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Abstract. The extraction wooden oaken particular substances is profitable for 
the evolution physics - chemistry and qualities oraganoleptiq of the red wines. Don't by 
chance the red wine maturate in new barrels oaken, just in order to extracted these 
substances. The contact  of the oak chipses with the mass of the wine for three monthes 
takes effect profitable for the content in total polyphenols but chiefly about the 
anthocyans content, substances what imprints the color of the red wines, which they 
placed to( 280mg l in the case of the witness and 575mg l in the case of the variant 5  
elaborate with 100g l small strong roasted chipses). This fact is remarkable and in the 
coloured intensity which is more elevated through the use of chipses. Don't consisted a 
direct proportional relation between used-up dose and the compounds of color, but 
their effect is visible to all the variants in comparative  with the witness, remaining as 
decisive factor in their sorting, the sensory analyses. The nuance of color, is an 
another which parameter which indicates the maturation through the use of chipses, 
so they give a nuance of obsoleteness more exquisite comparative with the witness. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Pentru experimentare s-au folosit strugurii soiului Merlot, care s-au recoltat la 

maturitatea tehnologică(238g zaharuri /Kg). Strugurii s-au prezentat bine din punct de vedere 
fitosanitar, bine coloraţi, cu integritate structurală. Sub aspect climatic, anul 2005 s-a 
prezentat ca un an deosebit pentru zona de S-E a Moldovei, cu precipitaţii multe, ieşind din 
tipicul anilor secetoşi care s-au conturat tot mai mult în ultimul timp. 

Tehnologia de prelucrare a strugurilor negrii a fost cea clasică. S-a efectuat zdrobitul 
şi desciorchinatul strugurilor, mustuiala rezultată s-a sulfitat cu 40 mg/Kg SO2 şi s-a 
omogenizat într-un buncăr de inox. Mustuiala s-a repartizat uniform în vase de plastic, după 
care mustuiala s-a inoculat cu fermenţi selecţionaţi şi enzime pectolitice specifice, respectiv 
Fermactive RC şi Zymorouge Extra G. 

După terminarea fermentaţiei alcoolice şi malolactice, s-a efectuat pritocul I, vinul s-a 
repartizat în damigene de 15 l şi s-au încorporat cipsuri de stejar franţuzeşti mici mediu şi 
puternic prăjite în doză de 50;100;200;300 g/hl., realizându-se 9 variante. Contactul cipsurilor 
cu vinul brut a durat 3 luni, agitându-se periodic pentru a facilita difuzia substanţelor din 
lemnul de stejar în masa vinului . 

În mustul proaspăt s-au efectuat  determinări analitice privind zaharurile şi  aciditatea, 
iar la vinul brut alcoolul, aciditatea totală, aciditatea volatilă, pH, SO2 liber şi total, polifenolii 
totali, antocianii,  intensitatea colorantă şi tenta culorii, conform schemei experimentale. 
 
 



 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Principalele caracteristici oenologice ale vinului brut obţinut prin menţinerea lui 
pe cipsuri de stejar timp de 3 luni, introduse imediat după terminarea fermentaţiei 
alcoolice şi malolactice, se concretizează într-o gamă analitică identică sau aproape 
identică în ceea ce priveşte gradul alcoolic, aciditatea totala, pH –ul, aciditatea volatilă 
şi dioxidul de sulf liber şi total dar foarte diferită în ceea ce priveşte substanţele 
colorante, antocianii, polifenolii, vizualizarea culorii şi a nuanţei ei precum şi percepţia 
senzorială. 

Antocianii, complex de substanţe ce dau culoare vinurilor roşii, s-au menţinut la 
un nivel mult mai ridicat la variantele elaborate cu cipsuri de stejar decât în cazul 
martorului (280mg/l), fapt reliefat mai ales la variantele 4;5;şi 6 care au înregistrat cele 
mai ridicate valori, situându-se la peste 550mg/l. Aceasta dovedeşte încă o data rolul 
major al taninurilor extrase din lemnul de stejar în realizarea unui echilibru şi a unui 
sistem de tamponare care se opune scăderii acestor constituenţi (fig.1).  
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Fig. 1 - Conţinutul vinurilor în antociani. 

