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Rezumatul etapei
Etapa nr. 1/2014 a proiectului 150/2014 a constat în inventarierea, recoltarea probelor
din Podgoria Plaiurile Drancei – Oprisor, izolarea de drojdiilor din material biologic specific
(struguri, sol si frunze) si in realizarea hartii digitale prin dezvoltarea sistemului GIS pentru agrosistemul vitiviticol selectat.
Acesta etapa a cuprins urmatoarele activitati, cu rezultatele corespunzatoare:
Activitate I.1 Inventarierea zonelor vini-viticole, in vederea exploatarii potentialului materiilor
prime de a fi prelucrate in suplimente alimentare cu valoare adaugata
Rezultate: Pe parcursul prezentei etape, prima activitate derulata a constat din inventarierea
zonelor vini-viticole pe suprafata carora Carl Reh are plantate viile proprii.
Au fost luate in studiu numai soiuri de struguri rosii specifice arealului, in conformitate cu
obiectivele pe care ni le-am propus prin proiect. Soiurile studiate au fost: Shiraz Rambleu,
Cabernet Sauvignon, Merlot.
Activitate I.2 Recoltare probe si izolare drojdii din zonele vini-viticole luate in studiu
Au fost recoltate dupa o metodologie de lucru bine stabilita probe de sol, frunze si struguri care
au servit material pentru izolarea de drojdii
Rezultate Au fost izolate drojdii dupa frunze, sol si struguri si au fost obtinute culturi pure de
intretinere care urmeaza sa fie identificate in etapa II/2015
Activitate I.3 Proiectarea sistemului pentru dezvoltarea GIS pentru agro-sistemul vitiviticol
selectat.
Rezultate: S-a realizat Harta digitala. Pentru dezvoltarea GIS pentru agro-sistemul vitiviticol
selectat, s-a realizat zborul cu UAV model eBee pe zona Podgoriei Oprisor, zborul a acoperit
cele trei zone (areale): podgoria Drincea-Oprisor, Scorila-Oprisor si Oprisor. Pe baza datelor
recoltate, s-a obtinut ortofotoplan/ortofotoplanuri, care vor fi folosite ca suport pentru
spatializarea informatiilor ce se vor integra in etapele urmatoare ale proiectului.
In vederea promovarii proiectului membrii echipei au participat la simpozioane stiintifice
nationale cu participare internationala si internationale, precum:
- Scientific symposium with international participation „sustainable development in
agriculture and horticulture - second edition” Craiova, 13-14 november 2014 –
2 articole prezentate sub forma de poster:
o
o

-

Techno-economic efficiency of some apricots and applescultivars in the moara domneasca farm
conditions - Țiu Jeni Veronica, Cîmpeanu S.M., Teodorescu R., Tudor Valerica, Asănică A.
(http://www.agro-craiova.ro/files/2014/05/PROGRAM-BOOKLET-3.pdf )
Sweet cherry breeding programme at istrita farm, usamv Bucharest Asănică A., Tudor Valerica,
Badea Adriana, Micu M.M (http://www.agro-craiova.ro/files/2014/05/PROGRAM-BOOKLET3.pdf)

25th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and
Automation, DAAAM 2014 "Diagnosis and vibration diminishing in pump operation"
Sebastian Costel Mustata[1], Dragos Dracea, Augustina Sandina Tronac, Nicoleta Sarbu,
Elena Constantin
1 articol in pregatire cu titlul “Inventory of wine-growing agro-business systems
through the application of geospatial methods” - Teodorescu Razvan, Mihai Doru,
Mudura Radu, Daniela Burghila, UASVM-Faculty of Land Reclamation and
Environmental Engineering and Ilinca Liviu, S.C. SysCAD Solutions S.R.L.
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În concluzie, obiectivele stabilite pentru această etapă nr. 1/2014 au fost îndeplinite în
totalitate (grad de realizare a obiectivelor – 100%).

