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STRUCTURA TEZEI 

 Lucrarea intitulată Cercetări privind dinamica acumul ării și transformării 

principalilor compu și biochimici din trei soiuri de măr  este divizată în cinci capitole 

structurate în două părţi: Partea întâi - Studiul de literatură compus dintr-un capitol și 

Partea a II-a Contribuţii Originale alcătuită din patru capitole. 

 Prima parte prezintă stadiul actual al cunoașterii în domeniu: originea mărului, 

producţia de mere, fiziologia mărului, compoziţia chimică, acumularea și transformarea 

compușilor biochimici din mere. 

 Partea a doua a tezei prezintă şi discută rezultatele cercetărilor proprii. Sunt 

prezentate motivaţia cercetării, scopul și obiectivele propuse pentru realizarea acestui 

studiu. În continuare, sunt prezentate materialul biologic luat în studiu, descrierea metodelor 

utilizate pentru determinarea indicilor fizico-chimici de creștere ai merelor, metodelor 

utilizate la determinarea proprietăţilor antioxidante şi a pigmenţilor din mere, a metodelor 

utilizate pentru determinarea concentraţiilor de carbohidraţi. Capitolul patru cuprinde 

rezultatele și dicuţiile cu privire la: modificările privind conţinutul total de polifenoli din 

fructele de măr pe parcursul dezvoltării; efectul timpului de recoltare, soiului şi poziţiei în 

coroană asupra conţinutului în polifenoli totali; determinarea prin metoda DPPH a 

capacităţii antioxidante a fructelor de măr pe parcursul dezvoltării; efectul timpului de 

recoltare, soiului şi poziţiei în coroană asupra capacităţii antioxidante; modificări privind 

conţinutul în clorofilă al fructelor de măr pe parcursul dezvoltării; efectul timpului de 

recoltare, soiului şi poziţiei în coroană asupra clorofilei totale; modificări privind conţinutul 

în carotenoide al fructelor de măr pe parcursul dezvoltării; influenţa timpului de recoltare, 

soiului şi poziţiei în coroană asupra acumulării carotenoidelor; modificări privind conţinutul 

de amidon al merelor pe parcursul dezvoltării; efectul timpului de recoltare, soiului şi 

poziţiei în coroană asupra conţinutului în amidon; analiza cantitativă  prin metoda HPLC a 

zaharurilor din sucul obţinut din fructele de măr recoltate pe parcursul dezvoltării fructelor; 

evaluarea aplicabilităţii spectroscopiei infraroşu mediu şi a chemometriei la determinarea 

concentraţiilor de zaharuri solubile din fructele a trei soiuri de măr pe parcursul dezvoltării. 

 Acest studiu se încheie prin prezentarea concluziilor generale, a perspectivelor şi a 

recomandărilor.  
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Partea a II-a Contribuţii Originale 

Cap. I SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI METODOLOGIA CERCET ĂRII 

1.1 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE TEZEI 

1.1.1 Motivaţia cercetării 

 Mărul este specia pomicolă cu cea mai mare plasticitate ecologică fiind întâlnit 

deopotrivă în zona de șes, câmpie cât și în zonele colinare. În anul 2011 (ultimul an raportat 

de către FAO, 2013), la nivelul Uniunii Europene, în ceea ce priveşte producţia de mere, 

România s-a clasat pe locul 6, cu o producție de 620 mii tone, foarte aproape de cea a 

Germaniei şi Spaniei. Merele au multiple utilizări fiind consumate atât în stare proaspătă cât 

şi sub formă de compoturi, gemuri, sucuri, concentrate de sucuri, oţet, dar şi pentru extracţia 

aromelor şi a diferiţilor compuşi chimici existenţi în fruct. Analizând acumularea şi 

transformarea  compuşilor biochimici din mere pe parcursul creşterii şi dezvoltării fructelor 

putem stabili momentul optim de extracţie a diferiţilor compuşi biochimici de interes. Acest 

lucru va permite valorificarea fructelor imature care se pierd o dată cu căderile fiziologice.  

În Coreea,  din  totalul producţiei de mere, în anul 2007 un procent cuprins între 20-30% au 

reprezentat căderile fiziologice (ZHENG et al., 2009). 

 

1.1.2 Scopul tezei 

� Scopul acestei teze este evaluarea dinamicii acumulării şi transformării 

principalilor compu şi biochimici din mere pe parcursul dezvoltării fructului. 

 

1.1.3 Obiectivele tezei 

� Evaluarea indicilor fizici şi chimici pe parcursul creşterii şi dezvoltării fructelor la 

trei soiuri de măr; 

�  Evaluarea proprietăţilor antioxidante şi a pigmenţilor din fructele a trei soiuri de măr 

pe parcursul dezvoltării şi maturării acestora; 

�  Evaluarea concentraţiilor de carbohidraţi din fructele a trei soiuri de măr pe 

parcursul dezvoltării şi maturării acestora;  

� Evaluarea aplicabilităţii spectroscopiei infraroşu şi a chemometriei la determinarea 
concentraţiilor de zaharuri din fructele a trei soiuri de măr pe parcursul dezvoltării 
acestora. 
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1.2 DESIGNUL EXPERIMENTAL 

Studiul dinamicii de acumulare a principalilor compuşi biochimici la cele trei soiuri 

de mere luate în studiu a constat în: determinarea indicilor de creştere fizico-chimici, 

determinarea proprietăţilor antioxidante ale fructelor şi determinarea  conţinutului în 

carbohidraţi. Reprezentarea de ansamblu a experimentelor utilizate pentru studiul dinamicii 

de acumulare a principalilor compuşi biochimici la cele trei soiuri de mere cultivate în 

România este redată în Figura 1.1. Soiurile de măr luate în studiu au fost: Ionathan, 

Starkrimson şi Golden Delicious. Probele au fost recoltate pe parcursul dezvoltării fructelor, 

din aceeaşi livadă, din aceeaşi pomi, pomii având aceeaşi expunere în livadă.  

Prelevarea probelor s-a realizat identic pentru toate cele trei soiuri de măr. Au fost 

recoltate fructe din interior de coroană şi periferie de coroană la diferiţi timpi de creştere, 

mai exact la 7, 15, 35, 65, 107, 144 zile de la fenofaza înflorirea deplină. 

Probele au fost transportate din livadă în laborator, de la Reghin la Cluj, într-o ladă 

frigorifică, după care au fost vidate şi depozitate la -18oC în vederea efectuării  analizelor. 

Principalii indici fizici, masa a fost determinată prin cântărire, iar diametrul a fost 

stabilit prin măsurare cu şublerul.  Pentru categoria indicilor chimici, umiditatea s-a 

determinat prin uscare la etuvă, pH-ul prin măsurare cu pH-metrul automat, aciditatea totală 

s-a determinat prin titrare, iar zahărul total s-a estimat cu ajutorul refractometrului. 

 Pentru îndeplinirea celui de-al doilea obiectiv – evaluarea proprietăţilor antioxidante 

şi a concentraţiilor pigmenţilor din fructele a trei soiuri de măr pe parcursul dezvoltării şi 

maturării acestora – într-o primă etapă a fost determinat conţinutul de compuşi fenolici totali 

prin metoda Folin - Ciocâlteu. Compuşii fenolici totali au fost extraşi din întreg fructul, 

recoltat atât de la periferia coroanei cât şi din interiorul coroanei, la toţi timpii stabiliţi 

anterior. Estimarea conţinutului de pigmenţi din cele trei soiuri de măr s-a realizat prin 

metode spectrofotometrice. Au fost analizaţi pigmenţii clorofilieni şi carotenoidici din 

pieliţa  fructelor recoltate atât de la periferia coroanei cât şi din interiorul coroanei pe 

întreaga perioadă de creştere şi maturare a fructului. 

 A treia parte a muncii experimentale cuprinde cercetări referitoare la concentraţia 

zaharurilor determinată prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC) şi a 

amidonului analizat printr-o metodă polarimetrică. Au fost analizate fructe din cele trei 

soiuri, recoltate atât din interiorul coroanei cât şi de la periferia coroanei, la 7, 15, 35, 65, 

107, 144 zile de la fenofaza înflorirea deplină. 
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Fig. 1.1 Reprezentarea de ansamblu a experimentelor utilizate pentru studiul dinamicii de acumulare a principalilor compuşi 

biochimici din fructele de măr
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Pentru îndeplinirea ultimului obiectiv – evaluarea aplicabilităţii spectroscopiei 

infraroşu şi a chemometriei la determinarea concentraţiilor de zaharuri din fructele a trei 

soiuri de măr – a fost analizat sucul de măr obţinut din fructele fiecărui soi, recoltate atât din 

interiorul coroanei cât şi de la periferia coroanei, la intervale diferite de timp. 

 

Cap. II MATERIALE ŞI METODE 

2.1 MATERIALUL BIOLOGIC 

Materialul biologic luat in studiu au fost soiurile de mere Ionathan, Golden Delicious 

si Starkrimson, recoltate pe parcursul dezvoltării fructelor, de la sfârşitul înfloritului până la 

maturitatea tehnologică.  Merele au fost recoltate în anul 2010, din judeţul Mureş, 

localitatea Reghin, România, din livada unui producător  local specializat. 

 

2.2 METODE UTILIZATE PENTRU  DETERMINAREA INDICILOR FIZICO - 

CHIMICI DE CREŞTERE AI MERELOR 

2.2.1 Determinarea umidităţii 

Protocolul folosit s-a bazat pe Metoda Oficială AOAC. Umiditatea s-a determinat 

prin uscare la etuvă, la 103oC ± 2oC timp de 3 ore, experimentul repetându-se până la 

atingerea masei constante. Probele au fost răcite în exsicator timp de o oră şi cântărite 

(AOAC, 1999). 

2.2.2 Determinarea conţinutului de solide solubile – metoda refractometrică 

Indicele de refracţie măsurat cu ajutorul unui Refractometru Krüss a fost corelat cu 

cantitatea de substanţe solide solubile (exprimate sub formă de concentraţie de zaharoză) 

folosind tabelul de conversie şi direct prin citire pe scala refractometrului (ISO 2173: 2003). 

2.2.3 Determinarea acidităţii titrabile 

Principiul metodei constă în titrarea cu o soluţie volumetrică standard de NaOH 0.1N  

în prezenţă de fenolftaleină ca şi indicator. 

2.2.4 Determinarea pH-ului 

pH-ul a fost măsurat utilizând un pH-metru Hanna Instruments care în prealabil a fost 

calibrat cu soluţii tampon pH 4.0 respectiv pH 7.0.  

2.2.5 Determinarea masei şi a diametrului 

 Masa probelor a fost determinată cu ajutorul unei balanţe analitice Shimadzu. 

Diametrul probelor a fost măsurat cu ajutorul şublerului. 
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2.3 METODE UTILIZATE LA DETERMINAREA PROPRIETĂŢILOR 

ANTIOXIDANTE ŞI A PIGMENŢILOR DIN MERE 

2.3.1 Determinarea capacităţii antioxidante prin metoda DPPH 

 Capacitatea antioxidantă a fost determinată prin evaluarea efectului de eliminare a 

radicalilor liberi („Free Radical Scavenging effect”) asupra radicalului 1,1-dipheny l-2-

picrylhydrazyl (DPPH). Această determinare se bazează pe metoda propusă de 

ODRIOZOLA-SERRANO et al. (2008). 

2.3.2 Determinarea polifenolilor totali prin metoda Folin-Ciocâlteu 

 Conţinutul total de polifenoli din întreg mărul a fost determinat conform metodei 

Folin-Ciocâlteu și exprimat în echivalenţi de acid galic, mg of GAE/ 100 g masă proaspătă 

(SCONŢA, 2012) aplicată extractelor metanolice (MUREŞAN et al., 2012).  

2.3.3 Determinarea pigmenţilor carotenoidici 

 Extracţia a fost realizată după procedura descrisă de BUNEA et al. (2008) cu unele 

modificări. Estimarea carotenoidelor s-a realizat cu ajutorul spectrofotometrului Shimadzu 

UV-VIS 1700, prin citire la lungimea de undă 450 nm. 

