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Introducere 

 
 Maturarea vinurilor roşii în baricuri este o practică comună de secole. În 
privinţa vinurilor albe, până acum, doar în regiunea Bourgogne se practică 
fermentarea în baricuri, însă, în ultimii ani, maturarea vinurilor albe devine o practică 
din ce în ce mai răspândită în obţinerea unor vinuri cu însuşiri organoleptice şi de 
calitate superioară. În anul 2006, OIV (Organizația Internaţională pentru Vie și Vin) a 
aprobat folosirea chipsurilor (Rezoluția OENO 3/2005) şi a doagelor ca şi alternativă 
pentru învechirea în baricuri (butoaie).  
 

Stadiul actual al cunoașterii 
 

1. Utilizarea diferitelor esențe lemnoase în vinificaţie 
1.1. Evoluţia utilizării vaselor pentru păstrarea vinului 

  Butoaiele de lemn din stejar sunt fundamentale în producţia de vin 
(McGOVERN, 2013). Spre deosebire de krevi și amfore care erau din argilă, butoaiele 
de lemn sunt poroase şi permit o uşoară oxidare a vinului. Romanii au remarcat faptul 
că lemnul lăsa o amprentă asupra vinului, schimbând aroma şi conţinutul în tanin şi 
păstrând vinul o perioadă mai mare de timp, în timpul călătoriilor lungi pe mare, 
acesta avea un gust mult mai bun când ajungea la destinaţie.  
 1.2. Esențe lemnoase folosite în vinificație 
 Quercus alba sau stejarul alb reprezintă 45 % dintre speciile de stejar din 
Statele Unite ale Americii (BAINBRIDGE, 1986). 
 Quercus robur este nativ pentru continentul european până în vestul 
Caucazului. Se întâlneşte în climatul temperat, dar şi în diferite părţi ale Chinei şi ale 
Americii de Nord (DUCOUSSO, 2004). 

1.3. Compoziţia chimică a esențelor lemnoase 
Lemnul de stejar are o compoziţie variată, spre exemplu, lemnul speciei 

Querques alba, este compus din celuloză (49-52%), lignină (31-33%), hemiceluloză 
(22%) şi o fracţie uleiuri volatile, acizi volatili şi nevolatili, zaharuri, steroizi, compuşi 
taninici, pigmenţi şi compuşi anorganici (7-11%) (HORNSEY, 2016). 

 1.4. Tehnologia de producere a cipsurilor şi a baricurilor 
1.4.1. Tehnologia de producere a cipsurilor 
Bucăţile de lemn sunt comercializate sub diferite forme (del ALAMON SANZA, 

2006). Cipsurile sau fragmentele de lemn se pot prăji prin diferite metode (foc, aer 
fierbinte, radiaţii infraroşii). Prăjirea poate avea diferite stadii (prăjire uşoară, medie şi 
intensă) la temperaturi specifice.  

1.4.2. Tehnologia de producere a baricurilor 
Lemnul folosit în confecţionarea baricurilor este în mod natural uscat până la 

o umiditate de 14% până 18%. Modalităţile de uscare a doagelor sunt uscarea naturală 
în aer liber, sub acţiunea condiţiilor naturale, timp de 18 sau 36 luni şi uscarea 
artificială în cuptor.  
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Arderea sau prăjirea lemnului are cea mai semnificativă influenţă asupra 
compoziţiei chimice, modificând, atât cantitatea cât şi calitatea substanţelor 
extractibile (CUTZACH şi colab., 1997; CHATONNET şi colab., 1999). 

1.4.3. Procesul de ardere a butoaielor 
Căldura aplicată asupra lemnului în timpul procesului de prăjire, prin piroliză 

şi termoliză, desface legăturile chimice din interiorul biopolimerilor ca celuloza, 
hemiceluloza, lignina, polizaharidele, polifenolile şi lipidele (FERNÁNDEZ DE SIMÓN şi 
colab., 2009). 

 

2. Profilul aromatic al vinurilor maturate 
 2.1. Compuşii volatili din vin 

2.1.1 Alcoolii reprezintă cel mai mare grup din compuşii volatili în vin, atât 
din punct de vedere al numărului cât şi al concentraţiei, urmaţi de esteri şi acizi graşi. 
Alcoolii rezultă în urma degradării aminoacizilor, carbohidraţilor şi lipidelor 
(ANTONELLI şi colab., 1999).  