Activitate I.1 Inventarierea zonelor vini-viticole, in vederea exploatarii potentialului
materiilor prime de a fi prelucrate in suplimente alimentare cu valoare adaugata

Carl Reh Winery SRL este o investitie germana infiintata in 1995 prin cumpararea
cramei de la Oprisor (Mehedinti) si apoi replantarea a 250 de hectare de vita de vie. Din 2001
Carl Reh Winery are o crama de vinuri moderne si a implementat sisteme de management al
calitatii in conformitate cu ISO 9001 si ISO 22000.
Carl Reh se situeaza printre cei mai mari producatori de vin. Dupa cifra de afaceri in
2010, Carl Reh Winery se situape locul 13, cu 3,3 milioane de euro.
Aproape jumătate din producţia Cramei Oprişor merge în Germania, Suedia, Finlanda,
Polonia.
Pe parcursul proiectului, se va realiza inventarierea si se vor studia probele recoltate din
Podgoria Plaiurile Drancei – Oprisor, unde se afla amplasata crama Carl Reh. Pe parcursul
prezentei etape, prima activitate derulata a constat din inventarierea zonelor vini-viticole pe
suprafata carora Carl Reh are plantate viile proprii.
Podgoria Plaiurile Drancei
Podgoria Plaiurile Drincei este amplasata la sud-est de podgoria Severinului si la vest de
podgoria Dealurile Craiovei, situandu-se printre podgoriile cele mai sudice ale tarii. Centrele
viticole ale podgoriei Plaiurile Drincei sunt situate in judetele Mehedinti si Dolj.
Tipurile de sol dominante in cazul podgoriei Plaiurile Drincei sunt solurile brun-roscate si
cernoziomurile levigate, ambele fiind avantajate de textura mijlocie, local grosiera, sau
argilolutoasa. Caracteristicile fizice si chimice ale acestor soluri sunt dintre cele mai favorabile
pentru cultura vitei de vie. Majoritatea solurilor soluri bogate in oxizi de fier, astfel vinurile roşii
obţinute au o culoare roşie strălucitoare şi sunt foarte fine, cu personalitate marcantă.
Climatul este temperat continental moderat, de nuanta mediteraneana, consecinta a frecventei
maselor de aer vestice si sud-vestice, fara a exclude influenta maselor de aer tropical sudic si cele
est-europene in cazul podgoriei Plaiurile Drancei şi temperat moderat continental, cu vadite
influente vestice (atlantice).
Relieful, in cazul podgoriei Plaiurile Drancei, este reprezentat prin sectoare a doua unitati
geomorfologice importante: Podisul Getic si Campia Olteniei. Podisul Getic participa prin partea
sudica a Campiei piemontane inalte a Balacitei intr-un complex de coline V-E in partea nordica,
cu altitudini in jur de 300 m, si de platouri cvasitubulare suspendate in partea centrala a regiunii,
cu inclinare spre S si S-E. Campia Olteniei participa aici prin treptele mai inalte ale Campiei
Blahnitei si, partial, ale Campiei Desnatuiului.
Au fost luate in studiu numai soiuri de struguri rosii specifice arealului, in conformitate
cu obiectivele pe care ni le-am propus prin proiect. Soiurile studiate si principalele caracteristici
ale vinurilor obtinute sunt urmatoarele:
Cabernet Sauvignon
-Aspect: limpede;

-Culoare: roşu-rubiniu inchis sau purpurie inchisa, asemanatoare visinelor supracoapte, care, prin
maturare şi invechire capătă o usoara tentă caramizie;
-Miros: aromă de fructe de pădure, coacaze, cirese amare si condimente;
-Gust: corpolent, cu un extract bogat şi cu o astringenţă destul de agresivă cand este tanar,
structura taninoasa robusta, gust complex, ierbos.
Merlot
-Aspect: limpede ;
-Culoare: rosu rubiniu cu reflexe violacee;
-Miros: cu note de fructe de pădure, prune şi cireşe amare;
-Gust: structura taninoasă stabilă, plăcut, gust complex.
Shiraz
-Aspect: limpede;
-Culoare: roşu inchis;
-Miros: aroma de cireşe negre şi piper;
-Gust: delicat, suplu, uşor picant, savuros, cu arome de cireşe amare, condimentat.
In scopul determinarii principalelor specii de drojdii din microflora vinicola a podgoriei
Oprisor (Mehedinti) si izolarii drojdiilor, s-au recoltat probe de pe urmatoarele substraturi:
- struguri
- frunze
- sol
1) AREAL - ORPISOR MEHEDINTI – SOI – CABERNET SAUVIGNION

INVENTARIERE PROBE: STRUGURI – SOI Cabernet Sauvignon
(C.S.1 → C.S.9)