2.3.4 Determinarea pigmenţilor clorofilieni 

 Extracţia clorofilei din pieliţa de măr a fost efectuată conform metodei descrisă de 

LANCASTER et. al. (1994) cu unele modificări. Absorbanţa extractelor a fost măsurată la 

645 respectiv 663 nm, cu ajutorul spectrofotometrului Shimadzu UV-VIS 1700. 

 

2.4 METODE UTILIZATE PENTRU  DETERMINAREA CONCENTRAŢIILOR DE 

CARBOHIDRAŢI DIN MERE 

2.4.1 Determinarea amidonului prin metoda polarimetrică Ewers 

 Conţinutul de amidon din pulpă de măr a fost determinat prin metoda polarimetrică 

Ewers (ISO 10520: 1997) cu unele modificări (MUREŞAN et al. 2011a).  

2.4.2 Determinarea zaharurilor individuale prin cromatografie lichidă de înaltă 

performanţă (HPLC) 

 Determinarea concentraţiilor de zaharuri din sucurile de măr obţinute din probele 

luate în studiu s-a realizat conform Harmonised Methods of the International Honey 

Commission (2002). 
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2.4.3 Determinarea zaharurilor prin FT-MIR    

 Spectrele FT-MIR ale sucurilor de măr obţinute din probele luate în studiu au fost 

înregistrate cu ajutorul echipamentului Shimadzu IR Prestige-21. Fiecare spectru a fost 

înregistrat de la 4000 la 650 cm-1, în trei repetiţii, fiind format din media a 128 scanări 

separate. În paralel s-au realizat soluţii standard (zaharoză, fructoză, glucoză) de diferite 

concentraţii ale căror spectre au fost înregistrate în mod similar cu cel descris anterior. 

Tratamentele matematice aplicate datelor experimentale şi modelele de calibrare au fost 

realizate utilizând programul chemometric The Unscrambler v 9.7. 

 

Cap. III REZULTATE ŞI DISCUŢII 

3.1 VARIAŢIA INDICILOR FIZICO-CHIMICI DE CREŞTERE AI FRUCTELOR DE 

MĂR 

 Profilul fizico-chimic al fructelor de măr a fost investigat la 7, 15, 35, 65, 107 şi 144 

zile de la fenofaza înflorirea deplină fiind prezentat în Tabelul 3.1. Aşa cum era de aşteptat, 

în timpul creşterii fructelor, diametrul şi masa au crescut continuu pentru toate cele trei 

soiuri de măr luate în studiu, atât pentru fructele recoltate din interiorul coroanei cât şi 

pentru fructele recoltate de le periferia coroanei (Figura 3.1). 

  

 

Fig. 3.1 Schimbările în masă şi diametru în timpul dezvoltării fructelor de măr din soiul Golden Delicious (A), 
Ionathan (B) şi Starkrimson (C); Valorile sunt prezentate ca şi medie ± abaterea standard; (G – Golden Delicious; I – 

Ionathan;  S – Starkrimson; IC – interior de coroană; PC – periferia coroanei; d – diametru; m – masă) 

A 
B 

C 
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Tabelul 3.1 

Profilul fizico-chimic al fructelor a trei soiuri de măr pe parcursul dezvoltării lor în funcţie 

de poziţia acestora în coroană (media ± abaterea standard)1 

Soiul 
Variety 

Zile de la 
fenofaza 
înflorirea 
deplină 

Poziţia 
în 

coroană 
Positions 

Umiditatea (%) 
Moisture (%) 

Aciditatea  (%) 
Acidity (%) 

Solubile totale2 
Total soluble 

content (oBrix)  

pH 
 

IO
N

A
T

H
A

N
 

7 IC3 85.00AaA ± 0.03 1.60AaA ± 0.002 5.25DaA ± 0.35 3.13CbA ± 0.021 
PC4 84.75 AaB± 0.04 1.63AaA ± 0.015 5.25FaA ± 0.35 3.12CbA ± 0.021 

15 IC 87.71AaA ± 0.01 1.58AaA ± 0.024 6.50CDaA ± 0.00 3.18BCbA ± 0.021 
PC 87.01AaA ± 0.02 1.60AabA ± 0.013 6.50EaA ± 0.00 3.18CbA ± 0.007 

35 IC 85.30BaA ± 0.46 1.53AaA ± 0.031 7.75CaA ± 0.35 3.21BCbA ± 0.021 
PC 85.60AaA ± 0.91 1.53AbA ± 0.030 8.10DaA ± 0.14 3.21CbA ± 0.007 

65 IC 86.45AaA± 0.82 1.35AbA ± 0.058 13.25BaA ± 0.35 3.23BCcA ± 0.028 
PC 87.04AaA ± 0.70 1.39AcA ± 0.016 12.50CaA ± 0.00 3.16CcA ± 0.042 

107 IC 84.91AaA ± 0.24 0.77AcA ± 0.006 13.75BaB ± 0.35 3.28BcB ± 0.021 
PC 83.62AaA ± 0.93 0.76AdA ± 0.036 18.75BaA ± 0.35 3.39BcA ± 0.014 

144 IC 84.26AaA ± 0.90 0.51AdA ± 0.032 22.75AaA ± 0.35 3.66AbA ± 0.035 
PC 83.80AaA ± 0.83 0.54AeA ± 0.008 22.00AaA ± 0.00 3.59AbA ± 0.049 

G
O

LD
E

N
 D

E
LI

C
IO

U
S

 7 IC 80.38BcB ± 0.56 0.91BaA± 0.013 5.35EaA ± 0.21 3.02EcA ± 0.007 
PC 84.79AcA ± 0.00 0.90BaA ± 0.011 5.30EaA  ± 0.14 3.02DcA ± 0.020 

15 IC 86.68BabA ± 0.00 0.88BabA ± 0.012 6.35DaA  ± 0.21 3.08EcA ± 0.007 
PC 86.69AaA ± 0.00 0.87BabA ± 0.004 6.75DaA  ± 0.35 3.10CDcA ± 0.007 

35 IC 87.23AaA ± 0.53 0.84BbcA ± 0.011 6.51DbB  ± 0.01 3.20DbA ± 0.021 
PC 86.67AaA ± 0.00 0.85BabA ± 0.022 7.10DbA  ± 0.14 3.20CDbA ± 0.007 

65 IC 87.82AaA ± 0.23 0.83BcA ± 0.018 12.10CbA  ± 0.14 3.30CbA ± 0.007 
PC 86.29AabB ± 0.02 0.78BbA ± 0.032 12.00CbA  ± 0.00 3.33BCbA ± 0.021 

107 IC 86.51AabA ± 0.75 0.54BdA ± 0.004 13.20BaB  ± 0.28 3.48BbA ± 0.021 
PC 85.27AbcA ± 0.62 0.52BcA ± 0.043 17.54BbA  ± 0.05 3.49ABbA ± 0.021 

144 IC 85.01AbA ± 0.32 0.37BeA ± 0.006 17.10AcB  ± 0.14 3.75AbA ± 0.042 
PC 83.01AdB ± 0.05 0.25BdB ± 0.001 19.00AbA  ± 0.00 3.68AabA ± 0.141 

S
T

A
R

K
R

IM
S

O
N

 

7 IC 85.09AaA ± 0.471 0.80CaA ± 0.017 4.75EaA ± 0.35 3.42EaA ± 0.007 
PC 84.88AbcdA ± 0.29 0.79CaA ± 0.001 5.25EaA ± 0.35 3.40FaA ± 0.007 

15 IC 85.69CaA ± 0.053 0.68CbA ± 0.000 6.51DaA ± 0.01 3.44EaA ± 0.007 
PC 85.92AabcA ± 0.12 0.64 CbB± 0.013 6.75DaA± 0.35 3.45EaA ± 0.009 

35 IC 87.60AaA ± 0.083 0.62CcA ± 0.013 7.00DabB ± 0.00 3.53DaA ± 0.007 
PC 86.92AaB ± 0.014 0.55CcB ± 0.005 7.50DbA ± 0.00 3.55DaA ± 0.007 

65 IC 87.87AaA ± 0.732 0.51CdA ± 0.002 10.00CcA ± 0.00 3.62CaA ± 0.007 
PC 86.53AabA ± 0.011 0.52CdA ± 0.007 10.40CcA ± 0.14 3.61CaA ± 0.007 

107 IC 85.90AaA ± 0.309 0.32CeA ± 0.025 14.00BaA ± 0.00 3.82BaA ± 0.000 
PC 84.60AcdA ± 1.053 0.30CeA ± 0.008 12.78BcB ± 0.31 3.82BaA ± 0.007 

144 IC 84.87AaA ± 2.193 0.31BeA ± 0.008 19.50AbA ± 0.71 3.99AaA ± 0.021 
PC 83.39AdA ± 0.321 0.24BfB ± 0.001 18.75AbA ± 0.35 3.99AaA ± 0.021 

1Majusculele identice pentru fiecare soi şi pentru fiecare poziţie în coroană indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); 
Literele mici identice pentru fiecare poziţie şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); 
Majusculele identice scrise în italic pentru fiecare soi şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); 2 
Analiză efectuată pentru sucul de măr obţinut din fiecare probă; 3 Interior de corona; 4Periferie de coroană 
 

 Aciditatea a scăzut pe parcursul creşterii fructelor, astfel s-au înregistrat valori 

cuprinse între 1.60% şi 0.51% pentru soiul Ionathan, între 0.91% şi 0.25% pentru soiul 

Golden Delicious şi între 0.80% şi 0.24% pentru soiul Starkrimson. 
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 Aciditatea cea mai mare a fost înregistrată pentru soiul Ionathan, urmat de soiul 

Golden Delicious şi Starkrimson. Conţinutul în substanțe solubile totale a crescut 

considerabil o dată cu creşterea fructului fiind înregistrate valori cuprinse între 5.25 oBrix şi 

22.75 oBrix pentru soiul Ionathan, între 5.30 oBrix şi 19.00 oBrix pentru soiul Golden 

Delicious şi între 4.75 oBrix şi 19.50 oBrix pentru soiul Starkrimson. Valorile pH-ului pulpei 

de măr cresc de la 3.12 la 3.66 la Ionathan, de la 3.02 la 3.68 la Golden Delicious şi de la 

3.42 la 3.99 pentru Starkrimson. 

 

3.2 PROPRIETĂŢILE ANTIOXIDANTE ŞI EVOLUŢIA PIGMENŢILOR PE 

PARCURSUL DEZVOLTĂRII FRUCTELOR A TREI SOIURI DE MĂR 

 
3.2.1 Evoluţia conţinutului total de polifenoli din fructele de măr pe parcursul 

dezvoltării 

 În urma analizelor efectuate s-a constatat că, cel mai ridicat conţinut în compuşi 

fenolici totali a fost înregistrat la şapte zile de la fenofaza înflorirea deplină. Conţinutul total 

în polifenoli (CTP) a fost de 1606.48 mg EAG/100g fruct pentru soiul Golden Delicious, 

1192.58 mg EAG/100g fruct pentru soiul Ionathan, respectiv 1094.47 mg EAG/100g pentru 

soiul Starkrimson. CTP din merele analizate a scăzut semnificativ statistic (p <0.05) o dată 

cu creşterea şi maturarea fructului indiferent de soi sau de poziţia fructului în coroana 

pomului (Tabelul 3.2).   

La finalul experimentului (144 zile de la fenofaza înflorirea deplină), conţinutul în 

polifenoli al fructelor de măr a scăzut la 1.35 mg EAG/100g fruct pentru soiul Golden 

Delicious, 21.80 mg EAG/100g fruct pentru soiul Ionathan şi 57.04 mg EAG/100g pentru 

soiul Starkrimson.  

La 65 de zile de la fenofaza înflorirea deplină are loc o scădere masivă a conținutului 

în polifenoli datorită activității metabolice mărite având loc biosinteza metaboliților 

secundari și etapa de extindere a celulei. Comparând cele trei soiuri între ele în funcție de 

poziția fructului în coroana pomului putem observa diferențe în ceea ce privește conținutul 

compușilor fenolici aceștia variind considerabil în funcție de soi (Figura 3.2). 

