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inTroducere 

Pe parcursul a mai bine de 50 de ani de activitate 
știinţifică, amelioratorii, agrotehnicienii și vinificato-
rii din Republica Moldova au creat și au introdus în 
producţie diverse soiuri noi de viță de vie, inclusiv un 
șir de soiuri de struguri aromate cu rezistenţă sporită 
la boli, ger și condiţii nefavorabile de mediu. Cercetă-
torii Institutului Ştiințifico-Practic de horticultură și 
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peculiarities of cultivatioN aNd processiNg of New viNe muscat-flavored assortmeNts   
summary. The article presents the fundamental elements of varietal agrotechnics specific to new vine assortments for 

the production of Muscat-flavored wines, obtained within the Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Tech-
nologies. There are identified the peculiarities of protection against diseases of these varieties with enhanced resistance to 
the main phytopathogenic agents; moreover, data regarding the influence of technological methods of grape processing 
(duration and temperature of the maceration process) on the content of aromatic substances in wines are also submitted.
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rezumat. În lucrare sunt prezentate elementele de bază ale agrotehnicii varietale specifice soiurilor de struguri de 
selecție nouă pentru producerea vinurilor cu aromă de muscat, obţinute în cadrul Institutului Științifico-Practic de Horti-
cultură și Tehnologii Alimentare. Sunt elucidate particularităţile de protecţie contra bolilor ale acestor soiuri cu rezistenţa 
sporită la principalii agenți fitopatogeni; sunt prezentate date privind influenţa proceselor tehnologice de procesare a 
strugurilor (durata și temperatura desfășurării procesului de macerare a mustuielii) asupra conţinutului de substanţe 
aromatice în vinuri.

Cuvinte-cheie: soi aromat, selecție nouă, agrobiologie, agrotehnică varietală, protecţie, procesarea strugurilor, com-
puși terpenici.

Tehnologii Alimentare (IŞPhTA) au efectuat  ample 
studii privind comportarea acestor soiuri în condițiile 
pedoclimatice ale Republicii Moldova. Au fost cerce-
tați indicii agrobiologici esențiali precum: perioada 
de coacere, vigoarea de creștere, gradul de fertilitate a 
lăstarilor, cantitatea și calitatea producţiei de struguri, 
rezistența la boli și ger, iar datele obținute au permis 
fundamentarea principiilor de bază ale agrotehnicii 



şTIINţE AGRICOLE

Akademos 3/2021| 55

varietale1 (de soi), specifice soiurilor de struguri de se-
lecție nouă cu aromă de muscat.

În condițiile Republicii Moldova a fost evaluat 
și determinat gradul de rezistență la boli al soiurilor 
de struguri de selecție nouă pentru vinuri aromate. 
Rezistența sporită a soiurilor Viorica, Muscat de Ia-
loveni, Muscat Basarabean, Muscat de Onițcani ș.a. a 
fost folosită la elaborarea unor programe de protecție 
nepoluantă cu utilizarea limitată a sărurilor simple pe 
bază de sulf și cupru [1; 2] în conformitate cu prin-
cipiile de agricultură ecologică elaborate de Federaţia 
Internaţională a Mișcării de Agricultură  Ecologică  
(IFOAM). 

În urma valorificării potenţialului aromatic al soiu-
rilor de struguri de selecție nouă au fost determinați un 
șir de parametri tehnologici importanți la procesarea 
strugurilor, și anume durata și temperatura desfășură-
rii procesului de macerare a mustuielii. Implementarea 
acestor elaborări, precum și a unor rezultate privind 
utilizarea enzimelor pectolitice în procesul de macerare 
și a unor tulpini speciale de levuri [3; 4] au permis ob-
ținerea unor vinuri albe seci cu concentraţii sporite de 
compuși terpenici, fapt care caracterizează potenţialul 
tehnologic înalt al noilor soiuri aromatice create. 

Actualmente, soiurile de struguri de selecție nouă 
pentru vinuri aromatice create în cadrul IŞPhTA pre-
zintă un interes deosebit atât pentru viticultori, cât și 
pentru oenologi, deoarece întrunesc cerinţele necesa-
re pentru obţinerea unor producţii vinicole de înaltă 
calitate, inclusiv a celor organice (cu denumire ecolo-
gică) cu aromă de muscat competitive pe pieţele inter-
naționale [5].

