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INTRODUCERE 

 

Poluarea, agentul fără culoare politică, care circulă fără pașaport, este încriminată 

de specialiști printre factorii cei mai de seamă care, prin tulburarea gravă a echilibrului 

ecologic, determină dispariția unor specii de plante și animale. Prin poluare,”omul își 

sapă singur groapa”, efectul de bumerang ecologic fiind bine cunoscut, însușit și aplicat 

de mama – natură, care nu iartă nimic, în consecință niciodată nu rămâne cu polițe 

neplătite (NĂDIȘAN și CHERECHEȘ 2000; NĂDIȘAN și colab., 2001). 

Un subiect la ordinea zilei pentru oenologia modernă îl reprezintă prezența în 

vinuri a metalelor contaminante, dar mai ales a metalelor grele. Astfel, există azi un 

interes foarte mare pentru identificarea diverselor surse care conduc la prezența metalelor 

grele în vin, de asemenea se urmărește reducerea conținutului în aceste metale prin 

folosirea diverselor tratamente permise de legislația în vigoare. Este nevoie să se 

cunoască la modul realist influența diferiților factori, atât de natură endogenă, cât și de 

natură exogenă, cum ar fi soiul de struguri, localizarea culturilor de viță de vie, solul, 

condițiile climatice ale anului (LUPA, și colab., 2008). 

Scopul principal al cercetărilor din prezenta lucrare este acela de a stabili gradul 

de poluare din cele trei locații Baia Mare, Turulung și Șimleul Silvaniei, și determinarea 

conținutului metalelor în vița de vie (Vitis vinifera), cultivată la distanțe variabile față de 

sursa de poluare din depresiunea Baia Mare. De asemenea această cercetare se realizează 

și pentru a se obține o imagine de ansamblu asupra conținutului de metale de tranziție 

(Cd, Co, Cu, Pb, și Zn), în solurile, podgoriile și vinurile produse în N-V României. 

Prezenta teză de doctorat este structurată pe 8 capitole, 258 de pagini și are în 

componență 51 de tabele, 27 de figuri, 24 de concluzii și 266 referințe bibliografice 

naționale și internaționale. 

O parte din rezultatele obținute pe parcursul celor trei ani de doctorat au fost 

publicate într-un număr de trei lucrări BDI în calitate de prim autor, o lucrare ISI în 

calitate de prim autor, pe lângă asta se adaugă o lucrare ISI și una BDI în calitate de 

coautor.  

Pe această cale doresc să aduc mulțumirile mele dar și întrega recunoștință 

doamnei Prof. dr. NASTASIA POP, pentru atenta dar și permanenta îndrumare în 
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vederea realizării programului de pregătire individuală și elaborării tezei de doctorat, 

acordându-mi fără echivoc întreg sprijinul său. Observațiile critice ale doamnei profesor 

asupra conținutului și consistenței prezentei lucrări m-au ajutat foarte mult la 

îmbunătățirea nivelului academic al prezentei teze de doctorat.  

Mulțumiri colegilor de la disciplina de viticultură, conf. universitar dr. Claudiu-

Ioan BUNEA șef lucrări dr. Anca Cristina BABEȘ, care mi-au acordat tot sprijinul în 

realizarea acestei cercetări. 

În mod special aș dori să mulțumesc domnului Conf. dr. ing. Leonard MIHALY-

COZMUTA și colaboratorilor acestuia: Prof. dr. ing. Anca MIHALY-COZMUTA, conf. 

dr. Camelia NICULA  Șef lucrări dr. Anca PETER, sub îndrumarea cărora am făcut toate 

determinările chimice ale micro-, macroelementelor și metalelor grele, necesare 

finalizării lucrării de doctorat, cercetările au fost realizate în laboratorul de cercetare din 

cadrul Facultății de Științe, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Baia 

Mare.  

 

CAPITOLUL I 

SITUAȚIA VITICULTURII PE GLOB 

 

Vița de vie, plantă cu mari valențe ecologice, se cultivă pe toate continentele, și 

în ambele emisfere ale Pământului. Cultura este însă mai dezvoltată, obținându-se 

produse de calitate superioară, între izotermele de 90C și 250C. În ambele emisfere este o 

cultură profitabilă, în zonele cu climat temperat, subtropical dar și tropical. 

Datorită condițiilor ecologice foarte bune dar și a puterii tradiției, în multe țări 

din Europa, America și Africa predomină cultura soiurilor de vin, în Asia predomină 

soiurile pentru stafide și soiurile pentru masă (LUNG, 2012). Suprafața viticolă globală a 

fost în creștere continuă, până în anul 1976, când s-a înregistrat suprafața maximă de 10,3 

milioane de hectare (POP, 2010). În ultimele două decenii suprafețele ocupate cu viță de 

vie au scăzut într-un mod continuu, ca să ajungă după ultimele statistici la 7,519 milioane 

hectare în 2013. 

În situația actuală, în țara noastră predomină plantațiile viticole cu soiuri de 

struguri pentru vin. Conform datelor oferite de MADR, patrimoniul viticol al României 
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în 2009 se prezenta astfel: suprafața de vii pe rod a fost de 194,9 mii hectare. În România, 

sortimentul de soiuri roșii este reprezentat de: Merlot (8,5%), Băbească neagră (6,2%), 

Cabernet Sauvignon (3,5%), Fetească neagră (0,4%); sortimentul pentru vinuri albe este 

alcătuit din: soiurile Fetească regală (17,(%), Fetească albă (10,9%), Riesling italian 

(10%), Aligoté (6,5%) (ROTARU, 2000).  