 Variațiile conținutului în polifenoli totali sunt datorate maturităţii fructului, timpului 

de recoltare al fructului, soiului, poziţiei fructului în coroana pomului şi intensităţii luminii. 
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Tabelul 3.2 

Conţinutul total de polifenoli al fructelor a trei soiuri de măr (Ionathan, Golden Delicious şi Starkrimson) pe parcursul dezvoltării 

Zile de la fenofaza înflorirea deplină 
Days after full bloom 

Soiul 
Variety 

Poziţia în 
coroană 

Position in 
the crown 

T16 
7 zile 
days 

T2 
15 zile 
days  

T3 
35 zile 
days 

T4 
65 zile 
days 

T5 
107 zile 

days 

T6 
144 zile 

days 

  Conţinutul de polifenoli totali [mg EAG/100g fruct] 7 

Total phenolic content [mg EAG /100g fruit] 7 

I 1 
IC 4 

PC5 

1192.59 AaB  ± 5.86 

1125.22 AbB  ± 6.80 

1065.00 BaB  ± 2.31 

1037.92 BbB  ± 0.00 

817.46 CaA ± 3.40 

706.88 CbA ±4.80 

188.05 DbA ±0.58 

264.57 DaA  ±0.00 

50.08 EbAB ± 0.57 

91.50 EaA ± 0.57 

21.80 FbB ± 0.00 

88.86 EaA  ± 1.21 

GD2 
IC 

PC 

1606.48 AaA  ± 3.50 

1498.76 AbA ± 4.61 

1229.58 BaA  ±10.64 

1246.45 BaA  ±2.42 

618.01 CaB ± 4.64 

569.02 CbB ±1.24 

165.64 DbB ±0.62 

190.84 DaB ±3.94 

18.99 EaB ± 5.10 

24.60 EaB  ± 4.10 

1.35 EbC   ± 1.69 

9.06  FaC  ± 0.60 

S3 
IC 

PC 

1094.47 AaB  ± 47.74 

1088.39 AaB  ± 34.30 

794.74BaC   ±2.52 

793.90 BaC   ± 3.72 

442.99 CaC ±16.40 

437.95 CaC ±16.34 

151.15 DaB ±8.91 

151.97 DaC ±8.89 

71.85 DEaA ± 21.06 

70.18 EaAB ±  21.13 

60.09 EaA ± 2.16 

57.04 EbB ± 2.16 

1Ionathan; 2Golden Delicious; 3Starkrimson; 4Interior de coroană / Inside of the three crown; 5Periferie de coroană / Periphery of the crown; 
6T1 T6 – Timp de recoltare al probelor / Harvesting time during fruit growth; 7Majusculele identice pentru fiecare soi şi pentru fiecare poziţie în coroană indică 
diferenţe nesemnificative (p>0.05); Literele mici identice pentru fiecare poziţie şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); Majusculele identice 
scrise în italic pentru fiecare soi şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); 
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Fig. 3.2 Evoluţia conţinutului total de polifenoli pe parcursul dezvoltării fructelor a trei soiuri de 
măr, reprezentări diferite: (A) – grupare în funcţie de soi; (B) – grupare în funcţie de poziţia în 

coroană 
 

3.2.2 Efectul timpului de recoltare, soiului şi poziţiei în coroană asupra 

conţinutului în polifenoli totali 

 Analiza varianţei tri-factorială a fost efectuată pentru a evalua influenţa timpului de 

recoltare, a soiului şi a poziţiei fructelor în coroana pomului cu privire la valorile 

conţinutului în polifenoli totali. Efectele principale Timpul, Soiul şi interacţiunea dintre 

Timp, Soi şi Poziţie indică  diferenţe foarte semnificative (***; p<0.0001) pe când factorul 

Poziţie este semnificativ statistic (*; p<0.05). În general, dacă există o interacţiune 

semnificativă, interpretarea oricărei interacţiuni inferioare acesteia şi a efectelor principale 

nu mai are sens. În concluzie de interes este discuţia interacţiunii superioare semnificativ 

statistic, în acest caz de gradul doi, Timpul*Soiul*Poziţia. Efectele principale Timpul de 

recoltare, Soiul şi Poziţia în coroană explică 93.38%, 1.94%, 0.01%, din variabilitatea totală 

a polifenolilor totali, indicând astfel importanţa deosebită a Timpului de recoltare Figura 

3.3.  

 
Fig.3.3 Mărimile relative ale efectelor factorilor studiaţi şi ale interacţiunilor lor (Eta pătrat) 

asupra conţinutului în polifenoli totali 

A B 
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Totodată această analiza statistică arată influenţa relativ redusă a Soiului (explică 

1.94% din variabilitate) şi importanţa scăzută a poziţiei (explică 0.01% din variabilitate). 

Dintre interacţiuni cea mai mare importanţă o prezintă Soiul*Timpul de recoltare ce 

înregistrează 4.40% din variabilitatea polifenolilor totali, în timp ce restul interacţiunilor 

adună împreună mai puţin de 0.3%. 

3.2.3 Determinarea prin metoda DPPH a capacităţii antioxidante a fructelor de 

măr pe parcursul dezvoltării 

 Estimarea capacităţii antioxidante din pulpa celor trei soiuri de măr (Ionathan, 

Golden Delicious şi Starkrimson) recoltate la diferiţi timpi de creştere şi din diferite poziţii 

ale coroanei pomului (interior de coroană, periferie de coroană) este prezentată în Tabelul 

3.3. Pentru fiecare soi în parte, indiferent de poziţia în coroană, cel mai ridicat nivel al 

capacității antioxidante a fost înregistrat la 15 zile de la fenofaza înflorirea deplină. Soiul 

Golden Delicious înregistrează diferenţe semnificative statistic (p<0.05) începând de la 15 

zile de la fenofaza înflorirea deplină când capacitatea antioxidantă atinge cel mai ridicat 

nivel.  

 Pe parcursul creşterii şi dezvoltării fructului capacitatea antioxidantă scade 

semnificativ statistic (p<0.05) până la sfârşitul experimentului indiferent de poziţia fructului 

în coroana pomului. Aceeaşi tendinţă se poate observa şi în cazul soiului Ionathan şi 

Starkrimson Figura 3.4.  
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Fig. 3.4 Schimbările capacităţii antioxidante pe parcursul dezvoltării fructelor a trei soiuri 
de măr, reprezentări diferite: (A) – grupare în funcţie de soi; (B) – grupare în funcţie de 

poziţia în coroană 
 

A B 
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Tabelul 3.3 

Capacitatea antioxidantă a fructelor a trei soiuri de măr (Ionathan, Golden Delicious şi Starkrimson) pe parcursul dezvoltării 
 

  Zile de la fenofaza înflorirea deplină 
Days after full bloom 

Soiul 

Variety  

Poziţia în 
coroană 

Position in 
the crown 

T16 
7 zile 
days 

T2 
15 zile 
days  

T3 
35 zile 
days 

T4 
65 zile 
days 

T5 
107 zile 

days 

T6 
144 zile 

days 

  Capacitatea antioxidantă [%] 7 
Antioxidant capacity [%] 7

 

I 1
 

IC4 11.62DcB ± 0.14 27.75AbA ± 0.21 22.71BaA ± 0.07 12.54CbA ± 0.07 9.74EaA ± 0.00 7.21FaA ± 0.14 

PC5 14.76CbA ± 0.14 27.51AbA ± 0.14 21.76BaB ± 0.15 11.28DcB ± 0.00 8.93EbB ± 0.14 6.86FcA ± 0.00 

GD2
 

IC 21.29BaB ± 0.07 29.32AaB ± 0.22 19.87CbB ± 0.07 15.61DaA ± 0.08 7.57EbB ± 0.12 5.39FbB ± 0.07 

PC 21.98BaA± 0.14 32.63AaA ± 0.00 20.78CbA ± 0.15 15.15DaB ± 0.00 11.41EaA ± 0.06 6.92FbA ± 0.00 

S3
 

IC 13.18CbA ± 0.14 16.87AcB ± 0.07 15.46BcB± 0.35 10.49DcB ± 0.23 7.65EbA ± 0.12 6.94EaA ± 0.21 

PC 14.62BbA ± 0.56 19.03AcA ± 0.00 18.76AcA ± 0.15 13.36CbA ± 0.15 8.29DbA ± 0.42 7.44DaA ± 0.00 
1Ionathan; 2Golden Delicious; 3Starkrimson; 
4Interior de coroană / Inside of the three crown; 5Periferie de coroană / Periphery of the crown; 
6T1 T6 -  Intervalul de recoltare al probelor / Harvesting time during fruit growth; 7Majusculele identice pentru fiecare soi şi pentru fiecare poziţie în coroană 
indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); Literele mici identice pentru fiecare poziţie şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); Majusculele 
identice scrise în italic pentru fiecare soi şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05);
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3.2.4 Efectul timpului de recoltare, soiului şi poziţiei în coroană asupra 

capacităţii antioxidante 

 Analiza varianţei tri-factorială pentru capacitatea antioxidantă a probelor de mere 

luate în studiu, incluzând factorii experimentali Timpul de recoltare, Soiul şi Poziţia în 

coroană precum şi interacţiunile dintre aceştia indică semnificaţii puternic semnificative 

(***; p<0.0001) pentru toţi factorii experimentali precum şi pentru interacţiunile lor. 

Mărimile relative ale efectelor factorilor studiaţi, precum şi interacţiunile lor asupra 

capacităţii antioxidante sunt prezentate în Figura 3.5. Efectele principale Timpul de 

recoltare, Soiul, Poziţia în coroană, explică 80.59%, 7.17% şi 0.63%, din variabilitatea 

totală a capacităţii antioxidante indicând astfel importanţă deosebită a Timpului de recoltare. 

Totodată această analiza statistică arată influenţa relativ importantă a Soiului (explică 7.17% 

din variabilitate) şi importanţa scăzută a Poziţiei (explică 0.63%, din variabilitate).  

 Dintre interacţiuni cea mai mare importanţă o prezintă Soiul * Timpul de recoltare 

înregistrând 10.31% din variabilitatea capacităţii antioxidante, în timp ce restul 

interacţiunilor adună împreună mai puţin de 2%. 

 

Fig. 3.5 Mărimile relative ale efectelor factorilor studiaţi şi ale interacţiunilor lor (Eta pătrat) 
asupra capacităţii antioxidante 

 
3.2.5 Evoluţia conţinutului în clorofil ă al fructelor de măr pe parcursul 

dezvoltării 

 Estimarea conţinutului în Clorofilă Totală (CT), Clorofila a (Ca) şi Clorofila b (Cb) 

din pieliţa a trei soiuri de măr (Ionathan, Golden Delicious şi Starkrimson) recoltate la 

diferiţi timpi de creştere şi din diferite poziţii ale coroanei pomului (interior de coroană, 

periferie de coroană) este prezentată în Tabelul 3.4. 
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Tabelul 3.4 
Conţinutul în Clorofilă Totală, Clorofila a şi Clorofila b din pieliţa fructelor 

 a trei soiuri de măr pe parcursul dezvoltării acestora 
 

   Zile de la fenofaza înflorirea deplină / Days after full bloom 
Clorofil ă 

Chlorophyll 
Soiul 

Variety 
Poziţia în 
coroană 

T1 - 7 zile 6 
days 

T2 -15 zile 
days 

T3 - 35 zile 
days 

T4 - 65 zile 
days 

T5 - 107 zile 
days 

T6 - 144 zile 
days 

  Conţinutul în clorofil ă [µg/g] 7 
Chlorophyll content [µg/g] 7 

 
 

Clorofila 
totală 
Total 

Chlorophyll 

I 1 
IC4 206.79 AbA    ± 6.62 186.87 BbA    ± 4.79 152.09 CbA   ± 0.33 219.67 AaA   ± 1.23 143.89 CbA     ± 1.80 55.07 DcA    ± 2.20 

PC5 210.52 BcA    ± 1.53 163.91 CcB    ± 0.85 136.00 DcB    ± 0.33 221.26 AbA   ± 1.75 117.94 EcB     ± 0.00 61.60 FcA    ± 0.00 

GD 2 
IC 219.39 AbB    ± 1.03 175.60 CbB     ± 2.87 152.95 DbB   ± 1.11 203.25 BbA   ± 3.64 180.20 CaA     ± 2.14 99.07 EbB    ± 2.10 

PC 242.89 AbA   ± 3.82 192.86 CbA     ± 1.41 166.93 DbA   ± 0.85 209.04 BcA   ± 1.95 149.50 EaB     ± 0.94 108.97FaA   ± 2.29 