2.1.2 Esterii  reprezintă cel mai mare grup de compuşi volatili ai vinului, 
fiind produşi în timpul fermentaţiei alcoolice, malolactică şi acetică prin reacţii 
enzimatice (esterificare biologică) şi în timpul păstrării/învechirii vinului (esterificare 
chimică) (ŢÂRDEA, 2007).  

2.1.2. Acizii graşi sunt principalii compuşi chimici care asigură calitatea şi 
conservarea vinului. Acizii conferă vinului aciditatea, gustul răcoritor, dă strălucire 
culorii şi menţine echilibrul fizico-chimic al substanţelor dizolvate în vin (ŢÂRDEA). 

2.2. Compuşii volatili extraşi din lemnul de stejar 
2.2.1. Compuşii derivaţi din polizaharide. Compuşii furanici sunt derivaţi 

din polizaharide, furfuralul fiind produs în urma încălzirii pentozelor (xilozelor) 
conţinute de hemiceluloză. În procesul de ardere, din degradarea hexozelor 
(rhamnoze) prezente în celuloză se obţin 5-hidroximetilfurfural şi 5-metilfurfural 
(HERRERO şi colab., 2016).  

2.2.2. Compuşii derivaţi din polifenoli şi lignină. Degradarea termică a 
ligninei duce la formarea fenolilor volatili (guaiacol şi eugenol) şi aldehide fenolice 
(vanilina şi siringaldehida).  

2.3. Maturarea vinurilor albe şi roşii în baricuri și cipsuri 
Fenolii volatili şi aldehidele benzoice sunt cei mai importanţi compuşi, ei 

imprimând vinului cele mai importante caracteristici senzoriale (CANAS şi colab., 
2004; PUECH şi colab., 1999; PEREZ-COELLO şi colab., 1999; MASSON şi colab).  

 2.4. Corelaţia dintre compuşii volatili şi proprietăţile senzoriale ale 
vinurilor 

 Cromatografia de gaze este o tehnică importantă de analiză a componentelor 
volatile din vin (JÄNTSCHI şi NAŞCU, 2009), deşi impactul aromatic al compuşilor 
volatili identificaţi este evaluat, în general prin determinarea pragurilor de percepţie. 
Valoarea activităţii odorante (VAO) este un parametru util pentru a evalua importanţa 
relativă a componentelor chimice individuale prezente într-un vin (PEINADO şi colab.).  
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Contribuția proprie 
 

3. Obiectivele cercetării. 
În vederea evaluării parametrilor oenologici și a compușilor de aromă din 

sortimentele de vin (roșu și alb) maturat prin metode și perioade diferite, au fost 
abordate două direcții majore de cercetare: determinarea parametrilor oenologici din 
vinurile roșii și cuantificarea și identificarea compușilor volatile. 
 

4. Particularităţile mediului natural de proveniență a probelor 
 Vinificarea în roșu s-a desfășurat la Cramele Dobra și Rătești (Dealurile 
Crișanei și Maramuresului) și la Crama Alira (Colinele Dobrogei). Vinificarea în alb a 
avut loc la Crama Teaca, Podgoria Lechința. 
 

5. Materiale şi metode 
5.1. Soiurile de struguri folosite pentru vinificare au fost Cabernet 

Sauvignon, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Fetească albă, Fetească regală. Strugurii 
au fost recoltați manual, la maturitatea deplină.  
 5.2. Materiale biologice. Cipsurile de stejar (Querqus robur) – neprăjite și 
cu prăjire ușoară au fost furnizate de Sodinal, Romania și butoaiele de stejar (baricuri) 
cu o capacitate de 225 l (nearse și cu ardere medie) de Transilvania Bois, Sighetu 
Marmației (Maramureș).  

5.3. Metode de cercetare  
5.3.1. Determinarea principalilor parametri oenologici din vin 
Principalii parametrii oenologici ai vinurilor s-au determinat după metodele 

aprobate de OIV (Bora et al., 2015). 

5.3.2. Identificarea și cuantificarea compușilor volatili din vin 
 Detectarea și cuantificarea compușilor volatile din vinurile roșii și albe s-a 
făcut cu Spectrometru de masă Shimadzu QP 2010 PLUS cuplat cu cromatograf de gaz, 
aparatura fiind prezentată în subcapitolul 5.3.3. Reactivii și produsele chimice utilizate 
sunt prezentate în subcapitolul 5.3.4. 

5.3.5. Extracția lichid-lichid. Protocolul utilizat de ANDUJAR-ORTIZ și colab., 
2009, a fost adaptat și utilizat pentru izolarea compușilor volatili din probele de vin.   