MeTodele Și MaTerialele aPlicaTe

În calitate de material de studiu au servit soiuri-
le de struguri de selecție nouă cu aromă de muscat 
Viorica, Muscat de Ialoveni, Startovîi, Muscat de Bu-
geac, Frumoasa albă (martor – Muscat de hamburg), 
inclusiv cele care nu figurează în Catalogul soiurilor 
de plante pentru anul 2021, dar care se află la etapa 
de cercetare: Muscat Basarabean, Muscat de Onițcani, 
Codru, Avgustovskii. Cercetările au fost efectuate în 
perioada 2000–2020 în colecţia ampelografică de so-
iuri de struguri și plantaţiile experimentale viticole ale 
IŞPhTA. Distanţa între rânduri a variat de la 2,5-2,8  
până la 3,0 m, în funcţie de forma butucilor și fertili-
tatea solului. Distanţa de plantare a butucilor pe rând 
pentru soiurile cu vigoare medie de creștere a fost de 
1,25 m, pentru cele cu vigoarea de creștere medie –
1 Noțiunea „Agrotehnică varietală (de soi)” definește teh-
nici agricole specifice, aplicate în corespundere cu proprie-
tăţile agrobiologice caracteristice fiecărui soi.

de 1,5 m, iar pentru formele de talie mică distanța de 
plantare a constituit 1,0-1,2 m. 

Conform metodelor de cercetare ale agrotehni-
cii [6], au fost efectuate observările și s-au determi-
nat indicii agrobiologici mai importanţi: cantitatea și 
calitatea producţiei de struguri, gradul de fertilitate a 
lăstarilor, gradul de rezistență la ger.

Programele de protecţie contra organismelor no-
cive au fost elaborate în baza datelor obţinute de-a 
lungul anilor în cadrul Laboratorului Imunologie și 
Protecţie a Viţei-de-Vie  al IŞPhTA [1; 2; 7; 8], fiind 
utilizate metode fitopatologice de cercetare [9].

Indicii fizico-chimici ai mustului și vinurilor au 
fost determinați în conformitate cu „Metodele de con-
trol tehnochimic în oenologie” [3].

reZulTaTe Și discuȚii

caracterele agrobiologice și agrotehnice. Rezul-
tatele obținute în anii 1970–1990 privind cercetarea 
unor soiuri de selecție nouă cu arome de muscat sunt 
prezentate în tabelul 1. Dintre acestea, soiurile Viori-
ca, Muscat de Ialoveni, Muscat Basarabean, Muscat de 
Onițcani, Codru, Startovîi, Muscat de Bugeac au fost 
identificate ca fiind cele mai stabile și productive. Aces-
te soiuri se caracterizează printr-o perioadă de coacere 
medie și medie-tardivă, cu o vigoare de creștere medie. 
În cazul amplasării soiurilor cu vigoarea de creștere me-
die pe soluri productive, butucii înregistrează o creștere 
excesivă (apariția lăstarilor lacomi). Recolta medie de 
struguri a variat în funcţie de soi de la 8-10 până la 14-
16 t/ha. Criteriile de calitate a mustului s-au încadrat în 
cerinţele prevăzute pentru producţia de vinuri albe seci 
și a celor spumante cu aromă de muscat.

Majoritatea soiurilor de struguri manifestă rezis-
tenţă sporită la ger și la condiţiile de iernare și se cul-
tivă în sistem neprotejat, pe tulpină înaltă. După ierni 
deosebit de geroase, acestea își restabilesc productivi-
tatea datorită capacităţilor înalte de regenerare a orga-
nelor afectate. Butucii fructifică stabil la tăierea scurtă 
și medie a elementelor de rod (la tăierea în uscat) după 
schema: 2 + 3-4 și 2 + 5-7 ochi. Sunt preferabile forme-
le de cordon și de evantai pe tulpină medie (moldove-
nească cu două tulpini, cordon Kazenava, cu un singur 
braţ, evantai pe tulpină).

