined: the fermentation dynamics (according to the evolution of the 
sugars content determined densitometry), the determination of the alcoholigenic 
power and the physical-chemical parameters of the fermented musts. 

Considering the obtained results and especially the efficiency of sugar 
transformation into alcohol, we concluded that the strains of Saccharomyces 
ellipsoideus 4-21, Saccharomyces ellipsoideus M1 and Saccharomyces 
ellipsoideus b1 have such properties that recommend them for the used in the 
production of dry quality wines at industrial scale. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ 

 
Tulpinile de drojdii studiate provin din colecţiile de microorganisme ale unor 

centre viticole româneşti de tradiţie, fiind izolate şi selecţionate din microflora 
spontană şi identificate ca aparţinând speciei Saccharomyces ellipsoideus. Aceste 
tulpini sunt păstrate în laboratorul nostru sub formă de cultură stoc şi sunt înregistrate 
sub codurile: S. 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. 
ellipsoideus M3, S. ellipsoideus a1 şi S. ellipsoideus b1.  

Mustul de struguri din soiul Fetească neagră, provenit din recolta anului 2004, 
este furnizat de I.N.C.D.B.H. – Ştefăneşti-Argeş şi prezintă următoarele caracteristici: 
conţinut de substanţă uscată 23,3%.; pH =4,3; aciditatea totală 10,1g/l acid tartric; 
conţinutul de SO2 liber 11,28 mg/l şi conţinutul de SO2 total 68,76 mg/l. 

Pentru a urmări comportarea acestor tulpini de drojdii în ceea ce priveşte 
proprietăţile lor fermentative s-au studiat următoarele aspecte: 

► dinamica fermentării (în funcţie de evoluţia conţinutului de zaharuri 
determinate densimetric); 

► determinarea puterii alcooligene; 
► parametrii fizico-chimici şi biochimici ai vinurilor după fermentare. 
Înainte de supunerea lor diferitelor analize, culturile pure de drojdii au fost 

întinerite prin trecerea lor pe must steril. 
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Determinarea puterii alcooligene s-a făcut prin inocularea mustului cu fiecare 
tulpină de drojdie şi măsurarea volumului de alcool rezultat după 30 de zile de 
fermentaţie. Astfel, volume de 250 ml de must de struguri se introduc în baloane 
Erlenmayer de 500 ml şi se sterilizează la autoclav la 121°C timp de 15 minute, după 
care sunt însămânţate cu câte 1 ml suspensie de drojdie proaspătă de 48 de ore 
conţinând 1 x 105 celule/ml. După 30 de zile de la însămânţare se determină gradul 
alcoolic prin metoda ebuliometrică (metodă ce se bazează pe faptul că punctul de 
fierbere al amestecurilor hidroalcoolice scade pe măsura creşterii gradului alcoolic).  

Se determină, de asemenea, aciditatea totală a mustului fermentat prin titrare 
cu o soluţie alcalină de NaOH 0,1n în prezenţa unui indicator de pH. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Cele 10 tulpini de drojdii testate în condiţii identice se comportă diferit în 

funcţie de însuşirile proprii şi de capacitatea lor de fermentare a zaharurilor din 
must. Testele folosite pentru determinarea caracterelor oenologice ale drojdiilor, 
permit cunoaşterea valorii biologice a acestora privind activitatea fermentativă. 

Analiza dinamicii fermentaţiei alcoolice s-a realizat prin determinarea 
concentraţiei alcoolice după 3, 5 şi 30 de zile de la inoculare (tab. 1). Din figurile 
1 şi 2 se observă mai uşor că tulpinile S. ellipsoideus 4-21, S. ellipsoideus M1 şi S. 
ellipsoideus b1 posedă aceeaşi capacitate de fermentare. După cinci zile de la 
inoculare ele fermentează circa 55% din zaharurile disponibile. În cazul tulpinilor 
S. ellipsoideus 4-14, S. ellipsoideus M2 şi S.ellipsoideus M3 doar 40% din zaharuri 
sunt fermentate după 5 zile. Pentru toate aceste suşe, după 30 zile se constată 
fermentarea totală a zaharurilor din must. Dintre toate cele tulpinile selecţionate,  
S. ellipsoideus 4-8 şi S. ellipsoideus 4-19 nu se adaptează la mediul pe care sunt 
inoculate şi nu realizează fermentaţia mustului la mai mult de 0,2% vol./vol. 
alcool.  