5.3.6. Analiza compușilor volatili din vin cu gaz cromatograful cuplat la 
spectometru de masă 

Curbele de calibrare au fost în trei puncte pentru compușii standard: izoamil 
alcool, butirolactonă, decanoat de etil, etanol, conținând standardul intern (1-octanol). 

5.3.7. Calcularea valorii activităţii odorante a vinurilor (VAO) și 
întocmirea profilului aromatic. VAO s-a calculat prin divizarea concentraţiei fiecărui 
compus la pragul de percepţie respectiv. Doar compuşii cu VAO > 1 contribuie în 
particular la aroma vinului (JIANG și ZHANG, 2010). Intensitățile totale pentru fiecare 
serie aromatică au fost calculate ca suma VAO a fiecăruia dintre compușii alocați 
acestei serii, iar pe baza lor s-a întocmit profilul aromatic.  
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5.3.8. Aprecierea organoleptică s-a făcut prin metoda analizei descriptive 
cantitative. 

5.4. Metode de executare a experienţelor. În acest subcapitol sunt 
descrise modul de organizare al experiențelor I și II. 

 5.5. Metode statistico-matematice utilizate au fost testul Duncan 
și testul MANOVA (analiza varianței multiple). 
 

6. Rezultate și discuții 

6.1. Rezultate privind parametri oenologici determinați în 
vinurile roșii 

Conținutul de etanol al vinului a fost semnificativ influențat de perioada de 
baricare doar în cazul vinurilor din Fetească neagră și Merlot  de la Constanța.  

În urma analizei MANOVA se poate remarca că gradul alcoolic a fost influențat 
foarte semnificativ zona de experimentare și soi (vin), iar perioada de maturare a 
influențat semnificativ. Aciditatea volatilă a crescut semnificativ în timpul perioadei de 
maturare.  

6.2. Rezultate privind compușii volatili identificați și 
cuantificați în probele de vinuri roșii baricate 

6.2.1. Alcoolii. Au fost identificați 10 alcooli, cei mai reprezentativi fiind 
izopentilic, izobutiric, 1-hexanol, 2,3-butandiol și 2 feniletanol.  

6.2.2. Esterii. Au fost cuantificați 9 esteri diferiți cantitativ și calitativ:. 
6.2.3. Acizii grași. În probele de vin au fost identificați cinci acizi grași. 

6.2.4.Lactone și alți compuși. Perioada de maturare a influențat 
semnificativ acumularea de butirolactonă. 
 Conform analizei multivariate, perioada de maturare a influențat foarte 
semnificativ evoluția alcoolului izopentilic, alcolului izobutilic, succinatului de etil, 
succinatului dietil, caproatului de etil, acidului butiric și acidului hexanoic. 
6.3. Rezultate privind valoarea activității odorante în vinurile roșii 

Alcoolul izopentilic, alcoolul isobutilic, 2,3 butandiolul fenil 2-etanol, lactatul 
de etil, caproatul de etil, 3 hidroxibutanoat de etil, succinat de etil, dietil succinatul, 
butanoat 4 hidroximetil și butirolactona au prezentat o activitate olfactivă VAO > 1 în 
majoritatea variantelor probelor studiate. 

6.4. Rezultate privind profilul aromatic la vinurile roșii 
Perioada de maturare a influențat semnificativ și foarte semnificativ  caraterul 

fructat. Influențe semnificative au fost și asupra caracterelor de lemn și dulce. 

6.5 Rezultate privind influența metodei și a perioadei de 
maturare asupra parametrilor oenologici la vinurile din Fetească 

albă și Fetească regală 
În urma analizelor conținutul de alcool (etanol) a scăzut cu perioada de 

maturare, în toate metodele de maturare, la ambele vinuri. Aciditatea volatilă a variat 
foarte puțin între probele cu aceeași perioadă de maturare, cu un minim de 0,22 g/l 
acid acetic, pentru ambele vinuri  
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6.6 Rezultate privind influența modului de maturare și a 
perioadei de maturare asupra compușilor volatili din vinurile 
Fetească albă 

6.6.1. Alcoolii. S-au cuantificat 18 alcooli, în vinul initial și după diferite 
metode și perioade de maturare.  

6.6.2. Acizii grași. S-au cuantificat 12 acizi grași, cu diferite concentrații atât 
în vinul initial, cât și în variantele si perioadele de maturare.  