Menţionăm că în ultimii ani se recomandă susţi-
nerea butucilor pe spalier metalic cu patru niveluri de 
sârme duble, care permit dirijarea adecvată a lăstarilor 
în spaţiu, cu cheltuieli reduse, sporind astfel productivi-
tatea muncii. Plantaţiile de soiuri de struguri de selecție 
nouă sunt cultivate prin metode ecologice cu tratamen-
te chimice limitate împotriva bolilor și dăunătorilor, da-
torită rezistenţei complexe la factorii biotici.
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Tabelul 1
Particularităţile agrobiologice și elementele de bază ale agrotehnicii varietale (de soi)  

specifice soiurilor noi de struguri cu aromă de Muscat (iȘPhTa) 
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soiuri PenTru Vin
Viorica Cl. М-1 
(Zeibel 13-666 х 

Aleatico)
medie medie 80-90 134-154 8-12 180-210 7-9 sporită

(-23 оС)
sporită 
3-3-2

Muscat de Ialoveni  
(Zeibel 13-666 х 

Aleatico) 

medie 
tardivă medie > 70 230-250 10-12 180-210 8-10 sporită

(-25 оС)
sporită 
3-3-3

Muscat Basarabean* 
(Zeibel 13-666 х 

Aleatico) 
medie medie 60-80 206 11-12 190-210 9-10 sporită

(-23 оС)
medie 
3-3-4

Muscat de Oniţcani* 
СВ-20-473 (selecţie 

pe fon infecţios)
medie medie 80-84 195 9-12 180-200 8-9

relativă 
(-20 – 
-22 оС)

sporită 
3-3-3

Codru* (Muscat 
Oberlen х СВ-20-375 

cu СВ 20-366  
și descendentul 

hibrid 244

medie 
tardivă medie 75 145 10-12 170-200 7,9-9

sporită
(-22 – 
-23 оС)

sporită 
3-3-3

soiuri cu uTiliZare MiXTa (MasĂ Și Vin)
Startovîi (Muscat 

Derbentschii х  
Muscat Saint Vallier)

medie medie 70-80 450-500 12-13 170-200 7-8 sporită 
(-24 оС)

medie
4-3-3

Muscat de Bugeac 
(Coarnă neagră х  

Muscat Saint Vallier) 
medie medie 75 310 10-11 180-200 8 sporită 

(-23 оС)

medie- 
slabă
4-4-3

Avgustovskii* (СВ-
18-315 х Jemciug 

Sabo)
medie medie 86 180-200 12 165-190 6-7 sporită 

(-25 оС)
sporită 
3-3-3

Frumoasa albă (gu-
zeli Cara х Muscat  

de Saint Vallier)

medie 
precoce

medie 
viguroa-

să

80 404 12-14 160-170 7,5 sporită 
(-23 оС)

sporită 
4-3-3

Muscat de hamburg 
(Martor)

medie 
tardivă

medie 
slabă

60-80 225-320 9-10 
până la 

12

160-220 6,7-9 slabă și 
medie 
(-19 – 
-20оС)

sensibil 
5-5-4

*Sunt marcate cu asterisc soiurile de selecție care continue să fie cercetate și în prezent nu sunt incluse  
în Catalogul soiurilor de plante pentru anul 2021.
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Particularităţile de protecţie a soiurilor de stru-
guri de selecție nouă pentru vinuri aromate cu re-
zistenţă sporită la principalele boli de origine mico-
tică. Soiurile de selecție nouă pentru vinuri aromate 
Viorica, Muscat de Ialoveni, Muscat Basarabean, Mus-
cat de Onițcani ș.a. pot fi implicate în programe eco-
logice de producţie vitivinicolă cu utilizarea limitată 
a sărurilor simple pe bază de sulf și cupru în confor-
mitate cu principiile de agricultură ecologică elaborate 
de Federaţia Internaţională a Mișcării de Agricultură  
Ecologică (IFOAM) [1; 2]. Aceste soiuri posedă o re-
zistenţă sporită la bolile criptogamice.

În anii cu ploi abundente, la început de vegetaţie, 
soiurile din această grupă pot fi afectate de antrac-
noză și rujeolă, de boli secundare, care pot influenţa 
negativ cantitatea și calitatea producţiei de struguri. 
Astfel, în condiţii de ploi de lungă durată, la începu-
tul vegetaţiei viţei de vie (în perioadele de dezmugu-
rire și creștere intensă a lăstarilor) pentru prevenirea 
antracnozei și rujeolei se va aplică un tratament cu 
utilizarea unui produs pe bază de cupru (sulfat de 
cupru, hidroxid de cupru, sulfat tribazic de cupru 
ș.a.) la momentul apariţiei a trei frunze adevărate. În 
cazul în care condiţiile vor continua să fie favorabile 
pentru manifestarea patogenilor, contra bolilor se va 
aplica un alt tratament, cu utilizarea produselor cu-
price la etapa când lăstarii ating lungimea de 25-30 
cm. În aceste etape de dezvoltare a viţei de vie la apli-
carea tratamentelor este recomandată utilizarea unui 
volum de 400 L/ha [7]. 