- frunze de Cabernet Sauvignon

- sol din zona cu vie CS

2) AREAL –ORPISOR MEHEDINTI - SOI SHIRAZ RAMBLEU

Probe struguri – SHIRAZ RAMBLEU –
INVENTARIERE PROBE: SH1; SH2;SH3;SH4;SH5;SH6;SH7;SH8;SH9

PROBA FRUNZE SHIRAZ

PROBA SOL SHIRAZ

PROBE DE STRUGURI DE MERLOT – RECOLTATI

INVENTARIERE PROBE: M1; M2;M3;M4;M5;M6;M7;M8;M9;M10;M11

FRUNZE MERLOT

SOL MERLOT

PROBE DE STRUGURI DE MERLOT (DEAL CRETU) – RECOLTATI
INVENTARIERE PROBE: MCR1; MCR2;MCR3;MCR4;MCR5;MCR6;MCR7;MCR8

FRUNZE MERLOT (DEAL CRETU)
Tulpinile de drojdii izolate din microflora prezenta pe frunze, sol si soiurile de struguri
Cabernet Sauvignon, Shiraz Rambleu si Merlot au fost supuse testelor specifice in scopul izolarii
de colonii de drojdii.
Pentru izolare s-au folosit medii naturale, parcurgandu-se urmatoarele etape:

a) izolarea drojdiilor sub formă de culturi pure;
b) caracterizarea macroscopică şi microscopică a drojdiilor izolate;
Metoda de izolare a tulpinilor microbiene pure din mostre de sol, frunze si struguri pentru
vinificaţie a constat în cultivarea unui fragment de material pe trei medii de cultură diferite,
specifice pentru creşterea drojdiilor.
Repetarea procesului s-a facut până când drojdiile cultivate pe mediu de cultura specific
s-au dezvoltat fără contaminare bacteriană si fungica. Selectarea coloniilor de drojdie
caracteristice şi repetarea procesului s-a efectuat de trei ori, iar cultivarea coloniilor cele mai
viabile s-a realizat pe mediu de întreţinere agarizat, constituindu-se cultura de întreţinere pentru
fiecare mostră de drojdie luată în lucru.
Mediile de cultura folosite in experimentari si pe care au fost trecute tulpinile de drojdii
izolate au fost urmatoarele: YP agarizat,YPG agarizat, MP (malt – peptona) agarizat.
- s-a facut dilutie pentru din fiecare proba si s-a dispersat in placi Petri pe mediile de cultura
specifice fiecarui microorganism;
- pentru fiecare proba s-au facut 2-3 repetitii;
- dupa insamantarea a 0,1 ml / placa, am incubat la termostat 300C pe mediu YP agarizat,YPG
agarizat, MP (malt – peptona) agarizat;
- dupa dezvoltare s-au citit rezultatele si apoi s-au interpretat.
c) incubarea materialului însămânţat pe plăci Petri (28-300C, timp de 2-7 zile)
d) numărarea coloniilor rezultate
Determinarea curbei de dezvoltare a drojdiilor s-a realizat prin determinarea numărului de
colonii în plăci Petri pe medii selective de cultură (tehnica determinării UFC (unităţi formatoare
de colonii), care permite stabilirea numărului de celule viabile dintr-o probă, sub formă de unităţi
formatoare de colonii.
Determinarea viabilităţii
Viabilitatea (nr.cel/ml) culturilor de drojdii s-a determinat prin metoda diluţiilor
zecimale. Protocolul de lucru este detaliat in cele ce urmeaza:
- Diluarea materialului, realizată prin tehnica dilutiilor zecimale (înseriate)
 se porneşte de la 1 g sau un material din proba de analizat, care se prelevă în condiţii aseptice.
 se pregătesc mai multe eprubete, în funcţie de diluţia la care se doreşte a se ajunge conţinând
fiecare 9 ml de apă distilată (sterilizare H2O distilată 120 min la 300C );
 eşantionul din proba de analizat se trece în prima eprubetă a seriei, pregătite corespunzator
numărului de diluţii de efectuat, folosind o pipetă automată sau gradată, simplă. Se
omogenizează, se notează pe tub diluţia 1/10 (10-1). Din acestă eprubetă se trece un mililitru în
următoarea, rezultând diluţia 1/100 (10-2), care se notează, şi aşa mai departe (10-3,...10-7), până
la diluţia finală.
- Calculul numărului de unităţi formatoare de colonii (U.F.C)
Pentru aflarea numărului de celule de drojdii viabile existente în materialul de
însămânţat, se înmulţeşte numărul de colonii (făcând o medie aritmetică a repetiţiilor plăcilor
luate în calcul) cu valoarea inversului diluţiei şi cu 10 (0,1 ml pus în placă).
N= n × d × 10

UFC/ml

unde:
N = numărul celulelor viabile/ml probă
n = media aritmetică a coloniilor rezultate după incubarea materialului
d = inversul diluţiilor

e) selectarea coloniilor de drojdie caracteristice.