6.6.3. Esterii și alți compuși volatili. S-au cuantificat 13 esteri, în probele 
de vin inițial, s-au regăsit cele mai ridicate cantități de esteri volatili care determină 
aromele plăcute. Butirolactona a fost în cantitățile mai mari după 30 zile de maturare, 
în care s-au folosit cipsuri neprăjite (576 µg/l) și baricuri nearse (307 µg/l). 
 Compușii furanici (3,4-dimetil-2(5H)-furanona și 2,3-dihidrobenzofurana) și 
guaiacoli (p-vinil guaiacol), compuși care provin din degradarea termică a lemnului, se 
regăsesc în cantitățile cele mai ridicate la maturare cu cipsuri prăjite ușor, comparativ 
cu cele cu  cipsuri nearse și baricuri nearse. 

6.7 Rezultate privind influența modului de maturare și a 
perioadei de maturare asupra compușilor volatili din vinurile 
Fetească regală 

6.7.1 Alcoolii. S-au cuantificat 18 alcooli, în vinul initial, care ulterior au avut 
trenduri foarte diferite în funcție de metoda și perioada de maturare. Cei mai 
importanți compuși în profilul aromatic sunt alcoolii 2 feniletanol, 1-hexanol, isopentil 
alcool și isobutanol. Alcoolii superiori au fost prezenți în cantitățile cele mai mari 
dintre compușii volatili. Compușii terpenici (linalool – 303,4 µg/l, terpineol – 132,1 
µg/l și transgeraniol – 59,4 µg/l) în urma maturării sunt hidrolizați până la cantități 
mult mai mici. 

6.7.2. Acizii grași. S-au cuantificat 12 acizi grași, cu diferite concentrațiii 
atât în vinul initial, cât și în variantele si perioadele de maturare  

6.7.3. Esterii și alți compuși volatili. Esterii identificați în cantitățile cele 
mai mari în vinul initial, au fost etil caproat (42,6 µg/l), etil lactat (322 µg/l), etil 
hidrogen succinat (4415 µg/l), dietil succinat (195 µg/l), etil octanoat (198 µg/l). 
Butirolactona în vinul inițial a avut valori de 40 µl, după care a crescut semnificativ în 
variantele cu cipsuri neprăjite (279-387 µl) și baricuri nearse (312-294 µl). În urma 
maturării cu cipsuri prăjite ușor, cantitatea de butirolactonă a fost între 216-203 µl).  
Compușii extrași din lemn p-vinil guaiacol, 2,3-dihidrobenzofurană, butirolactona și 
3,4-dimetil-2(5H)-furanona au fost cel mai influențați de metoda de maturare și mai 
puțin de perioada de maturare. 

6.8 Rezultate privind valoarea activității odorante (VAO) 
 la vinurile albe 

 La Fetesca albă,  valoarea activității odorante a fost de 21 (vin inițial), urmând 
o creștere importantă până la 48 (cipsuri neprăjite - 30 zile), urmând o scădere după 
60 zile (15) și 90 zile (13).  

La Fetească regală, în vinul inițial, valoarea activității odorante este de 76. 

După o maturare de 30 zile cu cipsuri prăjite ușor, valoarea activității odorante scade 

ușor la 70, urmând apoi o scădere continuă până la 51 (60 zile) și 45 (90 zile).  
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6.9 Rezultate privind profilul aromatic al vinurilor albe 
Compușii volatili au fost clasificați în serii aromatice (1-chimic; 2–floral; 3–

dulce, 4–verde, 5-condiment; 6-fructe; 7-alcool; 8-gras; 9-ars; 10–lemnos), în funcție de 
descriptorii odoranți.  

6.9.1 Profilul aromatic la vinurile din Fetească albă 
 Vinurile obținute din Fetească albă se caracterizează printr-un caracter floral. 
Maturarea în baricuri și folosirea cipsurilor după 30 zile la vinurile din Fetească albă, 
scot în evidență profilul floral. După 60 și 90 zile de maturare, profilul floral este 
completat de aromele dulci, fructate sau, din contră, acoperit de alte arome (gras, ars). 

6.9.2. Profilul aromatic la vinurile din Fetească regală 
După 30 și 60 zile de maturare, caracterul floral și dulce au fost cel mai 

influențați de metoda de maturare. După 60 zile de maturare, varianta în care s-a 
folosit cipsurile cu ardere ușoară accentuează caracterul ars și gras. La 90 zile de 
maturare se accentuează caracterul ars pe lângă cel fructat 

6.10. Rezultate privind aprecierea organoleptică prin analiza 
descriptivă cantitativă 

Caracterul floral a fost perceput mai intens după 6 luni de maturare în baric, 
însă după 12 luni, acesta a fost acoperit de alte arome în cazul vinurilor Merlot și 
Fetească neagră (Alimanu), Cabernet sauvignon (Dobra) și Fetească neagră (Rătești). 