Menţionăm că produsele cuprice aplicate la în-
ceputul perioadei de vegetaţie, grație spectrului larg 
de acţiune, joacă un rol important în profilaxia și în 
prevenirea unor astfel de boli ale lemnului precum: 
excorioza (phomopsis viticola Sacc.) și eutipioza (Eu-
typa armeniaceae hansf.) – patologii ce produc usca-
rea lemnului (braţelor, tulpinii și integral a butucului). 
utilizarea produselor pe bază de cupru în perioada 
de creștere intensă a lăstarilor (la aplicarea primului 
tratament) exercită o acţiune inhibitoare și asupra 
dezvoltării făinării viţei de vie [10]. În anii secetoși, 
în lipsa condiţiilor pentru dezvoltarea antracnozei și 
rujeolei tratamente anticriptogamice în perioada de 
până la înflorit nu se aplică. 

Primul tratament contra manei la soiurile cu re-
zistenţă sporită la bolile criptogamice se va face în 
stadiul de „răsfirare a inflorescenţelor”, cu utilizarea 
produselor cuprice în dozele recomandate. În această 
perioadă tratamentul este obligatoriu (de siguranţă) 
pentru protecţia organelor generative (a inflorescen-
ţelor). Tratamentul se aplică cu un consum de soluţie 
de 600 l/ha, fiind eficient și în combaterea antracnozei 
și pătării roșii.

De regulă, în perioada de creștere a lăstarilor nu se 
aplică tratamente contra făinării viței de vie. Decizia 
de a apela la tratamentul antioidic cu utilizarea prepa-
ratelor pe bază de sulf se va lua doar în cazurile unor 
focare de infecție din anii precedenți sau când există 
condiţii cu risc înalt de afectare (condiţiile ecologice 
predispun la un atac de făinare: plantaţiile sunt am-
plasate în depresiuni, în apropierea lacurilor, râurilor, 
unde umiditatea relativă a aerului favorizează dezvol-
tarea bolii sau condiţiile climaterice înlesnesc atacu-
rile de făinare: timp secetos cu ploi de scurtă durată, 
vânturi moderate). 

Al doilea tratament de siguranţă, unul obligatoriu, 
contra manei, la soiurile cu rezistență sporită la bolile 
criptogamice se va aplica la etapa „îndată după înflo-
rit” cu utilizarea produselor pe bază de cupru în dozele 
indicate mai sus. La această etapă se va aplica, conco-
mitent, și primul tratament contra făinării cu utiliza-
rea produselor pe bază de sulf în dozele recomandate: 
Thiovit Jet 80 wg 3,0-4,0 kg/ha, Microthiol Special 
Disperss 3,0-4,0 kg/ha, Kumulus DF 3,0-6,0 kg/ha,  
Sullfet, wg (sulf) 3,0-6,0 kg/ha, Sulfomat 80 Pu 
(cера) – 3,0 kg/ha, Cosavet 80 wDg/3,0 kg/ha ș.a. cu 
un consum de soluţie de 600 L/ha [9].

După înflorit, la fenofaza de „creşterea bacelor”, 
tratamentele contra manei se vor aplica doar la apari-
ţia unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea bolii, și 
anume a ploilor de lungă durată. În astfel de cazuri se 
va lua în considerare faptul că produsele cuprice pro-
tejează organele sensibile pentru o perioadă maximă 
de 7 zile. Tratamentele se vor efectua repetat cu un 
consum de soluţie de 600 L.