S 3 
IC 270.87 AaB   ± 0.85 204.16 CaB     ± 0.33 164.73 DaA   ± 3.21 218.20 BaB     ± 2.30 147.74 EbA     ± 3.06 122.55 FaA   ± 2.69 

PC 286.80 AaA    ± 2.06 231.03 BaA   ± 4.76 170.09 CaA   ± 0.33 234.39 BaA   ± 0.74 128.78 DbB     ± 2.21 68.40 EbB    ± 0.00 

 
 

Clorofila 
a 

Chlorophyll 
a 

I IC 131.13 AcA   ± 6.62 126.56ABbA  ± 4.79 106.16CaA    ± 0.33 123.87 BbA   ± 1.23 84.18 DcA       ± 1.80 34.55 EcA    ± 2.20 

PC 134.83 AcA   ± 1.53 111.95 CbB   ± 0.85 97.42 DbB     ± 0.33 125.22 BcA   ± 0.22 71.55 EcB       ± 0.00 35.45 FcA     ± 0.00 

GD  
IC 140.83 AbB   ± 1.28 112.22 CcA     ± 0.36 95.47 EbA       ± 1.38 134.20 BaA   ± 0.83 104.09DaA      ± 1.34 60.98 FbA     ± 0.32 

PC 149.22 AbA   ± 1.36 107.12 CbB   ± 0.77 97.81DbA     ± 0.21 129.78 BbB  ± 0.30 86.72  EaB       ± 0.12 57.44 FaA     ± 2.11 

S 
IC 167.20 AaB   ± 0.10 134.72 BaA   ± 0.53 106.07 CaB   ± 0.73 135.61 BaB  ± 0.35 93.15  DbA      ± 1.92 70.18 EaA    ± 0.96 

PC 187.52 AaA   ± 0.31 157.37 BaA   ± 7.54 113.37 CaA   ± 0.53 152.63 BaA  ± 0.92 83.30  DbB      ± 0.86 40.55 EbB    ± 0.00 

 
 

Clorofila 
B 8 

Chlorophyll 
b 

I 
IC 75.65Bb        ± 5.54 60.31Ca       ± 5.20 45.92 Db      ± 0.19 95.80 Aa       ± 0.79 59.71Cb          ± 1.05 20.51Ec       ± 0.17 

PC 75.68 Bb       ± 0.57 51.96 Cc      ± 0.96 38.57 Ec      ± 0.19 96.03 Aa       ± 1.97 46.39 Db         ± 0.00 26.14 Fc      ± 0.00 

GD  
IC 78.55Ab        ± 2.31 63.37CDa     ± 3.24 57.48 Da      ± 2.49 69.04  BCc    ± 2.81 56.08  ABb      ± 0.64 38.09 Eb      ± 1.78 

PC 93.67Aa         ± 2.45 85.73Ba       ± 2.19 69.04 Ca      ± 0.96 79.85  Bb     ± 1.65 62.78 Ca         ± 1.06 51.52 Da      ± 0.18 

S 
IC 103.66Aa      ± 0.96 69.44 Ca        ± 0.19 58.66 Da      ± 2.47 82.58  Bb     ± 1.95 54.59  Dc        ± 1.14 52.36 Da      ± 1.73 

PC 99.27Aa        ± 1.74 73.65 Cb      ± 2.77 56.72 Db      ± 0.19 81.75  Bb     ± 1.66 45.48  Eb        ± 3.07 27.84  Fb     ± 0.00 
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 Cantităţi similare de CT, Ca şi Cb au fost raportate de SUPARNA et. al. (2007) 

pentru soiul Pink Lady care a acumulat pentru fructe recoltate la 60 de zile de la fenofaza 

înflorirea deplină 200 µg/g CT, 120 µg/g Ca şi 55 µg/g Cb. 

 Soiul Ionathan a înregistrat un conținut în clorofilă totală cuprins între 206.79 și 

55.07 µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut cuprins între 

210.52 și 61.60 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei.  

 Soiul Golden Delicious a înregistrat un conținut în clorofilă totală cuprins între 

219.39 și 99.07 µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut cuprins 

între 242.89 și 108.97 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei.  

Soiul Starkrimson a înregistrat un conținut în clorofilă totală cuprins între 270.87 și 

122.55 µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut cuprins între 

286.80 și 68.40 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei. 
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Fig.3.6 Evoluţia conţinutului total de clorofila pe parcursul dezvoltării fructelor a trei soiuri 
de măr, reprezentări diferite: (A) – grupare în funcţie de soi; (B) – grupare în funcţie de 

poziţia în coroană 
 

 În ceea ce privește conținutul în clorofilă soiul Ionathan a înregistrat valori cuprinse 

între 131.13 și 34.55 µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut 

cuprins între 134.83 și 35.45 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei.  

 Soiul Golden Delicious a înregistrat valori ale clorofilei cuprinse între 140.83 și 

60.98 µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut cuprins între 

149.22 și 57.44 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei.  

Soiul Starkrimson a înregistrat valori pentru clorofila a cuprinse între 167.20 și 70.18 

µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut cuprins între 187.52 și 

40.55 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei (MUREŞAN et al., 2013).  

A B 
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Soiul Ionathan înregistrează diferenţe semnificative statistic (p<0.05) începând de la 

15 zile de la fenofaza înflorirea deplină, când s-au înregistrat cantităţi mai scăzute de CT, Ca 

şi Cb în raport cu cantitatea de CT, Ca şi Cb obţinută la 7 zile de la fenofaza înflorirea 

deplină. Aceste diferenţe sunt observate atât pentru fructele recoltate de la periferia coroanei 

cât si pentru cele recoltate din interiorul coroanei. La 65  de zile de la fenofaza înflorirea 

deplină când temperatura este ridicată şi intensitatea luminii este mare (luna Iulie) are loc o 

creştere semnificativă statistic a  conţinutului în CT, Ca şi Cb, urmând ca la 107 zile de la 

fenofaza înflorirea deplină cantitatea de CT, Ca şi Cb să scadă semnificativ statistic până la 

sfârşitul experimentului. Acelaşi lucru a fost observat şi pentru soiul Starkrimson şi soiul 

Golden Delicious (Figurile 3.6-3.8). 

 În ceea ce privește conținutul în clorofila b soiul Ionathan a înregistrat valori cuprinse 

între 75.65 și 20.51 µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut 

cuprins între 75.68 și 26.14 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei.  
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Fig. 3.7 Evoluţia conţinutului de Clorofila a pe parcursul dezvoltării fructelor a trei soiuri de 
măr, reprezentări diferite: (A) – grupare în funcţie de soi; (B) – grupare în funcţie de poziţia 

în coroană 
 Soiul Golden Delicious a înregistrat valori ale clorofilei b cuprinse între 78.55 și 

38.09 µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut cuprins între 

93.67 și 51.52 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei.  

 Soiul Starkrimson a înregistrat valori pentru clorofila b cuprinse între 103.66 și 52.36 

µg/g pentru fructele recoltate de la interiorul coroanei și un conținut cuprins între 99.27 și 

27.84 µg/g pentru fructele recoltate de la periferia coroanei. 
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Fig. 3.8 Evoluţia conţinutului de Clorofila b pe parcursul dezvoltării fructelor a trei soiuri de 
măr, reprezentări diferite: (A) – grupare în funcţie de soi; (B) – grupare în funcţie de poziţia 

în coroană 
 La sfârșitul perioadei de dezvoltare a fructelor de măr studiate se observă diferențe 

semnificativ statistic (p<0.05), cantitatea de clorofilă fiind influențată atât de poziția 

fructului în coroană cât și de soi. Există o gamă largă de factori importanţi care pot influența 

absorbţia clorofilei în pieliţa de măr: lumina, temperatura, soiul, maturarea fructului, poziţia 

fructului în coroana pomului. 

3.2.6 Efectul timpului de recoltare, soiului şi poziţiei în coroană asupra clorofilei 

totale 

Analiza varianţei trifactorială a fost realizată pentru a evalua importanţa factorilor 

experimentali (i.e., Timpul de recoltare, Soiul şi Poziţia în coroană) asupra conţinutului în 

clorofilă totală a merelor. 

 Analiza varianţei pentru valorile clorofilei totale a dovedit diferenţe foarte 

semnificative (***; p<0.0001) pentru Timpul de recoltare, Soi şi diferenţe distinct 

semnificative (**; p<0.01) pentru Poziţia în coroană. Interacţiunea de ordinul doi 

(Timpul*Soiul*Poziţia) este foarte semnificativă (***; p<0.0001) acest lucru explică faptul 

că valoarea clorofilei depinde de combinaţia dintre Timpul de recoltare, Soi şi Poziţia în 

coroană. 

 Mărimile relative ale efectelor factorilor studiați, precum şi interacţiunile lor asupra 

conţinutului în clorofilă totală sunt reprezentate în Figura 3.9. Efectele principale: Timpul 

de recoltare, Soiul şi Poziţia în coroană explică: 85.26% pentru Timpul de recoltare, 5.55% 

pentru Soi şi 0.02% pentru Poziţia în coroană, din variabilitatea clorofilei totale indicând 

astfel importanţa Timpului de recoltare. Dintre interacţiuni cea mai importantă este 

interacţiunea Soi*Timp care înregistrează 5.30% din variabilitatea clorofilei totale în timp 

ce restul interacţiunilor adună împreună circa 2%. 

A B 
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Fig. 3.9 Mărimile relative ale efectelor factorilor studiaţi şi ale interacţiunilor lor (Eta pătrat) 
asupra conţinutului în clorofilă totală 

 
 

3.2.7 Evoluţia conţinutului în carotenoide al fructelor de măr pe parcursul 

dezvoltării 

Acumularea carotenoidelor în pieliţa de măr a fost studiată folosind trei soiuri de măr 

(Ionathan, Golden Delicious şi Starkrimson) recoltate la timpi diferiţi de creştere şi din 

diferite poziţii ale coroanei pomului (interior de coroană, periferie de coroană), rezultatele 

find prezentate în  Tabelul 3.5. 

Concentraţia pigmenţilor carotenoidici acumulaţi în pieliţa de măr în general a scăzut 

în funcţie de timpul de recoltare, indiferent de soi sau poziţia în coroană (Figura 3.10). 

  

Fig. 3.10 Evoluţia conţinutului de carotenoide pe parcursul dezvoltării fructelor a trei soiuri 
de măr, reprezentări diferite: (A) – grupare în funcţie de soi; (B) – grupare în funcţie de 

poziţia în coroană 
 Comparând cele trei soiuri studiate între ele în funcţie de poziţia mărului în coroană 

(interior şi periferie de coroană) soiul Starkrimson acumulează cel mai ridicat conţinut în 

carotenoide atât pentru fructele recoltate din interiorul coroanei cât şi pentru cele recoltate 

de la periferia coroanei.  
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Tabelul 3.5 
Conţinutul în pigmenţi carotenoidici din pieliţa fructelor a trei soiuri de măr pe parcursul dezvoltării acestora 

  Zile de la fenofaza înflorirea deplină 
Days after full bloom 

Soiul 
Variety  

Poziţia în 
coroană 

Position in 
the crown 

T16 

7 zile 
Days 

T2 

15 zile 

days 

T3 

35 zile 

days 

T4 

65 zile 

days 

T5 

107 zile 

days 

T6 

144 zile 

days 

  Conţinutul în carotenoide [µg/100g] 7 
Carotenoids content [µg/100g] 7 

I 1 
IC4

 
1590.63CcB ± 12.15 4393.58AbA ± 12.15 3043.69BbB± 0.00 3043.69BbA± 0.00 1410.07DcB± 16.21 601.86EaB ± 0.00 

PC5
 

2931.92CbA ± 36.47 3060.89BbB ± 24.31 3679.94AbA ± 24.31 2906.12Cb B± 0.00 1891.56DbA ± 24.31 894.19EbA ± 24.31 

GD2 
IC  2441.83

CbB
 ± 24.31 3473.59

AcA
 ± 24.31 2992.10

BbA
 ± 24.31 2355.85

CcA
 ± 24.31 2252.68

DbA
 ± 24.31 1152.13

EbA
 ± 0.00 

PC 2553.61
BcA ± 12.15 2570.80

BcB
 ± 12.15 2663.66

AcB
 ± 8.10 2097.91

CcB
 ± 0.00 2033.43

CbB ± 12.15 825.41
DbB

 ± 24.31 

S3 
IC  3456.40

DaB
 ± 0.00 4513.95

AaA
 ± 36.47 4128.76

BaA
 ± 0.00 4023.86

CaA ± 24.31 2639.59
EaB

 ± 12.15 1504.65
FaA

 ± 12.15 

PC 3645.55
CaA

 ± 48.63 4006.67
BaB

 ± 0.00 4120.16
AaA ± 12.15 3662.75

CaB
 ± 0.00 3439.20

DaA
 ± 48.63 1392.88

EaB
 ± 0.00 

 

1Ionathan; 2Golden Delicious; 3Starkrimson; 4Interior de coroană / Inside of the three crown; 5Periferie de coroană / Periphery of the crown; 6T1 T6 – Intervalul 
de recoltare al probelor / Harvesting time during fruit growth; 7Majusculele identice pentru fiecare soi şi pentru fiecare poziţie în coroană indică diferenţe 
nesemnificative (p>0.05); Literele mici identice pentru fiecare poziţie şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); Majusculele identice scrise în 
italic pentru fiecare soi şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05). 
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3.2.8 Influenta timpului de recoltare, soiului şi poziţiei în coroană asupra 

acumulării pigmenţilor carotenoidici 

 Analiza varianţei tri-factorială a pigmenţilor carotenoidici pentru probele de mere 

luate în studiu, incluzând factorii experimentali Timpul de recoltare, Soiul şi Poziţia în 

coroană precum şi interacţiunile dintre aceştia, indică diferenţe puternic semnificative (***; 

p<0.0001) pentru toţi factorii experimentali precum şi pentru interacţiunile lor. 