Tabelul 1 

Evoluţia fermentaţiei alcoolice  
Timpul zile Tulpina 

utilizată 3 zile 5 zile 30 zile 
S. ellipsoideus4-8 0,0 %v/v 0,1 %v/v 0,2 %v/v 

S. ellipsoideus4-12 2,9 %v/v 5,3 %v/v 10,09 %v/v 

S. ellipsoideus4-14 3,0 %v/v 5,6 %v/v 11,1 %v/v 

S. ellipsoideus4-19 0,0 %v/v 0,1 %v/v 0,2 %v/v 

S. ellipsoideus4-21 3,9 %v/v 6,4 %v/v 12,2 %v/v 

S. ellipsoideus M1 4,1 %v/v 6,7 %v/v 12,0 %v/v 

S. ellipsoideus M2 3,5 %v/v 5,9 %v/v 11,2 %v/v 

S. ellipsoideus M3 3,8 %v/v 6,2 %v/v 11,3 %v/v 

S. ellipsoideus a1 2,9 %v/v 5,2 %v/v 10,5 %v/v 

S. ellipsoideus b1 4,1 %v/v 6,3 %v/v 12,1 %v/v 
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Fig. 1 - Concentraţia alcoolică a mustului de struguri înoculat cu 10 tulpini diferite de 

Saccharomyces, determinată la 3, 5 şi, respectiv, 30 de zile de fermentaţie  
 

Pentru caracterizarea capacităţii de fermentare a drojdiilor am introdus un 
indicator denumit gradul de fermentare care se practică curent în industria berii şi 
care reprezintă raportul dintre diferenţa de substanţă uscată iniţială şi cea finală 
supra substanţa uscată iniţială, înmulţit cu 100.  

Acest indicator a înregistrat valori cuprinse între 55,5 – 69,3 pentru toate 
tulpinile de drojdii luate în analiză, cu excepţia tulpinii Saccharomyces  
ellipsoideus M3 la care valorile au fost mai mici (45,9%) şi tulpinilor 
Saccharomyces ellipsoideus 4-8 şi Saccharomyces  ellipsoideus 4-19 pentru care 
gradul de fermentare nu a înregistrat valori semnificative (0,20%). 

Acest indicator arată că minim 69,3% 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. 

Tulpinile Saccharomyces ellipsoideus 4-8 şi Saccharomyces ellipsoideus 4-
19 nu au fermentat practic deloc, acest fapt explicându-se printr-o multiplicare 
relativ redusă a acestora, din cauza neadaptării la mustul de struguri, conţinutul de 
alcool după 30 de zile fiind de numai 0,2% v/v, coroborat şi cu creşterea pH-ului 
şi menţinerea în mediul de cultură a unei concentraţii ridicate de substanţă uscată. 
Creşterea pH-ului se poate explica prin autoliza celulelor de drojdii în perioada de 
30 de zile destinată fermentării. Aceste tulpini au fost excluse din cercetările 
ulterioare. 

De asemenea, tulpina Saccharomyces ellipsoideus M3 a fost şi ea exclusă 
din cercetările ulterioare deoarece s-a considerat că, faţă de majoritatea probelor, 
prezintă un grad de fermentare prea scăzut (45,90%). 
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Fig. 2 - Gradul de fermentare a musturilor inoculate cu 10 tulpini de Saccharomyces 
 

Din figura 2 se poate observa o diferenţiere netă a celor 10 tulpini de 
drojdii: astfel, tulpinile cu putere alcooligenă mare sunt Saccharomyces 
ellipsoideus 4-21, Saccharomyces ellipsoideus M1 şi Saccharomyces ellipsoideus 
b1, ele prezintă o curbă a consumului de zahăr uniformă, pe când tulpinile 
Saccharomyces ellipsoideus 4-12, Saccharomyces ellipsoideus 4-14 şi 
Saccharomyces ellipsoideus M2 prezintă o curbă cu o stagnare uşoară a 
consumului de zahăr între 3-5 zile şi după care apare un consum mai ridicat. 

