
PLAN SECTORIAL-ADER 2022

Contractor: Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultura si Vinificatie, Valea Calugareasca

Obiectivul general: ADER

Contract: 7.1.2/2019

Anul inceperii: 2019 Anul finalizarii: 2022

Denumirea proiectului: SELECTIA, CONSERVAREA SI
VALORIFICAREA BIODIVERSITATII LEVURILOR DIN
MICROBIOTA VITICOLA ZONALA

Denumirea fazei nr. 4/2022: Valorificarea
potentialului oenologic al tulpinilor de drojdii
selectionate; Diseminarea rezultatelor

Persoana de contact (Directorul de proiect): 
Dr. biolog. Elena BRÎNDUȘE

Durata (luni): 37

Date contact (tel/fax, e-mail): 
0244401901/0244401902, 
elabrinduse@gmail.com



COORDONATOR Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru
Viticultură si Vinificatie Valea Călugărească
(ICDVV Valea Călugărească)

PARTENER 1 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Bujoru
(SCDVV Bujoru)

PARTENER 2 Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Viticultură şi Vinificaţie Iasi
(SCDVV Iasi)

INSTITUTII IMPLICATE IN DERULAREA ETAPEI



PROIECTUL NR. 7.1.2
Obiectivul general

 Mentinerea si gestionarea diversitãtii si a dinamicii microbiotei
levuriene în relatie cu calitatile senzoriale ale vinului.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului

 Caracterizarea biodiversității drojdiilor în areale viticole consacrate;

 Valorificarea biodiversității microorganismelor din microbiota viticolă
zonală prin selecția unor sușe de drojdii adaptate la caracteristicile
nutriționale ale materiei prime, cu impact pozitiv asupra catacteristicilor
organoleptice și tipicității vinurilor;

 Crearea unei colecții de germoplasmă levuriană la nivel național;

 Utilizarea în procesul de vinificație a unor culturi duble Saccharomyces și
non – Saccharomyces, cu rol în îmbunătățirea proprietăților senzoriale ale
vinului;

 Crearea unor vinuri personalizate cu accentuarea caracterului de terroir.



PROIECTUL NR. 7.1.2/ FAZA 4

Obiectivul fazei

Evaluarea performantelor tehnologice ale tulpinilor selectate
la nivel de microvinificatie.

Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

Colectie natională de germoplasmă levuriană;

Lucrari stiintifice, workshopuri, mese rotunde, simpozioane 
naţionale/internaţionale, târguri naţionale şi internaţionale; 

Vizite de lucru /schimburi de bună practică.



REZULTATE OBTINUTE

Activitatea 4.1

Infiintarea unei colectii nationale de drojdii autohtone 
Saccharomyces si non – Saccharomyces

Rezultate

 Colectie natională de germoplasmă levuriană

Conducãtor de proiect ICDVV Valea Calugareasca 

 Colectie regională de germoplasmă levuriană

Partener 1 – SCDVV Bujoru

Partener 2 – SCDVV Iași



Colectia natională de drojdii autohtone Saccharomyces si non 
– Saccharomyces

COMPONENȚĂ

 Tulpini de drojdii izolate în prioada 1970 – 1974 din arealul
viticol Valea Călugărească, formatã din 150 de tulpini
încadrate in două subîncrengături: Ascomycota si
Basidiomycota. Au fost identificate 11 de specii care fac
parte 7 genuri. Tulpinile au fost izolate din musturi in
fermentatie, in diferite etape ale procesului.

 Tulpini de drojdii izolate în prioada 2007 – 2010, formatã
din 175 de tulpini încadrate în două subîncrengături:
Ascomycota si Basidiomycota. Au fost identificate 24 de
specii care fac parte din 6 familii si apartin la 12 genuri din
care 7 sporogene.



Colectia natională de drojdii autohtone Saccharomyces si non 
– Saccharomyces

COMPONENȚĂ

 Tulpini de drojdii izolate în perioada 2019 – 2022, în cadrul
proiectului reprezentate prin:

Tulpini izolate dintr-o plantație situată în Jud. Buzău,
apartinând unui producător particular (24 de tulpini);

Tulpini de drojdii izolate din arealul viticol Valea
Călugărească (30 de tulpini);

Tulpini de drojdii provenite de la partenerii
proiectului, SCDVV Bujoru si SCDVV Iasi (20 de
tulpini).