 Mărimile relative ale efectelor factorilor studiaţi, precum şi interacţiunile lor asupra 

pigmenţilor carotenoidici sunt prezentate în Figura 3.11. Efectele principale Timpul de 

recoltare, Soiul şi Poziţia în coroană, explică 66.40%, 20.66% şi 0.03%, din variabilitatea 

totală a pigmenţilor carotenoidici, indicând astfel importanţă deosebită a Timpului de 

recoltare şi a Soiului. Totodată această analiza statistică arată influenţa redusă a Poziţiei 

(explică 0.03%, din variabilitate). Dintre interacţiuni cea mai mare importanţă o prezintă 

Poziţia*Timpul de recoltare înregistrând 4.96 % din variabilitatea pigmenţilor carotenoidici, 

în timp ce restul interacţiunilor adună împreună mai puţin de 8%. 

 

Fig. 3.11 Mărimile relative ale efectelor factorilor studiaţi şi ale interacţiunilor lor (Eta 
pătrat) asupra conţinutului în pigmenţi carotenoidici 

 

3.3 DETERMINAREA CONCENTRAŢIILOR DE CARBOHIDRAŢI DIN FRUCTELE A 

TREI SOIURI DE MĂR PE PARCURSUL DEZVOLTĂRII 

3.3.1 Evoluţia conţinutului de amidon al merelor pe parcursul dezvoltării 

 Aşa cum se poate observa în Tabelul 3.6 şi în Figura 3.12, cantitatea de amidon este 

redusă în stadiul timpuriu de dezvoltare a fructului pentru toate cele trei soiuri de măr luate 

în studiu.  
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Fig. 3.12 Evoluţia conţinutului de amidon pe parcursul dezvoltării fructelor a trei soiuri de 
măr, reprezentări diferite: (A) – grupare în funcţie de soi; (B) – grupare în funcţie de poziţia 

în coroană 
Concentraţia amidonului a crescut semnificativ statistic (p<0.05) începând de la 35 

de zile de la fenofaza înflorirea deplină similar pentru toate cele trei soiuri luate în studiu. 

Conținutul  în amidon este influențat și de poziția fructelor în coroană. Astfel, soiul Ionathan 

a acumulat un conţinut de 19.99 mg/g la fructele din interiorul coroanei (IC) şi 21.10 mg/g 

la fructele din periferia coroanei (PC); soiul Golden Delicious a acumulat un conţinut de 

16.28 mg/g IC şi 15.30 mg/g PC, iar  soiul Starkrimson a acumulat un conţinut de 21.07 

mg/g IC şi 22.48 mg/g PC. 

Apogeul concentraţiei de amidon pentru toate cele trei soiuri luate în studiu este atins 

la 65 de zile de la fenofaza înflorirea deplină când soiul Ionathan acumulează un conţinut de 

33.01 mg/g IC şi 33.70 mg/g PC, soiul Golden Delicious acumulează un conţinut de 24.51 

mg/g IC şi 30.10 mg/g PC, iar soiul Starkrimson acumulează un conţinut de 34.48 mg/g IC 

şi 35.60 mg/g PC. Concentraţia amidonului a scăzut treptat de la 65 zile de la fenofaza 

înflorirea deplină până la maturitatea tehnologică. 

3.3.2 Efectul timpului de recoltare, soiului şi poziţiei în coroană asupra 

conţinutului în amidon 

Analiza varianţei tri-factorială a fost efectuată pentru a evalua influenţa timpului de 

recoltare, a soiului şi a poziţiei fructelor în coroana pomului cu privire la conţinutul în 

amidon al merelor luate în studiu. 

A B 
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Tabelul 3.6 

Schimbările conţinutului de amidon al fructelor a trei soiuri de măr pe parcursul dezvoltării 
 

  Zile de la fenofaza înflorirea deplină6 

Days after full bloom 

Soiul 
Variety  

Poziţia în 
coroană 

Position in 
the crown 

T1 
7 zile 
days 

T2 
15 zile 
days 

T3 
35 zile 
days 

T4 
65  zile 
days 

T5 
107  zile 

Days 

T6 
144 zile 

days 

  Conţinutul în amidon [mg/g de fruct] 7 
Starch content [mg/g fruit] 7 

I 1 
IC4 
PC5 

 
6.77EaB ±0.47 

 
8.20DaA ±0.17 

 
19.99CbB±0.31 

 
33.01AbB±0.16 

 
23.22BaB±0.27 

 
4.52FaC    ±0.16 

7.22DaA±0.00 
 

7.68DaA ±0.48 
 

21.10CaB±0.16 
 

33.70AaB±0.27 
 

22.58BbC±0.16 
 

3.88EbC    ±0.16 
 

GD2 
IC 
PC 

 
3.27EbC±0.17 6.70DaB ±0.16 16.28CaC±0.00 24.51AbC±0.16 18.99BaC±0.41 18.11BCaB±1.64 
4.01FaC ±0.22 
 

6.24EaB ±0.27 
 

15.30CbC±0.41 
 

30.10AaC±0.27 
 

24.39BbB±0.16 
 

10.23DbB  ±0.27 
 

S3 
IC 
PC 

 
7.72EaA ±0.25 8.11EaA ±0.18 21.07DbA±0.31 34.48AbA±0.16 25.73BbA±0.00 22.55CbA ±0.16 
6.33FbB ±0.20 
 

7.43EaA ±0.20 
 

22.48DaA±0.28 
 

35.60AaA±0.16 
 

34.48BaA±0.16 
 

25.72CaA ±0.00 
 

1Ionathan; 2Golden Delicious; 3Starkrimson; 4Interior de coroană / Inside of the three crown; 5Periferie de coroană / Periphery of the crown; 6T1 T6 – Intervalul 
de recoltare al probelor / Harvesting time during fruit growth; 7Majusculele identice pentru fiecare soi şi pentru fiecare poziţie în coroană indică diferenţe 
nesemnificative (p>0.05); Literele mici identice pentru fiecare poziţie şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); Majusculele identice scrise în 
italic pentru fiecare soi şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05). 
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Efectele principale Timpul de recoltare, Soiul, Poziţia în coroană şi interacţiunea 

dintre Timp*Soi*Poziţie indică diferenţe puternic semnificative (***; p<0.0001). 

Mărimile relative ale efectelor factorilor studiaţi precum şi interacţiunile lor asupra 

conţinutului în amidon sunt reprezentate în Figura 3.13. 

 

Fig. 3.13 Mărimile relative ale efectelor factorilor studiaţi şi ale interacţiunilor lor (Eta 

pătrat) asupra conţinutului în amidon 

Efectele principale Timpul de recoltare, Soiul şi Poziţia explică 81.12%, 6.7%, 

0.17%, din variabilitatea totală a amidonului, indicând astfel importanţa deosebită a 

Timpului de recoltare, care după cum se observă reprezintă 81.12%. Totodată această 

analiza statistică arată influenţa relativ redusă a Soiului (explică 6.7% din variabilitate) şi 

importanţa scăzută a poziţiei ( explică 0.17% din variabilitate). Dintre interacţiuni cea mai 

mare importanţă o prezintă Soiul*Timpul de recoltare ce înregistrează 9.19% din 

variabilitatea amidonului, în timp ce restul interacţiunilor adună împreună mai puţin de 2%. 

3.3.3 Analiza cantitativă  prin metoda HPLC a zaharurilor din sucul obţinut din 

fructele de măr recoltate pe parcursul dezvoltării fructelor 

 Determinarea zaharurilor din sucul de măr obţinut prin presare din cele trei soiuri de 

măr luate în studiu (Ionathan, Golden Delicious şi Starkrimson) la diferiţi timpi de recoltare 

s-a realizat cu ajutorul tehnicii HPLC. 

 Concentraţiile carbohidraţilor simpli din sucul obţinut din fructele a trei soiuri de măr 

recoltate pe parcursul dezvoltării lor, au fost analizate individual. Tabelul 3.7 prezintă 

concentraţia fiecărui carbohidrat pentru fiecare soi, poziţie şi timp de recoltare în parte. 

Semnificaţiile statistice sunt prezentate prin caracterele notate la exponent. 
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Tabelul 3.7 
Schimbările conţinutului de zaharuri al fructelor a trei soiuri de măr pe parcursul dezvoltării 

 

   Zile de la fenofaza înflorirea deplină / Days after full bloom 
Zaharuri 
Sugars 

Soiul 
Variety 

Poziţia 
în 

coroană 

T1 - 7 zile 6 
days 

T2 -15 zile 
days 

T3 - 35 zile 
days 

T4 - 65 zile 
days 

T5 - 107 zile 
days 

T6 - 144 zile 
days 

  Conţinutul (g/100g suc)7 / Content (g/100g juice) 
 
 

FRUCTOZĂ 
FRUCTOSE 

I 1 
IC4 0.583 EaA ± 0.01 0.607EcB ± 0.02 2.198DaA ± 0.01 5.315CaA ± 0.06 9.276BaA ± 0.08 14.337AaA ± 0.17 

PC5 0.547 EbA ± 0.01 0.845EaA ±0.02 1.988DabB ± 0.03 5.538CbA ± 0.10 8.691BbB ± 0.15 12.134AaB ± 0.19 

GD 2 
IC 0.616EbB ± 0.01 0.916EbA ± 0.02 2.088DcA ± 0.02 3.486CbB ± 0.02 6.122BbB ± 0.09 9.647AbA ± 0.21 

PC 0.474EaA ± 0.01 0.676EaA ± 0.02 2.019DbB ± 0.03 6.080CbA ± 0.12 8.268BbA ± 0.12 10.373AcA ± 0.04 

S 3 
IC 0.422EaA ± 0.01 0.801EaA ± 0.02 1.998DbA ± 0.00 4.039CcB ± 0.06 6.918BcB ± 0.08 11.207AcA ± 0.29 

PC 0.636EcB ± 0.01 0.846EbB ± 0.02 1.879DaA ± 0.03 5.501CaA ± 0.01 8.090BaA ± 0.14 9.869AcB  ± 0.18 

 
 

GLUCOZĂ 
GLUCOSE 

I IC 0.405EaA ± 0.01 0.405EcA ± 0.01 1.325DaB ± 0.03 1.771CbB ± 0.03 2.050BbB ± 0.04 4.068AaA ± 0.04 

PC 0.295EbB ± 0.01 0.435DbA ± 0.01 1.988CaA ± 0.01 1.950CaA ± 0.03 2.604BaA ± 0.02 3.702AaB ± 0.05 