 La fenofaza când bacele ating mărimea unui bob 
de mazăre, în combaterea făinării se aplică al doilea 
tratament de siguranţă cu utilizarea unui produs pe 
bază de sulf. Se va lua în considerare faptul că sulful 
trebuie utilizat în limitele temperaturilor +16 - + 26 oC,  
deoarece aplicarea acestuia la temperaturi mai joase 
de +16 oC duce la scăderea acţiunii toxice a produsului 
din cauza lipsei de sublimare (acţiune toxică asupra fă-
inării exercită doar bioxidul de sulf (SO2) rezultat din 
sublimarea sulfului). utilizarea unor astfel de produ-
se la temperaturi mai înalte de +26 oC poate provoca 
arsuri pe organele verzi ale viţei de vie. Tratamentele 
trebuie efectuate seara după orele 18:00, când tempe-
ratura aerului coboară mai jos de +25 oC, pentru a di-
minua efectul nedorit al arsurilor cauzate de sublima-
rea rapidă a sulfului în dioxid de sulf.

La fenofaza de „înmuiere a bacelor” – „începu-
tul pârgului”, cu 15-25 de zile înainte de recoltare, se 
recomandă efectuarea unui tratament de siguranţă cu 
utilizarea produselor pe bază de cupru în dozele in-
dicate mai sus. Tratamentul urmărește protecţia stru-
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gurilor contra manei și bacteriozelor (la fenofaza de 
pârgă și după recoltare). Acesta contribuie la coacerea 
lemnului și sporește rezistenţa la condiţiile de iernare 
a butucilor.

În condiții favorabile pentru manifestarea 
putregaiului cenușiu (când după înflorire se în-
registrează ploi de lungă durată și se depistează 
primele simptome ale bolii pe inflorescenţe), la feno- 
faza de după înflorire şi până la compactarea cior-
chinelor, se recomandă aplicarea a 1-2 tratamente cu 
utilizarea preparatului biologic gliocladin SC (tricho-
derma virens 3X, cu titrul nu mai puțin de 10 miliar-
de spori/ml), recomandat pentru utilizare în doza de 
7-10 L/ha [10]. 

În condiţii favorabile manifestării putregaiului ce-
nușiu pentru profilaxia bolii, se recomandă aplicarea 
procedeului de defoliere parţială a butucilor. Operaţia 
se execută la acumularea a 12-15 % zahăr în bace și 
constă în lichidarea a 2-3 frunze de la baza lăstarilor 
(până la primul ciorchine). Lichidarea parțială a frun-
zelor împiedică dezvoltarea putregaiului cenușiu (da-
torită aerisirii mai bune în interiorul coroanei butucu-
lui) și constituie un procedeu important în profilaxia 
bolii (intensitatea dezvoltării putregaiului cenușiu se 
micșorează de 1,5-2 ori) [11].

În condiţii favorabile dezvoltării putregaiului ce-
nușiu la fenofaza de pârgă, după efectuarea proce-
deului de desfrunzire parţială se recomandă aplicarea 
unui tratament cu utilizarea preparatului biologic gli-
ocladin SC (7,0-10,0 L/ha), permis pentru utilizare în 
programele de protecţie ecologică [12].

Menţionăm că numai la aplicarea complexului in-
tegral de măsuri tehnologice și de igienă culturală care 
contribuie la crearea unor condiţii nefavorabile dez-
voltării bolii, combaterea putregaiului cenușiu poate fi 
eficientă. Se evidenţiază următoarele măsuri și proce-
dee agrotehnice aplicate culturii, care împiedică pro-
ducerea infecţiilor și dezvoltarea putregaiului cenușiu 
în plantaţiile viticole și care sunt factori importanţi în 
diminuarea atacului provocat de putregaiul cenușiu: 

 ▪ Lucrările solului (cultivatul, prășitul dintre bu-
tuci (în rând), aplicate la timp, contribuie la dezvol-
tarea și îmbunătățirea stării fiziologice a plantelor; 
nimicirea buruienilor evită concurenţa consumului 
de substanţe nutritive din sol și conduce la micșorarea 
higroscopicităţii aerului (o mai bună aerisire a butuci-
lor), dezavantajând  astfel dezvoltarea bolilor;

 ▪ Lucrările în verde joacă un rol deosebit de impor-
tant în prevenirea atacului de putregaiul cenușiu. Astfel, 
eliminarea lăstarilor de prisos contribuie la micșorarea 
umidităţii aerului în interiorul butucilor; legatul corect 
al lăstarilor asigură expoziţia organelor butucului la soa-
re și defavorizează atacurile de putregai. Conducerea 

coardelor și repartizarea lor în spațiu se va efectua astfel 
ca strugurii să nu fie în contact direct sau în apropiata 
vecinătate cu solul, unde sursa de infecţie este mai mare. 
Menţionăm că intensitatea slabă a luminii pe fondul hi-
groscopicităţii înalte a aerului și persistenţei îndelungate 
a picăturilor de apă pe ciorchini creează cele mai favora-
bile condiţii pentru atacul de botritis cinerea Pers.;