La vinurile albe (Fetască albă și Fetească regală), la maturarea cu cipsuri 
prăjite ușor, degustătorii au perceput olfactiv miros de pâine prăjită, încă de la 30 zile 
după maturare, intensitatea maxima fiind după 90 zile. 

De remarcat faptul că, după diferite perioade de maturare, caracterul floral și 
fructat se păstrează aproape de intensitatea percepută în vinul inițial la vinul din 
Fetească albă.    

 
7. Concluzii și recomandări 

7.1. Concluzii privind influența baricurilor și a  perioadei de 
maturare asupra calității vinurilor roșii 

7.1.1. Parametrii oenologici  
Conținutul de etanol a fost semnificativ influențat de perioada de baricare, 

scăzând cu 0,3-0,5% după 12 luni de maturare. Aciditatea volatilă a fost influențată 
foarte semnificativ de zona de experimentare, soi (vin), perioada de maturare, dar și de 
interacțiunea dintre acești factori. 

7.1.2. Compușii volatili 
Compoziția alcoolilor a fost diferită, atât cantitativ, cât și calitativ, în toate 

probele analizate. Cantitatea totală de alcooli s-a schimbat semnificativ pe perioada 
maturării, remarcându-se o creștere în concentrație a acestor compuși. 

Conținutul total de esteri a fost influențat semnificativ de perioada de baricare, 
crescând după 12 luni, intensificând aroma de fructat odată cu perioada de maturare în 
baricuri cu ardere medie. În toate variantele, mărirea duratei de maturare a 
determinat o creștere a cantității acizilor grași.   

7.1.3. Valoarea activității odorante 
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Alcoolul izopentilic, alcoolul isobutilic, 2,3 butandiolul fenil 2-etanol, lactatul 
de etil, caproatul de etil, 3 hidroxibutanoat de etil, succinat de etil, dietil succinatul, 
butanoat 4 hidroximetil și butirolactona au prezentat o activitate olfactivă VAO > 1 în 
majoritatea variantelor probelor studiate. 

7.1.4 Profilul aromatic al vinurilor roșii 
Perioada de maturare a influențat semnificativ și foarte semnificativ caraterul 

fructat la Cabernet Sauvignon Dobra, Fetească neagră și Merlot Aliman, Pinot noir și 
Fetească neagră Rătești.  

7.2. Concluzii privind influența metodei și a perioadei de 
maturare asupra calității vinurilor din Fetească albă 

7.2.1. Parametrii oenologici 
Conținutul în alcool din proba inițială a fost de 13,77 % vol. alcool., cu scăderi 

odată cu perioada de maturare, de  0,5-0,9%.  Aciditatea volatilă a fost de 0,22 g/l acid 
acetic, crescând semnificativ, odată cu perioada de maturare. Limitele variabilității au 
fost destul de mici între probele cu aceeași perioadă de maturare, dar semnificative 
între metode. 

7.2.2. Compușii volatili 
Compușii care au rol major în profilul aromatic al vinurilor din Fetească albă 

sunt alcoolii 2-feniletanol, 1-hexanol, isopentil alcool și isobutanolul. 
Compușii terpenici cuantificați în vinurile din Fetească albă au fost linalool, 

terpeniol și transgeraniol, aceștia scăzând la sfârșitul perioadei de maturare cu cipsuri 
prăjite ușor și chiar să nu mai fie detectat, în cazul maturării cu cipsuri neprăjite și 
baricuri nearse (linalool). 

Compușii extrași din lemn cuantificați în probele de vin au diferit în funcție de 
metoda de maturare, dar și de perioada de maturare.  

Pe măsura creșterii perioadei de maturare, cantitatea unor acizi grași a scăzut, 
dar nu a mai ajuns până la valoarea din vinul inițial (acidul hexanoic) sau, la alți 
compuși, a scăzut până sub valoarea din vinul initial (acidul octanoic și decanoic).  

7.2.3. Valoarea activității odorante și profilul aromatic al vinurilor 
din Fetească albă 

1-heptanol, linalool și 2-feniletanol, acidul octanoic, n amil acetatul au avut 
valori VAO>1 și au fost percepuți senzorial. 