GD 
IC 0.368FcB ± 0.00 0.606EbA ± 0.01 1.407DaA ± 0.01 1.552CaA ± 0.01 0.914BaA ± 0.02 2.096AbB ± 0.01 

PC 0.291FaA ± 0.00 0.395EaA ± 0.01 1.420DcB ± 0.00 1.976CaA ± 0.04 1.886BbB ± 0.06 2.785AaA ± 0.02 

S 
IC 0.320FbA ± 0.00 0.530EaA ± 0.01 1.369CaA ± 0.02 2.050BcB ± 0.04 2.956DcB ± 0.06 3.355AcB ± 0.05 

PC 0.391DbB ± 0.01 0.563DcB ± 0.01 1.170CbA ± 0.00 2.033BaA ± 0.01 2.467BcA ± 0.02 3.645AbA ± 0.01 

 
 

ZAHAROZ Ă 
SUCROSE 

I 
IC 0.000DaA ± 0.00 0.000DbA ± 0.00 0.003DaB ± 0.00 0.512CaB ± 0.01 2.191BaA ± 0.01 4.286AaA ± 0.01 

PC 0.000DaA ± 0.00 0.017DaA ± 0.00 0.005DaB ± 0.01 0.652CbA ± 0.01 1.320BbB ± 0.03 2.788AaB ± 0.02 

GD 
IC 0.000DaA ± 0.00 0.003DbA ± 0.00 0.002DcA ± 0.00 0.341CcB ± 0.00 0.881BcB ±0.01 3.269AcA ± 0.04 

PC 0.000DaA ± 0.00 0.000DbA ± 0.00 0.008DbA ± 0.00 0.854CcA ± 0.01 1.904AcB ± 0.00 2.587BcA ± 0.04 

S 
IC 0.000DaA ± 0.00 0.000DaA ± 0.00 0.000DbA ± 0.00 0.288CbB ± 0.00 0.644BbB ± 0.01 2.086AbB ± 0.01 

PC 0.000DaA ± 0.00 0.000DbA ± 0.00 0.000DbA ± 0.00 0.473CaA ± 0.01 1.191BaA ± 0.01 1.252AbA ± 0.01 
1Ionathan; 2Golden Delicious; 3Starkrimson; 4Interior de coroană / Inside of the three crown; 5Periferie de coroană / Periphery of the crown; 6T1 T6 – Intervalul 
de recoltare al probelor / Harvesting time during fruit growth; 7Majusculele identice pentru fiecare soi şi pentru fiecare poziţie în coroană indică diferenţe 
nesemnificative (p>0.05); Literele mici identice pentru fiecare poziţie şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05); Majusculele identice scrise în 
italic pentru fiecare soi şi pentru fiecare timp indică diferenţe nesemnificative (p>0.05);  



29 
 

Concentraţia fructozei a crescut semnificativ statistic (p<0.05), începând de la 7 zile 

de la fenofaza înflorirea deplină, similar pentru toate cele trei soiuri luate în studiu (Tabelul 

3.7 şi Figurile 3.14, 3.15 şi 3.16). Soiul Ionathan a înregistrat un conţinut de fructoză 

cuprins între 0.583 g/100g suc şi 14.337 g/100g suc pentru fructele recoltate din interiorul 

coroanei şi un conţinut cuprins între 0.547 g/100g suc şi 12.134 g/100g suc pentru fructele 

recoltate de la periferia coroanei. Soiul Golden Delicious a acumulat un conţinut de fructoză 

cuprins între 0.616 g/100g suc şi 9.647 g/100g suc pentru fructele recoltate din interiorul 

coroanei şi între 0.474 g/100g suc şi 10.373g/100g suc pentru fructele recoltate de la 

periferia coroanei.  Soiul Starkrimson a înregistrat un conţinut de fructoză cuprins între 

0.422 g/100g suc şi 11.207 g/100g suc pentru fructele recoltate din interiorul coroanei şi un 

conţinut de 0.636 g/100g suc şi 9.869 g/100g suc pentru fructele recoltate de la periferia 

coroanei. Comparând soiurile între ele în funcţie de poziţia fructului în coroană pentru 

fiecare timp în parte, putem observa că diferenţe semnificative statistic (p<0.05) apar chiar 

de la 7 zile de la fenofaza înflorirea deplină (Tabelul 3.7). 

  

Fig. 3.14 Separarea prin metoda HPLC a zaharurilor simple FR (fructoza), GL (glucoza) şi ZA (zaharoza) din sucul 
obţinut din fructele de măr soiul Ionathan recoltate din (A) interiorul coroanei (IC) şi (B) periferia coroanei  

  

Fig. 3.15 Separarea prin metoda HPLC a zaharurilor simple FR (fructoza), GL (glucoza) şi ZA (zaharoza) din sucul 
obţinut din fructele de măr soiul Golden Delicious recoltate din (A) interiorul coroanei (IC) şi (B) periferia coroanei 

A B 

A B 
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Fig. 3.16 Separarea prin metoda HPLC a zaharurilor simple FR (fructoza), GL (glucoza) şi ZA (zaharoza) din sucul 
obţinut din fructele de măr soiul Starkrimson recoltate din (A) interiorul coroanei (IC) şi (B) periferia coroanei  

 

3.3.4 Evaluarea aplicabilităţii spectroscopiei infraroşu mediu şi a chemometriei 

la determinarea concentraţiilor de zaharuri solubile din fructele a trei soiuri de măr pe 

parcursul dezvoltării 

Obiectivul acestei părţi a tezei de doctorat a constat în evaluarea aplicabilităţii 

spectroscopiei infraroşu mediu şi a chemometriei la determinarea concentraţiilor de zaharuri 

solubile din sucul obţinut din fructele de măr aparţinând  soiurilor Ionathan (N=12), Golden 

Delicious (N=12) şi Starkrimson (N=12) recoltate la şase timpi diferiţi (T1 → T6), începând 

de la 7 zile de la fenofaza înflorirea deplină şi până la maturitate. 

Figura 3.17 prezintă Analiza componentului principal (PCA) bazată pe concentraţiile 

de zaharuri determinate prin metoda directă HPLC. Se observă o grupare clară a probelor în 

funcţie de timpul de recoltare (T1 → T6), în timp ce nu se poate identifica o grupare a 

probelor legată de soiul de măr sau de poziţia fructelor în coroană. Analizarea concomitentă 

a „scorurilor” PCA cu „x-loadings” evidenţiază conţinutul ridicat de fructoză al probelor 

recoltate la timpul 6 (144 zile de la fenofaza înflorirea deplină). 

  
Fig. 3.17 Analiza PCA – evidenţierea grupării probelor de suc de măr în funcţie de timpul recoltării (T1 → T6) pe baza 

concentraţiilor de zaharuri determinate prin metoda directă HPLC  

A B 
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3.3.4.1 Descrierea spectrelor soluţiilor standard de zaharuri (fructoză, glucoză şi 

zaharoză) şi a probelor de suc de măr obţinute din fructele a trei soiuri pe parcursul 

dezvoltării 

În vederea formării setului de soluţii standard s-a urmărit încadrarea concentraţiilor 

acestor mix-uri de soluţii standard în limite apropiate de cele determinate prin metoda 

directă. Astfel, concentraţiile celor 27 de mix-uri de soluţii standard s-au stabilit între 0 – 

15% pentru fructoză, respectiv între 0 – 5% pentru glucoză şi zaharoză Tabelul 3.8. S-a 

realizat şi câte un standard specific fiecărui tip de glucid studiat la o concentraţie a soluţiei 

egală cu limita superioară precizată anterior. Spectrele FT-MIR ale celor 27 de mix-uri de 

soluţii standard, respectiv cele ale soluţiilor standard individuale de fructoză (conc. 15%),   

glucoză (conc. 5%) şi zaharoză (conc. 5%) sunt prezentate în Figura 3.18 A şi B. Toate 

aceste spectre prezintă benzi puternice de absorbţie caracteristice moleculelor de apă, între 

1500 – 1800 cm-1 şi între 2800 – 3700 cm-1, arătând o aparentă similitudine a tuturor 

soluţiilor. Totuşi diferenţierea standardelor de soluţii de glucide se poate realiza prin analiza 

regiunii spectrale caracteristice acestei clase de compuşi cuprinsă între 900 – 1500 cm-1. În 

această regiune s-au identificat (Figura 3.18 C),  benzi de absorbţie caracteristice glucozei 

(maxime specifice la 991, 1031, 1080, 1107, 1151, 1367 cm-1), fructozei (maxime specifice 

la 966, 1063, 1083, 1155, 1254, 1346, 1416 şi 1456 cm-1) şi zaharozei (maxime specifice la 

995, 1055, 1113, 1138 cm-1). 

Tabelul 3.8 
Concentraţiile mix-urilor de soluţii standard preparate (interval concentraţie fructoză 0 – 

15%; glucoză 0 – 5 %; zaharoză 0 -5 %) 

Denumire Glucoză 
%(m/m) 

Fructoză 
%(m/m) 

Zaharoză 
%(m/m)  Denumire 

Glucoză 
%(m/m) 

Fructoză 
%(m/m) 

Zaharoză 
%(m/m) 

STD1 0.3 0.4 0.2 
 STD16 3.0 8.5 1.0 

STD2 0.5 0.6 0.3 
 

STD17 4.0 9.0 2.0 
STD3 1.3 0.8 0.5 

 STD18 1.0 9.5 3.0 
STD4 2.0 1.0 0.7 

 STD19 2.0 10.0 4.0 
STD5 3.0 1.5 0.8 

 STD20 3.0 11.0 5.0 
STD6 3.5 2.0 0.9 

 STD21 4.0 11.5 5.0 
STD7 4.0 3.0 1.0 

 
STD22 5.0 12.0 4.0 

STD8 2.5 3.5 1.5 
 STD23 1.0 13.0 3.0 

STD9 4.5 4.0 2.0 
 STD24 2.0 13.5 2.0 

STD10 0.0 5.0 2.5 
 STD25 3.0 14.0 1.0 

STD11 2.0 5.5 3.0 
 STD26 4.0 14.5 2.0 

STD12 3.0 6.0 3.5 
 STD27 5.0 15.0 5.0 

STD13 4.0 6.5 4.0 
 STD28 5.0 0.0 0.0 

STD14 1.0 7.0 4.5 
 STD29 0.0 15.0 0.0 

STD15 2.0 8.0 5.0 
 STD30 0.0 0.0 5.0 
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Aşa cum se observă în Figura 3.19 (A şi B), spectrele FT-MIR (650 – 4000 cm-1) ale 

sucurilor de fructe obţinute din merele soiurilor Golden Delicious, Ionathan şi Starkrimson 

recoltate pe parcursul dezvoltării lor, arată, la fel ca şi spectrele soluţiilor standard de 

glucide analizate anterior, trei zone importante: 2800 – 3700 cm-1, 1500 – 1800 cm-1 şi 900 

– 1500 cm-1. Regiunea 900 – 1500 cm-1 este una caracteristică zaharurilor şi evidenţiază 

(Figura 3.19, A şi B) acumularea zaharurilor în fructele de măr recoltate pe parcursul 

dezvoltării acestora. Diferenţele dintre probele de suc obţinut din merele recoltate pe 

parcursul dezvoltării fructelor pot fi observate, cu precădere în regiunea 900 – 1500 cm-1. 

Diferenţele de tipul „baseline shift” şi a „interferenţelor multiplicative” (Figura 3.19 A) sunt 

corectate cu ajutorul tratamentelor matematice (SNV -  „standard normal variate” Figura 

3.19 B, prima derivată Figura 3.19 C şi a doua derivată Figura 3.19 D). 

 

3.3.4.2 Selecţia regiunii spectrale şi a pre-tratamentului optim pentru previzionarea 

concentraţiilor de zaharuri din sucul obţinut din fructele a trei soiuri de măr pe parcursul 

dezvoltării lor 

Metoda „Partial least squares” (PLS) - Regresia celor mai mici pătrate s-a efectuat 

pentru a studia abilităţile predictive ale modelelor de calibrare. Modelele au fost prima dată 

validate utilizând tehnica de validare încrucişare totală („leave one aut / cross validation”). 

Apoi modelele au fost testate pentru previzionarea concentraţiilor de glucide din sucurile de 

măr ale probelor  din seturile de validare independente.  