După fermentarea alcoolică (30 zile de la însămânţare) în toate probele au 
fost determinaţi parametrii fizico-chimici principali, precum gradul alcoolic 
rezultat, pH, aciditatea totală, gradul de fermentare şi zahărul rezidual, rezultatele 
fiind prezentate în tabelul 2. 

Toate aceste date dau o imagine completă asupra valorii oenologice a 
tulpinilor de drojdii respective precum şi importanţa lor practică pentru industraia 
vinului. 

Tabelul 2 
Analize fizico-chimice ale musturilor fermentate cu 10 tulpini de 

Saccharomyces 

Tulpina 
utilizată 

Alcool 
(%v/v) 

Zahăr 
rezidual 

(g/l) 

Aciditatea 
totală (g/l ac. 

tartric) 
Grad de 

fermentare pH 

S.ellipsoideus4-8 0,2 91,05 7,5 0,2 5,9 
S.ellipsoideus4-12 10,09 1,21 7,1 56,83 4,3 
S.ellipsoideus4-14 11,1 1,6 7,3 55,95 4,4 
S.ellipsoideus4-19 0,2 91,05 7,5 0,2 6,1 
S.ellipsoideus4-21 12,2 0,78 6,4 58,61 4,7 
S. ellipsoideus M1 12,0 1,6 6,8 60,39 4,8 
S. ellipsoideus M2 11,2 0,78 7,1 57,72 4,3 
S. ellipsoideus M3 11,3 1,21 7,3 55,06 4,6 
S. ellipsoideus a1 10,5 16,1 7,4 44,4 4,5 
S. ellipsoideus b1 12,1 1,6 6,9 59,06 4,8 
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Analize fizico-chimice la vinurile obţinute
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Fig. 3 - Analizele fizico-chimice a musturilor inoculate cu 10 tulpini de Saccharomyces 

 
 

Aşa cum rezultă şi din figura 3, aciditatea totală a înregistrat valori 
cuprinse între 6,9 g/l şi 7,5 g/l acid tartric fiind considerate ca normale pentru 
mustul de struguri utilizat, dar specifice pentru fiecare tulpină în parte. Aceste 
valori dau garanţia unei fermentaţii normale, fără modificări de gust, cu 
realizarea unui acidităţi echilibrate în produsul final. 

Se remarcă tulpina Saccharomyces ellipsoideus 4-21 prin valoarea acidităţii 
scăzute după fermentare (6,4 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 foarte ridicată. 

În ceea ce priveşte pH-ul musturilor fermentate, acesta a înregistrat valori 
cuprinse între 4,3 şi 4,8, valori considerate ca normale pentru testările de 
fermentare în laborator (Figura 3). Evident că în cazul tulpinilor Saccharomyces 
ellipsoideus 4-8 şi Saccharomyces ellipsoideus 4-19 se constată un pH al 
produsului finit de 6,1, datorat absenţei creşterii şi fermentării mustului şi 
fenomenelor de autoliză a drojdiilor inoculate, care ar putea crea pericolul 
apariţiei de fermentaţii secundare. 
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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. 

► În urma rezultatelor obţinute reiese că tulpinile cu putere alcooligenă 
mare sunt Saccharomyces ellipsoideus 4-21, Saccharomyces ellipsoideus M1 şi 
Saccharomyces ellipsoideus b1, ele prezentând şi o curbă a consumului de zahăr 
uniformă. 

► Din datele prezentate în Tabelul 2 şi cele trei figuri, apreciem că cele 
mai bune tulpini de drojdii din punct de vedere al fermentării mustului de struguri 
de Fetească neagră, sunt tulpinile S. ellipsoideus 4-21, S. ellipsoideus M1 şi S. 
ellipsoideus M1, tulpini care vor fi evaluate în continuare în cercetările ulterioare. 

► Tulpinile Saccharomyces ellipsoideus 4-21, Saccharomyces. ellipsoideus 
M1 şi Saccharomyces ellipsoideus b1 prezintă proprietăţi care le îndreptăţesc să fie 
folosite în tehnologia producerii de vinuri seci de calitate. 
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