 ▪ Folosirea echilibrată a îngrășămintelor minerale; 
excesul îngrășămintelor de azot intensifică atacurile 
de făinare, iar mai apoi și ale putregaiului cenușiu;

 ▪Combaterea la timp a dăunătorilor (moliilor) și 
a făinării viţei de vie; atât insectele cât și făinarea viţei 
de vie produc crăpături și leziuni pe bace, creând un 
mediu prielnic răspândirii bolii (sucul celular, exsudat 
din bacele deteriorate, în concentraţie de 12-15 % este 
cel mai bun substrat pentru germinarea condițiilor de 
boritis Cinerea Pers.);

 ▪Recoltarea în termen redus a strugurilor micșo-
rează considerabil pierderile provocate de putregaiul 
cenușiu mai ales în condiţii favorabile pentru dezvol-
tarea bolii. 

Tehnologia prelucrării strugurilor. evaluarea 
și valorificarea potenţialului aromatic al vinurilor 
obţinute din soiurile de selecție nouă cu arome de 
muscat. Schema tehnologică de prelucrare a strugu-
rilor din grupa Muscat vizează, de regulă, utilizarea 
maximă a potenţialului aromatic al strugurilor și con-
servarea acestuia în timpul procesului tehnologic. Me-
todele tradiţionale aplicate sunt: macerarea de scurtă 
durată într-o atmosferă de gaze inerte, criomacerarea, 
macerarea clasică, tratamentul termic al mustuielii.

Tendinţa de oxidare excesivă a complexului aro-
matic din vinurile albe tinere este una dintre carac-
teristicile vinurilor-materie primă obţinute din soiuri 
de struguri aromate. În legătură cu aceasta, în cadrul 
procesului tehnologic este necesară monitorizarea cu 
regularitate a conţinutului de SO2 în vinuri. Pentru a 
preveni procesele de oxidare, se recomandă menţine-
rea conţinutului total de SO2 în vin în concentraţii de 
100-140 mg/dm3, iar al celui liber – de 20-30 mg/dm3, 
prin sulfitări suplimentare cu doze de 20-25 mg/dm3 

SO2 (la necesitate), la fiecare etapă și pe tot parcursul 
desfășurării procesului tehnologic.

unul dintre obiectivele de bază ale cercetărilor 
efectuate constituie valorificarea potenţialului aro-
matic al strugurilor soiurilor de tip muscat de selecţie 
nouă, în vederea evidenţierii și obţinerii unor vinuri 
inedite, originale, cu calităţi autentice specifice zonei 
vitivinicole. Cercetările efectuate până în prezent au 
demonstrat că tipicitatea vinurilor cu aromă de mus-
cat este influenţată, preponderant, de derivații terpe-
nici (amestecuri de substanţe volatile), care în cazul 
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soiurilor aromate se acumulează în celulele pieliţei și 
în straturile adiacente acesteia. 

În baza studiului unor factori tehnologici care in-
fluenţează conţinutul terpenelor, s-au constatat urmă-
toarele: 

a) Conţinutul de terpeni în must sporește semnifi-
cativ odată cu creșterea duratei macerării, concentraţia 
maximă fiind înregistrată după 6-8 ore de macerare; 

b) Conţinutul de terpeni sporește odată cu crește-
rea temperaturii procesului de macerare. S-a demon-
strat că, odată cu creșterea duratei și temperaturii pro-
cesului de macerare (de la 10-12 °C până la 18-20 оC),  
se accelerează procesele oxidative ale vinurilor albe 
seci obţinute din strugurii soiurilor de tip muscat. Du-
rata optimă a procesului de macerare este de 8 ore, iar 
temperatura se încadrează în limitele de 14-16 °C.

utilizarea enzimelor pectolitice în procesul de 
macerare a făcut posibilă creșterea conţinutului de 
terpeni și a contribuit la sporirea conţinutului de alde-
hide și a potenţialului  de oxido-reducere a vinurilor 
de  muscat.