Cele mai bune modele au fost selectate în baza celor mai mari coeficienţi de 

determinare pentru calibrare şi validare încrucişată (Rcal2, Rcval2) sau pentru validare 

independentă (Rp2), şi a celor mai mici  erori standard de calibrare (SEC), erori standard de 

validare încrucişată (SECV) sau erori standard de previzionare (SEP). S-a folosit de 

asemenea şi raportul de performanţă al deviaţiei (RPD – „ratio of performance of 

deviation”). RPD reprezintă în fapt raportul dintre abaterea standard (AS) şi SEP, indicând 

abilitatea modelului de a previziona rezultatele viitoare. 
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Fig. 3.18 Spectrele FT-MIR ale soluţiilor standard de zaharuri. (A) Spectrele FT-MIR ale celor 30 mix - uri de soluţii standard de fructoză, glucoză şi zaharoză; (B) Spectrele 
FT-MIR ale soluţiilor de fructoză (15% - linia roşie), glucoză (5% - linia albastră) şi zaharoză (5% - linia verde); (C) Zona spectrală 900 – 1500 cm-1 caracteristică glucidelor 

pentru soluţiile de fructoză (15% - linia roşie), glucoză (5% - linia albastră) şi zaharoză (5% - linia verde) 
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Fig. 3.19 Spectrele FT-MIR ale sucurilor de măr obţinute din fructele a trei soiuri de măr recoltate pe parcursul dezvoltării: (A) fără pre-tratament; (B) pre-tratamentul 
Standard normal variate (SNV); (C) pre-tratamentul SNV urmat de prima derivată Savitzky Golay - d1 7 2; (D) pre-tratamentul SNV urmat de derivata a doua Savitzky 

Golay - d2 9 2 
 

A 

C 

B 

D 
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Pentru a găsi modelul de calibrare cu cea mai bună capacitate predictivă, într-o primă 

etapă s-a urmărit selecţionarea regiunii spectrale optime (Tabelul 3.9) prin aplicarea metodei 

PLS (utilizând validarea încrucişată) pentru spectrele sucurilor obţinute din probele de 

fructe de măr recoltate pe parcursul dezvoltării (N=36). Setul conţine o diversitate largă de 

probe prezentând o variabilitate mare a concentraţiilor de zaharuri datorită timpului de 

recoltare diferit (de la 7 zile până la 144 de zile de la fenofaza înflorirea deplină), dar şi 

datorită soiurilor diferite luate în studiu (Starkrimson, Golden Delicious, Ionathan).  

Utilizarea unui asemenea set de probe asigură un interval foarte larg de concentraţii de 

fructoză (0.42 – 14.33%), glucoză  (0.29 – 4.06%) şi zaharoză (0 – 4.28%) al probelor de 

suc de măr şi aduce în acelaşi timp şi un grad de originalitate ridicat prin crearea unor baze 

de date spectrale caracteristice sucurilor de măr (autentice / fără a executa diluţii) cu 

concentraţii mici de zaharuri (studiile până la acest moment se bazează pe analiza sucurilor 

de măr obţinute din fructele recoltate la maturitate tehnologică şi / sau de consum). 

Verificarea fezabilităţii acestor modele de calibrare, reprezintă un prim pas în dezvoltarea 

unei metode rapide de tipul FT-MIR pentru analizarea merelor în dinamica de creştere. 

Regiuni spectrale diferite au fost selectate pentru optimizarea modelelor de calibrare. 

Intervalele de numere de undă (cm-1) importante în realizarea modelelor de calibrare cu 

performanțe bune au fost propuse în baza coeficienţilor de regresie ai modelelor PLS 

elaborate pentru spectrul întreg (650 – 4000 cm-1) nesupus niciunui tratament pentru fiecare 

glucid în parte. Ca şi exemplificare, în Figura 3.20 sunt prezentați grafic coeficienţii de 

regresie specifici modelului PLS dezvoltat pentru previzionarea fructozei bazat pe spectrul 

FT-MIR original, evidenţiind importanţa regiunii ce cuprinde numerele de undă specifice 

fructozei (1063, 1155, 1254, 1346, 1416 cm-1), rezultate ce sunt coroborate de spectrul 

soluţiei standard de fructoză (Figura 3.18 C). Numerele de undă caracterizate de coeficienţi 

de regresie cu valoare absolută mare, au impact asupra variabilelor de răspuns Y (valorile de 

referinţă), indicând astfel importanţa selectării lor pentru dezvoltarea modelelor de calibrare 

(LIU et al., 2008 citat de ŚCIBISZ et al., 2011). Pe de altă parte regiunile dominate de 

fluctuaţii („noise”) ale coeficienţilor de regresie trebuie eliminate din model. Această 

tehnică s-a utilizat în selectarea regiunilor spectrale relevante pentru fiecare glucid studiat în 

parte. 

 Aşa cum se observă în Tabelul 3.9, cele mai mari valori ale  Rcal2, Rcval2 şi RPD, 

respectiv cele mai mici valori ale SEC şi SECV s-au obţinut pentru regiunea spectrală 900 – 
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1500 cm-1 în cazul fructozei, 900 – 1200 cm-1 în cazul glucozei, respectiv 900 – 1200 cm-1 

în cazul zaharozei. Pentru fiecare tip de glucid în parte, aceste regiuni au fost utilizate în 

continuarea studiului pentru a selecta pre-tratamentul optim al datelor spectrale (Tabelul 

3.10). S-a testat pre-tratamentul „Standard Normal Variate” (SNV), prima derivată Savitzky 

Golay 7 puncte de netezire şi polinom de ordinul 2 – d 1 7 2, respectiv a doua derivată 

Savitzky Golay – d 2 9 2.  În baza aceleaşi evaluări ale performanțelor modelelor de 

calibrare obţinute (valori mari ale Rcal2, Rcval2 şi RPD, respectiv valori mici ale SEC şi 

SECV) s-a concluzionat faptul că pre-tratamentul optim ce trebuie aplicat spectrelor din 

studiul curent în cazul fructozei este d1 7 2, în cazul glucozei este d2 7 2 şi în cazul 

zaharozei este SNV.  

Selectarea regiunii spectrale optime şi a pre-tratamentelor aplicate  a condus la 

obţinerea unor modele de calibrare PLS cu performanţe foarte bune în cazul fructozei 

(Rcval
2=0.95; SECV=0.907) (Figura 3.21) şi acceptabile în cazul glucozei (Rcval

2=0.85) (Figura 

3.22). Totuşi, cu toate că s-a încercat selectarea şi optimizarea pre-tratamentelor şi în cazul 

modelelor de calibrare dezvoltate pentru conţinutul de zaharoză al sucurilor de măr obţinute 

din fructele recoltate pe parcursul dezvoltării, aceste modele au arătat o performanţă 

satisfăcătoare (Rcval
2=0.75) (Figura 3.23). 

 

Fig. 3.20 Coeficienţii de regresie ai modelului PLS dezvoltat pentru previzionarea fructozei 
bazat pe spectrul FT-MIR original, regiunea 650 – 4000 cm-1  
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Fig. 3.21 Concentraţiile de fructoză  previzionate prin FT-MIR ale 
sucurilor de măr obţinute din fructele recoltate pe parcursul dezvoltării 

versus valorile măsurate – modelul de calibrare PLS (N=36 probe) bazat 
pe 1 variabilă latentă, utilizând regiunea 900-1500 cm-1 şi d1 7 2  

 

Fig. 3.22 Concentraţiile de glucoză  previzionate prin FT-MIR ale 
sucurilor de măr obţinute din fructele recoltate pe parcursul dezvoltării 

versus valorile măsurate – modelul de calibrare PLS (N=36 probe) bazat 
pe 3 variabile latente, utilizând regiunea 900-1200 cm-1 şi d2 9 2  

 

Fig. 3.23 Concentraţiile de zaharoză  previzionate prin FT-MIR ale sucurilor de măr obţinute din fructele recoltate pe parcursul dezvoltării versus 
valorile măsurate – modelul de calibrare PLS (N=36 probe) bazat pe 1 variabilă latentă, utilizând regiunea 900-1200 cm-1 şi SNV 
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Tabelul 3.9 

Influenţa regiunii spectrale asupra performanţei modelelor de calibrare PLS dezvoltate pentru spectrele originale (fără pre-tratamente) ale setului de calibrare (N=36) format 
din probele de suc obţinut din fructele a trei soiuri de măr recoltate pe parcursul dezvoltării  

      Calibrare               Validare încrucişată1 

Parametru Media AS Interval Regiunea spectrală 
[cm-1] 

Nr. 
variabile 
latente 

Rcal
2  SEC Rcval

2  SECV RPD 

Fructoză 4.584 4.09 
0.422 – 
14.337 

650-4000 2 0.94  0.943 0.94  1.028 3.98 

900-1600 2 0.95  0.86 0.94  0.943 4.34 

900-1500 2 0.95  0.854 0.95  0.932 4.39 

950-1475 2 0.95  0.859 0.95  0.939 4.36 

900-1200 2 0.95  0.858 0.95  0.936 4.37 
             

Glucoză 1.598 1.094 
0.291- 
4.068 

650-4000 2 0.84  0.425 0.83  0.458 2.39 

900-1600 3 0.89  0.362 0.84  0.448 2.44 

900-1500 3 0.89  0.361 0.84  0.444 2.46 

975-1475 3 0.89  0.359 0.84  0.443 2.47 

900-1200 3 0.88  0.368 0.84  0.439 2.49 
             

Zaharoză 0.765 1.108 
0 - 

4.286 

650-4000 3 0.87  0.387 0.74  0.571 1.94 

900-1600 2 0.78  0.509 0.75  0.566 1.96 

900-1500 2 0.79  0.505 0.75  0.565 1.96 

975-1475 2 0.79  0.504 0.75  0.566 1.96 

900-1200 2 0.79  0.5 0.75  0.562 1.97 
1 Validare încrucişată totală „Full cross validation”; AS – abaterea standard; Rcal

2 ,Rcval
2 – coeficienţii de determinare pentru calibrare şi validare încrucişată; SEC – standard error of calibration 

– eroarea standard de calibrare; SECV – standard error of cross-validation – eroarea standard de validare încrucişată;  RPD – ratio of performance of deviation - raportul de performanţă al 
deviaţiei. 
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Tabelul 3.10 
Influenţa pre-tratamentului asupra performanţei modelelor de calibrare PLS dezvoltate pentru regiunile spectrale optime (cf. Tab. 4.14,, regiunea 

spectrală optimă la fructoză 900-1500 cm-1, la glucoză 900-1200 cm-1 şi la zaharoză 900-1200 cm-1) ale setului de calibrare (N=36) format din probele 
de suc obţinut din fructele a trei soiuri de măr recoltate pe parcursul dezvoltării  

 

    Calibrare               Validare încrucişată*1 

Parametru 
Regiunea spectrală 

[cm-1] 
Pre-tratament 

Nr. 

variabile 

latente 

Rcal
2  SEC Rcval

2  SECV RPD 

Fructoză 900 – 1500 

SNV 2 0.95  0.839 0.94  0.959 4.26 

d1 7 2 1 0.95  0.84 0.95  0.907 4.51 

d2 9 2 1 0.94  0.965 0.93  1.042 3.93 

           

Glucoză 900 – 1200 

SNV 3 0.88  0.372 0.84  0.448 2.44 

d1 7 2 3 0.89  0.361 0.84  0.438 2.50 

d2 9 2 3 0.9  0.345 0.85  0.424 2.58 

           

Zaharoză 900 – 1200 

SNV 1 0.78  0.514 0.75  0.561 1.98 

d1 7 2 1 0.78  0.518 0.74  0.569 1.95 

d2 9 2 1 0.72  0.575 0.69  0.626 1.77 
*1 Validare încrucişată totală; SNV – Standard Normal Variate; d1 / d2 – prima  / a doua derivată; Rcal

2 ,Rcval
2 – coeficienţii de determinare pentru calibrare şi validare încrucişată; 

SEC – standard error of calibration – eroarea standard de calibrare; SECV – standard error of cross-validation – eroarea standard de validare încrucişată; RPD – ratio of performance 
of deviation - raportul de performanţă al deviaţiei. 
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3.3.4.3 Previzionarea concentraţiilor de zaharuri din sucul obţinut din fructele a trei 

soiuri de măr pe parcursul dezvoltării lor – validarea externă 

Pentru testarea performanţelor modelelor de calibrare optimizate anterior pentru 

fiecare tip de glucid studiat s-a recurs la validarea acestora prin seturi de validare externă 

independente. Astfel, prin selecţie manuală aleatorie şi vizând o distribuţie reprezentativă a 

tuturor tipurilor de probe şi un interval cât mai larg de concentraţii, din cele 36 de probe s-

au format două seturi unul de calibrare (C1), format din 24 de probe (66.6%) şi unul de 

validare externă (V1), format din 12 probe (33.3%). Aşa cum se observă în Tabelul 3.11 

mediile, abaterea standard şi intervalele setului de calibrare (N=24) sunt foarte apropiate de 

cele ale setului de validare  (N=12). 