Profilul floral, după 60 și 90 zile de maturare, este completat de aromele dulci, 
fructate sau, din contra, acoperit de alte arome (gras, ars). Descriptorii florali și fructat 
au fost cel mai semnificativ influențat de metoda de maturare, după 30 și 60 zile de 
maturare. După 90 zile de maturare, se intensifică caracterul gras și ars, acestea fiind 
influențate și de metoda de maturare. 

7.3. Concluzii privind influența metodei și a perioadei de 
maturare asupra calității vinurilor din Fetească regală 

7.3.1. Paremetrii oenologici 
Conținutul  de 12,62 % vol. alcool.  a scăzut semnificativ în urma maturării, 

cele mai mari pierderi fiind în cazul baricării. Între variantele maturate cu cipsuri 
neprăjite (12,59-12,54% vol.alc,) și cipsuri prăjite ușor (12,58-12,53% vol. alcool) 
diferențele au fost nesemificative, doar perioada de maturare având o influență 
semnificativă. 
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Limitele variabilității acidității volatile au fost destul de mici între probele cu 
aceeași perioadă de maturare, acest parametru crescând semnificativ odată cu 
perioada de maturare.  

7.3.2. Compușii volatili 
Analizele au detectat și cuantificat 18 alcooli, în vinul initial, care ulterior au 

avut trenduri foarte diferite în funcție de metoda și perioada de maturare.  
În comparație cu ceilalți compuși volatili determinați, în probele de vin 

analizate, alcoolii superiori au fost prezenți în cantitățile cele mai mari. 
Acizi grași au avut concentrații diferite atât în vinul initial, cât și în variantele 

si perioadele de maturare. Acizii determinați în cantitățile cele mai mari în probele de 
vin initial au fost acidul hexanoic, acidul octanoic, acidul malic și acidul decanoic.  

Esterii au fost determinați în cantități mai ridicate după diferite perioade de 
maturare. Acumularea compușilor extrași din lemn au o tendință de creștere pe 
măsura creșterii perioadei de maturare. 

7.3.3. Valoarea activității odorante și profilul aromatic al vinurilor 
din Fetească regală 

Pentru vinurile din Fetească regală, se recomandă folosirea maturării cu 
cipsuri prăjite ușor timp de 30 și 60 zile. Cipsurile neprăjite și baricurile nearse 
îmbunătățesc profilul aromatic după o perioadă de maturare de 30 zile. 

Profilul vinurilor din Fetească regală este floral, dulce și verde, cu o mică 
scădere după 30 zile de maturare prin diferite metode. După 60 zile de maturare, 
varianta cu cipsuri prăjite ușor accentuează caracterul ars, gras și fructat. După 90 zile 
de maturare cu cipsuri prăjite ușor, se accentuează caracterul ars pe lângă cel fructat.  

 

7.4. Recomandări 
1. Parametrii oenologici din vinurile roșii se modifică în funcție de perioada de 

maturare. Se recomandă a lua măsurile necesare pentru a asigura temperatură 
constantă, umiditate necesară, lipsa luminii și a trepidațiilor, plinul vaselor și 
verificarea periodică, în laborator, a parametrilor variabili din vin (aciditate 
volatilă, sulful liber). În funcție de compoziția volatilă și a profilului aromatic 
dorit se folosesc anumite perioade de maturare. 

2. Parametrii oenologici și compușii volatili din vinurile albe se modifică 
semnificativ în funcție de perioada de maturare, se recomandă perioade de 
maturare de scurtă durată, 30-90 zile, în condiții propice de temperatură, 
umiditate etc.  

3. Valoarea activității odorante (VAO) a compușilor volatili din vinurile albe și 
roșii sunt influențate semnificativ de perioada și metoda de maturare. În 
funcție de activitatea odorantă, se poate alege perioada și metoda de 
maturare. 

4. Profilului aromatic la vinurile roșii maturate timp de 6 și 12 luni este diferit și 
în funcție de soi, astfel se recomandă maturarea pe o perioadă de 6 luni a 
vinurilor roșii obținute din Fetească neagră și Pinot noir și maturarea pe o 
perioadă de 12 luni a vinurilor obținute din Merlot și Cabernet Sauvignon. 

5. La vinurile albe se recomandă maturarea pe o perioadă scurtă, deoarece 
pierde din caracterele specifice, odată cu creșterea perioadei de maturare. Se 
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recomandă baricurile nearse. Folosirea maturării cu cipsuri fără ardere pe o 
perioadă de 30 zile și chipsuri cu prăjire ușoară pe o perioadă de 30 și 60 zile. 