Studiul dinamicii compușilor aromatici pe par-
cursul perioadei de fermentaţie (16-18 °С) a arătat o 
scădere treptată a concentraţiei terpenilor legaţi (pre-
cursorilor nevolatili) în prima jumătate a acestui pro-
ces și o ușoară creștere în cea de-a doua. 

Concentraţia compușilor terpenici liberi a fost în 
scădere pe tot parcursul procesului de fermentare, la o 
rată mai mare în primele 6 zile. În timpul fermentaţiei 
alcoolice a mustului, concentraţia de substanţe volatile 
a crescut semnificativ pe întreaga durată a procesului 
de fermentare.

Alcoolii superiori au prezentat o rată de creștere 
ridicată în primele 10 zile (cu o creștere a concentraţi-
ei de la 6 la 138 mg/dm3). Concentrația  aldehidelor a 
prezentat o creștere mai mică, dar stabilă: de la 11până  
la 17 mg/dm3, iar conținutul de  esteri  a crescut de la 
7 până la 48 mg/dm3.

Astfel, s-a constatat că procesele tehnologice de 
prelucrare a strugurilor de soiuri noi din grupa Mus-
cat au un impact semnificativ asupra conţinutului de 
substanţe aromatice și asupra indicilor organoleptici 
ai vinurilor finite.

concluZii

1. În Republica Moldova timp de peste 50 de ani 
au fost create și introduse în producţie diverse soiuri 
noi de struguri aromate cu rezistenţă sporită la factorii 
biotici (boli) și abiotici (ger și fluctuaţiile de tempera-
tură din timpul iernii), care întrunesc cerinţele nece-
sare pentru obţinerea vinurilor de calitate cu aromă 
de muscat.

2. În baza datelor obținute și a evaluării indicilor 
agrobiologici principali, precum perioada de coacere, 
vigoarea de creștere, gradul de fertilitate a lăstarilor, 
cantitatea și calitatea producţiei de struguri, rezistența 
la boli și ger, au fost fundamentate principiile de bază 
ale agrotehnicii varietale (de soi) specifice soiurilor de 
selecție nouă cu aromă de muscat.

A fost stabilit că soiurile de selecție nouă Viori-
ca, Muscat de Ialoveni, Muscat Basarabean, Muscat de 
Onițcani ș.a. posedă o rezistenţă sporită la ger, pot fi 
cultivate în sistem neprotejat pe tulpină înaltă și asigu-
ră recolte stabile de struguri.

3. În baza evaluării și determinării gradului de re-
zistență la boli a soiurilor de struguri aromate (Viori-
ca, Muscat de Ialoveni, Muscat Basarabean, Muscat de 
Onițcani ș.a.) au fost elaborate programe de protecție 
cu utilizarea limitată a sărurilor simple pe bază de sulf 
și cupru în conformitate cu principiile de agricultură 
ecologică. 

4. Pentru prevenirea proceselor de oxidare excesi-
vă a complexului aromatic, din vinurile-materie primă 
obţinute din soiurile de struguri aromate se recoman-
dă următoarele: 

 ▪menţinerea conţinutului total de SO2 în vin în 
concentraţii de 100-140 mg/dm3, iar al celui liber – de 
20-30 mg/dm3;

 ▪ aplicarea sulfitaţiilor suplimentare cu doze de 
20-25 mg/dm3 SO2 la fiecare etapă și pe tot parcursul 
desfășurării procesului tehnologic.

5. În urma valorificării potenţialului aromatic al 
soiurilor de muscat și în baza datelor obținute privind 
conţinutul de terpeni în must s-au constatat următoa-
rele:

 ▪ tipicitatea vinurilor de muscat este influenţată 
de conţinutul de terpeni în must și sporește semni-
ficativ odată cu creșterea duratei macerării, iar con-
centraţia maximă a acestora a fost depistată după 6-8 
ore de macerare, durata optimă a procesului este de 
8 ore;

 ▪ odată cu creșterea temperaturii procesului de 
macerare (de la 10-12 °C până la 18-20 оC) se acce-
lerează procesele oxidative în vinurilor albe seci ob-
ţinute din strugurii soiurilor de muscat; temperatura 
optimă  a procesului de macerare este de 14 -16 °C.
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