Probe de suc de struguri luati in lucru pentru izolarea de drojdii

Etalarea probelor din suc de struguri – soi Shiraz- in placi Petri si incubarea lor 300C 3-5 zile

Activitate I.2 Recoltare probe si izolare drojdii din zonele vini-viticole luate in studiu
Asa cum s-a precizat si in descrierea primei activitati, probele recoltate au constat in
material biologic caracteristic, respectiv struguri si frunze de la soiurile de struguri rosii Cabernet
Sauvignon, Merlot si Shiraz, precum si din solul corespunzator. Recoltarea s-a realizat cu
ajutorul cofinantatorilor Bevitech si Carl Rech.
Izolarea de drojdii in vederea selectionarii pe parcursul etapelor urmatoare ale proiectului s-a
realizat parcurgand metodologia descrisa in cadrul primei activitati. Experimentarile de izolare
de drojdii s-au derulat in laboratoarele USMAV, PHARMACORP si UPB, drojdiile izolate fiind
analizate atat din puncte de vedere macroscopic, cat si microscopic.
Drojdiile izolate au fost in final cultivate pe mediu inclinat in eprubete cu YPG agarizat
timp de 48 h la 28-300C si formeaza cultura stoc de intretinere si urmeaza a fi supuse identificarii
in 2015.
In cele ce urmeaza prezentam o selectie de imagini care sintetizeaza activitatea derulata
pentru atingerea obiectivului propus.

Selectia coloniilor de drojdii – trecerea lor in placi petri pe mediu YPG –agriazat pt obtinerea de
colonii izolate lipsite de contaminare

Etalarea frunzelor de Shiraz Rambleu pe mediu cu MP- agarizat si incubarea probelor 2-5 zile la
28-300C

Dezvoltarea coloniilor de drojdii de pe frunze de Shiraz

Testarea 1 g de frunze pentru obtinerea de dilutii zecimale si etalarea probelor in placi Petri in
vederea incubarii lor

Obtinerea de culturi pure de drojdii de culoare lila-rosu – cultura lipsita de contaminare, obtinuta
prin metoda striurilor

Colonii pure de drojdii obtinute din frunze si sol – soi Shiraz

Testarea probelor din soiul Cabernet Sauvignon

Testarea frunzelor de Cabernet Sauvignon in vederea izolarii de drojdii

Dezvoltarea coloniiilor de drojdii in placi care prezinta un grad scazut de contaminare

Aspect macroscopic si microscopic al coloniilor izolate din soiul de Cabernet Sauvignon

Dezvoltarea de colonii mici, albicioase, din soiul de struguri Merlot

Proba de sol – Izolarea unor colonii de drojdii –grad ridicat de contaminare - repicari succesive
prin metoda striurilor

Obtinerea de culturi de drojdii din struguri de Merlot - dezvoltare in placi Petri 48 h-72 h si
obtinerea de culturi pure in vederea obtinerii de culturi stoc de intretinere

Formarea culturilor de intretinere

Activitate I.3 Proiectarea sistemului pentru dezvoltarea GIS pentru agro-sistemul vitiviticol
selectat
Pentru dezvoltarea GIS pentru agro-sistemul vitiviticol selectat, s-a realizat zborul cu UAV
model eBee pe zona Podgoriei Oprisor, zborul acoperind cele trei zone (areale): podgoria
Drincea-Oprisor, Scorila-Oprisor si Oprisor.

Lansarea UAV

Zbor UAV

Pe baza datelor recoltate, s-au obtinut ortofotoplanurile prezentate in cele ce urmeaza.
Imaginile sunt insotite si de precizarea metodologiei si a pasilor de lucru parcursi (metodologia
s-a exemplificat pentru arealul Podgoria Drincea-Oprisor):
Podgoria Drincea-Oprisor
- Planul de zbor

- S-au luat puncte GPS si s-au corectat toate inregistrarile in sistemul de proiectie Stereo 1970

- Imaginele cu centrul lor, care au fost corectate si mozaicate

- Ortofotoplanul realizat pentru Podgoria Drincea - Oprisor

- Modelul numeric al terenului pentru zona Drincea-Oprisor

Detaliu proiect GIS
Ortofotoplanul va fi folosit ca suport pentru spatializarea informatiilor ce se vor integra in
etapele urmatoare ale proiectului.