Pentru a verifica fezabilitatea modelelor de calibrare obţinute în baza spectrelor celor 

30 de mix-uri de soluţii standard de glucide (setul STD; N=30) s-a decis utilizarea setului de 

probe (setul V2; N=36) de suc de măr obţinut din fructele de măr recoltate pe parcursul 

dezvoltării lor şi compararea rezultatelor previzionate cu cele determinate prin metoda 

directa HPLC pentru fiecare glucid în parte. Mediile, abaterea standard şi intervalele acestor 

seturi sunt prezentate în Tabelul 3.11.  

Pentru a verifica ipoteza conform căreia un set format atât din mix-uri de soluţii 

standard cât şi sucuri de măr autentice ar avea o capacitate predictivă superioară s-a decis 

utilizarea setului de calibrare C2 (N=54) format din cele 30 de mix-uri de soluţii standard şi 

cele 24 probe de suc de măr autentic ale setului C1. Validarea acestui model s-a realizat 

utilizând setul V1 format din cele 12 probe de suc autentic, altele decât cele 24 utilizate deja 

în setul de calibrare (Tabel 3.11). 

Tabelul 3.12 prezintă sinteza rezultatelor obţinute pentru modelele de calibrare PLS 

realizate pentru seturile C1, STD şi C2, respectiv performanţele acestora în cazul 

previzionării seturilor de validare externă V1 şi V2. Se observă acurateţea ridicată a 

modelelor de calibrare PLS elaborate pentru spectrele mix-urilor de soluţii standard ale 

celor trei zaharuri studiate (set STD haşurat în secţiunea Calibrare din Tabelul 3.12, pentru 

fructoză, glucoză şi zaharoză). Indiferent de tipul de glucid, modelele obţinute pentru setul 

STD prezintă coeficienţi de  determinare foarte apropiaţi de unitate (0.98 pentru fructoză, 

0.95 pentru glucoză şi 0.94 pentru zaharoză). 
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Tabelul 3.11 

Statistică descriptivă a concentraţiilor de zaharuri pentru seturile de calibrare şi validare luate în studiu 

  CALIBRARE  VALIDARE EXTERNA 
Denumire 

set 
Descriere N Parametru Media AS Interval  Denumire 

set 
N Parametru Media AS Interval 

C1 
Selectate 
aleatoriu 

24 

Fructoză 4.671 4.194 0.422-14.337  

V1 12 

Fructoză 4.411 4.048 0.547 - 12.134 

Glucoză 1.574 1.045 0.291 - 4.068  Glucoză 1.648 1.232 0.295 - 3.702 

Zaharoză 0.832 1.207 0 - 4.286  Zaharoză 0.632 0.911 0 - 2.788 

              

STD 
mix-uri de F 

G şi Z 
30 

Fructoză 7.043 5.092 0 – 15  

V2 36 

Fructoză 4.584 4.09 0.422 - 14.337 

Glucoză 2.52 1.589 0 – 5  Glucoză 1.598 1.094 0.291 - 4.068 

Zaharoză 2.413 1.737 0 – 5  Zaharoză 0.765 1.108 0 - 4.286 

              

C2 
STD + 

Selectate 
aleatoriu 

54 

Fructoză 5.989 4.821 0 – 15  

V1 12 

Fructoză 4.411 4.048 0.547 - 12.134 

Glucoză 2.099 1.442 0 – 5  Glucoză 1.648 1.232 0.295 - 3.702 

Zaharoză 1.710 1.707 0 – 5  Zaharoză 0.632 0.911 0 - 2.788 

N – numărul de probe al fiecărui set; AS- abaterea standard 
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Rezultate foarte bune s-au obţinut şi pentru setul C1 utilizat la realizarea modelelor 

de calibrare pentru fructoză şi glucoză, înregistrându-se valori ale Rcal
2 de 0.95 şi 0.91, 

pentru fructoză, respectiv glucoză. Pe de altă parte, în cazul zaharozei, deşi rezultatele 

obţinute pentru setul STD au performanţe ridicate, cele pentru setul C1 cât şi pentru C2 sunt 

mediocre (Rcal
2 de 0.78 şi 0.71 pentru setul C1, respectiv C2), fapt ce poate fi explicat prin 

numărul mare de probe cu concentraţia nulă sau foarte apropiată de aceasta, la  timpii de 

recoltare iniţiali. Practic niciunul din seturile de calibrare dezvoltate pentru zaharoză nu a 

putut fi utilizat cu succes la previzionarea concentraţiilor de zaharoză ale seturilor de 

validare externe (V1-V2, Tabelul 3.12).  

În cazul fructozei, cele mai bune rezultate realizate la previzionarea seturilor externe 

(V1-V2), s-au obţinut atunci când modelul se bazează pe spectrele sucurilor de măr 

autentice (set C1); astfel, pentru fructoză, utilizând modelul de calibrare PLS creat pe baza 

setului C1, s-a obţinut pentru setul de validare externă V1, un Rp
2 de 0.94 şi SEP de 0.826. 

Rezultate cu performanţe satisfăcătoare s-au obţinut şi în cazul previzionării concentraţiilor 

de glucoză ale aceluiaşi set, utilizând modelul de calibrare creat pe baza setului C1: Rp
2 a 

fost 0.84 şi SEP de 0.472. 

Tabelul 3.12 

Performanţele modelelor PLS obţinute pentru seturile de calibrare şi validare luate în studiu  

Parametru /  
Caracteristicile 

Calibr ării  

 Calibration   External validation  

CS*4 No. of 
factors 

Rcal
2 SEC 

  
VS*5 Rp

2 SEP RPDp 

Fructoză  *1 

C1 1 0.95 0.846   V1 0.94 0.826 4.901 

STD 2 0.98 0.657   V2 0.78 0.99 4.131 

C2 2 0.96 0.924   V1 0.88 0.946 4.280 

           

Glucoză *2  

C1 3 0.91 0.311   V1 0.84 0.472 2.610 

STD 2 0.95 0.355   V2 0.2 0.519 2.108 

C2 2 0.86 0.538   V1 0.74 0.509 2.420 

           

Zaharoză *3 

C1 1 0.78 0.558   V1 0.70 0.436 2.085 

STD 3 0.94 0.395   V2 * 1.777 0.623 

C2 3 0.71 0.916   V1 0.31 0.739 1.232 
*1 Regiunea spectrală 900-1500 cm-1; Pre-tratament: d1 7 2; *2 Regiunea spectrală 900-1200 cm-1; Pre-tratament: d2 9 2 
; *3 Regiunea spectrală 900-1200 cm-1; Pre-tratament: SNV ; *4CS - Setul de calibrare; *5 VS - Setul de validare; Rp

2 
– coeficientul de determinare pentru validare externă; Toate celelalte abrevieri sunt similare cu cele din 
Tabelul 3.9 
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Cap. IV CONCLUZII, RECOMAND ĂRI ȘI PERSPECTIVE 

 

4.1 CONCLUZII GENERALE 

� Aciditatea a scăzut pe parcursul creşterii fructelor, pentru fructele mature cea mai mare 

valoare fiind înregistrată pentru soiul Ionathan, urmat de soiul Golden Delicious şi 

Starkrimson. 

� Conţinutul în solubile totale, diametrul şi masa au crescut odată cu dezvoltarea fructelor 

indiferent de soi sau poziţia în coroană. 

� Pentru toate soiurile conţinutul de polifenoli totali maxim a fost înregistrat la fructele 

recoltate la 7 zile de la fenofaza înflorirea deplină, scăzând odată cu creşterea şi 

dezvoltarea fructelor. 

� Capacitatea antioxidantă atinge cel mai ridicat nivel la 15 zile de la fenofaza înflorirea 

deplină, scăzând apoi până la maturitatea tehnologică. 

� Clorofila totală, clorofila a şi b înregistrează valori ridicate în fenofaza 65 de zile de la 

înflorirea deplină, când temperatura este ridicată şi intensitatea luminii este mare (luna 

Iulie). 

� Concentraţia carotenoidelor acumulate în pieliţa de măr a variat, urmărind totuși o 

tendință descendentă odată cu dezvoltarea fructelor, indiferent de soi sau poziţia în 

coroană. 

� Pentru toate cele trei soiuri luate în studiu cantitatea de amidon este redusă în stadiul 

timpuriu de dezvoltare a fructului, apogeul fiind atins la 65 de zile de la fenofaza 

înflorirea deplina şi apoi scăzând treptat până la maturitatea tehnologică. 

� Concentraţiile de glucoză, fructoză şi zaharoză cresc odată cu dezvoltarea fructelor, 

analiza componentului principal pentru aceşti parametri reliefând o grupare clară a 

probelor în funcţie de timpul de recoltare (T1 → T6), dar nu evidenţiază nicio grupare a 

probelor legată de soiul de măr sau de poziţia fructelor în coroană.  

� Selectarea regiunii spectrale optime şi a pre-tratamentelor aplicate  a condus la obţinerea 

unor modele de calibrare PLS cu performanţe foarte bune în cazul fructozei şi 

acceptabile în cazul glucozei; cu toate că s-a încercat selectarea şi optimizarea pre-

tratamentelor şi în cazul modelelor de calibrare dezvoltate pentru zaharoză, aceste 

modele au arătat o performanţă satisfăcătoare. 
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� În cazul fructozei şi a glucozei, cele mai bune rezultate realizate la previzionarea 

seturilor externe, s-au obţinut atunci când modelul se bazează pe spectrele sucurilor de 

măr autentice; Niciunul din seturile de calibrare dezvoltate pentru zaharoză nu a putut fi 

utilizat cu succes la previzionarea concentraţiilor de zaharoză ale seturilor de validare 

externe. 

4.2 RECOMANDĂRI 

� Fructele imature rezultate în urma căderilor fiziologice din fenofazele cele mai apropiate 

de înflorirea deplină (7 zile / 15 zile / 35 zile) se recomandă a fi utilizate la extracţia 

antioxidanţilor şi coloranţilor naturali. 

� La extragerea amidonului se recomandă utilizarea în principal a merelor imature 

rezultate în urma căderilor fiziologice din perioadă apropiată de fenofaza 65 de zile de la 

înflorirea deplină. 

� Merele imature rezultate în urma căderilor fiziologice din perioadă ulterioară fenofazei 

107 zile de la înflorirea deplină, se recomandă a fi utilizate la extracţia zaharurilor 

simple (sucuri, concentrate). 

� Se recomandă utilizarea celor mai performante modele de calibrare  dezvoltate în acest 

studiu la previzionarea concentraţiilor de zaharuri ale fructelor de măr recoltate pe 

parcursul dezvoltării lor. 

4.3 PERSPECTIVE 

� Identificarea şi cuantificarea compușilor fenolici individuali existenți în fructele de măr 

pe parcursul dezvoltării lor. 

� Identificarea şi cuantificarea pigmenților carotenoidici individuali din fructele de măr pe 

parcursul dezvoltării lor. 

� Determinarea prin metode HPLC și FT-MIR a acizilor organici din fructele de măr pe 

parcursul dezvoltării lor. 

� Determinarea pigmențlor antociani și identificarea acestora. 

� Determinarea căderilor fiziologice (în procente) în funcţie de fenofază,  condiţii 

climatice şi an de cultură. 

� Stabilirea unei scheme tehnologice de valorificare a căderilor fiziologice. 

� Dezvoltarea de ingrediente sau produse inovative bazate pe fructe imature de măr 

rezultate în urma căderilor fiziologice (ex. ceaiuri, tincturi, coloranţi naturali, etc.) 
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