Colectia natională de drojdii autohtone Saccharomyces si non 
– Saccharomyces

Metode utilizate pentru izolarea tulpinilor de drojdii

ETAPE

* recoltarea strugurilor * Inceputul fermentatiei

* prelevarea boabelor cu pedicel * Mijlocul fermentatiei 

* imersarea boabelor in apa distilata sterila * Sfarsitul fermentatiei

* agitare 

* inocularea suspensiei microbiene (dupa 24 h) TEHNICA DE IZOLARE

Mediu YEPD metoda dilutiilor succesive

27
o
C/2-3 zile metoda izolarii in cultura pura 

(tehnica epuizarii ansei) 

        MOMENTE

STRUGURE MUSTPRELEVARE



Colectia natională de drojdii autohtone Saccharomyces si non 
– Saccharomyces

Metode utilizate pentru identificarea tulpinilor de drojdii

    METODE MODERNEMETODE CLASICE

Caracterizare fiziologica: 

galerii API 20 C AUX 
(BIOMERIEAUX)

* caracterizare morfologica

* caracterizarea  
reproducerii vegetative 

IDENTIFICARE

Caracterizare moleculara
* analiza cariotipului PFGE



Colectia natională de drojdii autohtone Saccharomyces si non 
– Saccharomyces

Principiu

Realizarea suspensiei 
microbiene cu turbiditatea 
echivalenta cu 2 McFarlandPrelevarea unei 

singure colonii 
pure

Reacţiile produse în timpul perioadei de incubare se traduc prin viraje de culoare 

spontane sau obţinute prin adăugarea de reactivi suplimentari. 
Citirea acestor reacţii se face cu ajutorul tabelului de citire, iar identificarea este 

obţinută cu ajutorul catalogului de interpretare (Analytical Profile Index) sau a 
programului soft dedicat identificării cu truse API (APILAB PLUS).

Incubare: 
72 h; 30o C

METODA API C 20 AUX



Selectarea tulpinilor de drojdii Saccharomyces si non-
Saccharomyces

TULPINI DE DROJDII 
AUTOHTONE

Cultură de 24 h 
(106 cel./ml.)

EVALUARE

ÎN CONDIȚII DE LABORATOR

Evaluare metabolică

- perioada de latenta
- puterea de fermentare
- cinetica de fermentare
- particularitatile mustului  fermentat
- toleranta la alcool
- toleranta la dioxid de sulf

Evaluarea activitătii enzimatice 
extracelulare

- ß-glucozidaza
- esteraza
- proteaza
- pectinaza
- lipaza



Selectarea tulpinilor de drojdii Saccharomyces si non-
Saccharomyces

EVALUARE 

IN CONDITII DE MICROPRODUCTIE
(Variante de testare de 50 Kg)

Capacitatea de 
fermentare a zaharurilor

Profil 
compozitional

Profil 
senzorial

analiza fizico-chimica:
- conc. alcoolica
- aciditatea totala
- aciditatea volatila
- zahar
- extract sec total
- extract sec nered.
- cenusa

compozitia             

polifenolica:

- polifenoli totali
- antociani 
- taninuri
- catechine 
- acizi fenolici

caracteristici  

cromatice si 
structura culorii

- intensitate coloranta
- tenta
- d A, DO 420, DO 520, DO 

620

metoda senzoriala, 

descriptiva

- descriptori senzoriali evaluati 
prin puncte;

- Fisa de degustare descriptiva

Cultură de  24h 
- 48 h 

(106 cel./ml.)

TULPINI DE DROJDII AUTOHTONE



FISA TULPINII DE DROJDIE – CATALOG DE COLECTIE
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Saccharomyces cerevisiae  

Numele Instituției: ICDVV Valea Călugarească   

Nr. înregistrare în colecție: 0.077 

Data intrării în colecție: 2018 

Origine: Sc III 10 

Medii de întreținere: Yeast Extract Peptone Dextrose 

Forma de conservare: sub ulei de parafină 

Diversitatea morfologică si ultrastructurală 

Caractere de cultură:   

Pe mediu lichid: 

Colonie de culoare alb-crem, gradul de creștere dupa o perioadă de incubare de 48 ore 
este sărac, formează inel la suprafața mediului, depozitul prezintă un aspect granular, 
cu dezintegrare incompletă. Nu formează bule de gaz la suprafața mediului. 

Pe mediu solid: 

- dispus în tub înclinat 

Creștere moderată de tip “H”, traseu de însămânțare subțire și umed, cu aspect difuz, 
cultură opacă, paracromocrofă. 