 
Conţinutul vinurilor în polifenoli totali este mai crescută la variantele cu cipsuri 

de stejar comparativ cu martorul . Acest fapt se datorează difuziei lente a substanţelor 
taninice din lemnul de stejar în masa vinului, difuzie ce nu ţine cont de doza de cipsuri 
de stejar administrată, deoarece se constată o creştere de până la 2,50; 2,60; 2,66; 2,72 
g/l la variantele cu 50;100;200;300g/l cipsuri de stejar mediu prăjite, comparativ cu 
martorul care s-a situat la 1,94 g/l taninuri. Cantitatea de tanin difuzată în masa vinului 
este în funcţie de doza dar mai ales de gradul lor de prăjire şi anume s-a constatat faptul 
că o prăjire a cipsurilor mai puternică scade difuzia taninurilor în vin, fapt explicat 
probabil prin distrucţia lor parţială în timpul prăjirii (fig.2). 
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Fig. 2 - Extracţia taninurilor din cipsurile de stejar. 
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Intensitatea colorantă a vinurilor după trei luni de la elaborare pe cipsuri de stejar 
este superioară martorului (V1-0,61) la cele trei lungimi de undă situându-se la 
valoarea de 0,68 la majoritatea variantelor (V4;5;8). Cele mai ridicate valori sunt 
realizate la variantele 6 şi 9, acestea fiind de 0,71, respectiv 0,70 (fig. 3). Se poate 
constata  menţinerea intensităţii colorante la un nivel mult mai ridicat în cazul folosirii 
cipsurilor de stejar, fapt datorat realizării unui echilibru mai stabil între substanţele 
taninice extrase din lemnul de stejar şi antociani. 
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Fig. 3 - Intensitatea colorantă a vinurilor roşii. 

 
Nuanţa culorii exprimată prin tenta culorii situează vinurile în gama vinurilor 

roşii  colorate (fig.4). Utilizarea cipsurilor de stejar în procesul de maturare a vinului 
contribuie la realizarea unui proces de maturare a vinului mult mai nuanţat comparativ 
cu martorul, fapt evidenţiat în diagrama din fig.4. 
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Fig. 4. - Tenta culorii vinurilor roşii. 
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Sub aspect senzorial vinurile elaborare cu cipsuri sunt mai astringente, mai 
expresive, cu caracteristici gustative mai bine conturate şi arome specifice lemnului de 
stejar. Din acest punct de vedere, s-au distins variantele V5 şi V6 elaborate cu cipsuri 
mici puternic prăjite în doză de 100g/hl, respectiv cu cipsuri mediu prăjite în doză de 
200g/hl. Comparativ cu martorul, aceste variante dau rezultatele cele mai promiţătoare, 
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pe care le recomandăm în maturarea vinurilor roşii mai mult decât în procesul de 
macerare – fermentare, experiment efectuat anterior. Totuşi, cipsurile de stejar nu pot 
înlocui butoaiele de stejar, deoarece prin doaga de stejar se face şi o microoxigenare 
care are un efect benefic asupra procesului de esterificare din vin.  

CONCLUZII 
1.Cipsurile de stejar constituie un aport suplimentar de taninuri în vinurile roşii, 

contribuind la potenţarea şi menţinerea substanţelor de culoare la un nivel mult mai 
ridicat decât martorul. 

2.Aplicarea cipsurilor de stejar în procesul de maturare a vinului este mai 
benefica decât aplicarea lor în procesul de macerare-fermentare. 

3.Din punct de vedere organoleptic, ceea ce de fapt interesează cel mai mult, din 
multitudinea variantelor s-au distins vinurile elaborate cu cipsuri mici puternic prăjite 
în doză de100g/hl, respectiv200g/hl cipsuri mediu prăjite, care au dat vinuri expresive, 
cu gust specific lemnului de stejar. 

4.Vinurile elaborate cu cipsuri au o evoluţie mult mai rapida, fapt reliefat de 
nuanţa culorii. 

5.Totuşi cipsurile de stejar nu pot înlocui butoaiele de stejar, deoarece prin 
doaga de stejar se face şi o microoxigenare care are un efect benefic asupra proceselor 
de esterificare din vin, fapt ce nu se întâmplă în vasele ermetic închise. 
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