- dispus în cutii Petri (colonii)  

Colonii uniforme, mici, rotunde, cu marginea lobată și profil convex, aspect neted de tip 
“S”, opacă, cu suprafață mată și consistență granulară. 

Forma celulei: Celule rotunde, ușor ovale 

Modul de grupare: Izolate, muguraș unipolar și rar bipolar 

Mărimea celulei (µ): (6.0-3.6)x(6.0-3.6) 

Pseudomiceliu, spori: Formează pseudomiceliu, 2-3 spori 

Importanța tulpinii: Tulpina prezintă activitate enzimatică extracelulară foarte scăzută 
pentru protează, activitate scăzută pentru pectinază, activitate intensă pentru esterază, 
este rezistentă a concentrații reduse și medii de etanol și dioxid de sulf. 

 



Brîndușe Elena, Nechita Ancuța, Ion Marian, Pașa 

Rodica, Fîciu Lidia, Ciubucă Aurel

Editura PIM

VALORIFICAREA BIODIVERSITĂȚII 

DROJDIILOR AUTOHTONE DE 

VINIFICAȚIE ÎN SCOPUL 

OBȚINERII VINURILOR CU 

TIPICITATE DE AREAL VITICOL

 Activitatea 4.2 Diseminarea rezultatelor

CARTE



DISEMINARE REZULTATE 

Manifestari tehnico-stiintifice

 PRAHOVA VIN - EXPO 2022, organizat de Consiliul Judetean

Prahova în colaborare cu Camera de Comert si Industrie Prahova, 9

– 10 iunie, 2022, Ploiesti.

 International Symposium “95 years since the first attestation of

INMA Bucharest”; 6 – 8 octombrie, 2022, Bucuresti.

 Simpozion stiintific anual “Horticulture, food and environmrnt”,

Priorities and perspectives”, organizat de USAMV Craiova în

perioada 13 – 14 octombrie, 2022.

 Simpozionul științific internaţional: "Horticultura - stiintă, calitate,

diversitate şi armonie" organizat de USAMV Iași în perioada 20 - 21

octombrie 2022.

 Workshop de prezentare si degustare vinuri autohtone obtinute in

cadrul proiectului – 6 martie; 20 mai 2022



Aspecte de la Expozitia PRAHOVA VIN – EXPO - 9 – 10 iunie, 2022



Aspecte de la prezentarea și degustarea a vinurilor din recolta anului 

2021 obținute în cadrul proiectului (6 martie, 20 mai , 2022, IASI) 



DISEMINARE REZULTATE 

Lucrări publicate

Autorii Titlul lucrării Publicatia

Marian Ion, Elena 

Brîndușe, Steliana

Paula Barbu

Selection of Saccharomyces and Non-

Saccharomyces autochtonous yeast 

strains for the production of wines with 

improved qualities

International Symposium Volum

Print: ISSN 2344 - 4118 CD-

ROM: ISSN 2344 - 4126 

Online: ISSN 2537 – 3773 

ISSN-L 2344 – 4118 

Nechita Ancuța, 

Filimon Răzvan, 

Nechita Bogdan, Pașa 

Rodica,  Filimon 

Roxana, Ghiur Denisa

The study of the fermental potential of 

some yeast strains isolated from the Iasi 

vineyard

Lucrări știinţifice Seria 

Horticultură USAMV Iaşi, 65 (2)

A. Nechita, R. Pașa, 

R.V. Filimon, F. 

Manolache,  C.B. 

Nechita, R.M. Filimon, 

G. Zaldea,  D. Damian

Assessment of the technological 

performance of  some indigenous yeast 

strains Saccharomyces and non 

Saccharomyces

Romanian Journal Of 

Horticulture, Vol. 3, 2022

Ciubuca Aurel; Cioroi 

Oana, Stoica Marius 

Florin, Ponor Liviu

Highlighting extracellular enzymes from 

yeast and their role in wine making

Annals of the University of 

Craiova, Vol. XXVII (LXIII) –

2022



CONCLUZII

Activităţiile prevăzute în planul de realizare a proiectului, faza

IV/2022, respectiv:

 Înfiintarea unei colectii nationale de drojdii autohtone

Saccharomyces si non – Saccharomyces;

 Diseminare pe scară largă prin comunicarea şi publicarea

naţională a rezultatelor; Participarea la manifestări

tehnico-ştiinţifice din domenii specifice proiectului (mese

rotunde, simpozioane naţionale/internaţionale,

workshopuri, mese rotunde); Vizite de lucru /schimburi de

bună practică.

au fost realizate integral.