 

CAPITOLUL II 

ASPECTE GENERALE PRIVIN PREZENȚA MICRO-, 

MACROELEMENTELOR ȘI METALELOR GRELE, POLITICI DE MEDIU 

 

Poluarea reprezintă una dintre căile cele mai importante de deteriorare a 

capitalului natural (Botnariuc și Vădineanu 1982, Vădineanu 1998, citați de PAVEL, 

2012). În concepția modernă poluarea solului reprezintă orice acțiune care produce 

dereglarea funcționării normale a solului, ca suport dar și mediu de viață în cadrul 

diferitelor ecosisteme naturale sau create de mâna omului, dereglare manifestată prin 

degradare fizică, chimică sau biologică a solului. 

 

2.1. ORIGINEA ȘI SURSELE MICRO-, MACROELEMENTELOR ȘI METALELOR 

GRELE ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

Asupra definirii termenului de „metal greu” accepțiile sunt foarte diverse și 

considerate a nu fi satisfăcătoare din punct de vedere chimic. Prima definiție a acestui 

termen în literatura de specialitate, este realizată de Bjerrum care consideră ”metalele 

grele” acele metale care au densitatea în formă elementară mai mare decât 7g∙cm-3. În 

decursul timpului această definire înregistrează modificări, unii autori considerând 

metalele grele acele metale care au densitatea mai mare de 4g∙cm-3, alții atribuie o 

densitate mai mare de 5g∙cm-3 (ABRAHIM, 2008; LAW, 1992), sau 4,5g∙cm-3 (STREIT, 

1994) sau 6g∙cm3 (THORNTON, 1994). Ca urmare a multiplicității interpretărilor s-a 

considerat a nu fi corect utilizat, cu scopul definirii, criteriului densității. În acest moment 

se realizează clasificarea în funcție de proprietățile chimice ale metalelor (Nioboer și 
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Richardson, 1980, citați de IORDACHE 2009), iar termenul ”metal greu” rămâne un 

termen neclarificat în științele naturii (APPENROTH, 2010). 

 

SURSELE NATURALE 

Sursele naturale de metale grele pot fi: rocile magmatice sau sedimentare, roci 

care provin din procesele de eroziune, sau din procesele de formare a solurilor. 

Prezența metalelor grele este condiționată de tipul de roci, climat, timp și 

caracteristicile faunei (organismele din sol), dar depinde și de aria investigată. 

SURSELE ANTROPOGENE 

Sursele antropogene de metale grele includ în general activitățile industriale, 

transporturile și agricultura (SIEGEL, 2002; ADRIANO, 2001). Metalele grele pot 

ajunge în atmosferă sub formă de aerosoli, sub formă de poluanți principali sau 

particulari, ori se pot găsi în faza apoasă sau în deșeuri solide, iar sursele pot fi difuze sau 

punctuale. 

 

2.2. COMPORTAREA MICRO-, MACROELEMETALELOR ȘI A METALELOR 

GRELE ÎN SOL 

 

Solul reprezintă o combinație de elemente solide, lichide și gazoase. 

Componentele solide sunt reprezentate de mineralele primare și secundare, având o 

mărime ce poate să varieze de la <2 μm în diametru (nisip) până la >2 mm în diametru 

(roca). Componentele anorganice reprezintă pentru 90% din cantitatea totală solidă a 

solului. Într-un sol fertil tipic, componenta solidă (care are în componența sa aproximativ 

45% minerale 5% materie organică), reprezintă aproximativ 50% din volumul total, cu 

apă și aer, fiecare completând în proporție aproximativ egală (20-30%). Metalele găsite 

în cea mai mare concentrație în sol sunt: magneziu, sodiu, calciu, fier, aluminiu. Gradul 

de poluare a solurilor cu metale grele, diferă în funcție de mulți factori cum ar fi: gradul 

de industrializare, zona geografică, marimea colectivităților umane, tipul de sol, tipul 

sursei de poluare, distanța față de sursa de poluare. 
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2.2.1. Factorii care influențează mobilitatea micro,-macroelementelor și metalelor 

grele din sol 

 

Factorii care influențează dinamica procesului de mobilitate a micro,-

macroelementelor și a metalelor grele sunt: factori interni (metabolismul plantelor, relația 

dintre sistemul radicular - rizosferă, și inhibitori metabolici) și factori de mediu (lumina, 

temperatura, oxigenul, umiditatea, reacția solului, dar și concentrației ionilor din soluția 

solului). 

2.2.2. Comportarea metalelor grele în sistemul sol-plantă 

 

Factorii biologici pot să influențeze, de asemenea biodisponibilitatea elementelor 

dar și absorbția lor în plante. Proprietățile fizico-chimice dar și cele bio-chimice ale 

micromediului rizosferei pot fi ușor modificate datorită activității biologice de la acest 

nivel. În consecință, biodisponibilitea metalelor grele în rizosferă diferă față de 

biodisponibilitatea acestora în solurile lipsite de activitate microbiologică. Descreșterea 

succesivă a fracțiunii schimbabile în rizosferă se poate datora: absorbției radiculare, 

exudatelor și metaboliților eliberați de către sistemul radicular și a metaboliților rezultați 

în urma activității microbiene, care poate determina schimbarea mobilității metalelor 

adică, trecerea din formă fixă în formă mobilă. 

 

2.2.3. Mecanisme de apărare împotriva metalelor grele 

 

Felul în care metabolismul plantelor răspunde la expunerea la diferite 

concentrații ale micro-, macroelementelor și metalelor grele, reprezintă un pas important 

în determinarea capacității acestora de a supraviețui, în condiții de poluare intensă. În 

acest caz structura genetică a exemplarului va determina comportamentul ulterior al 

acestuia, respectiv care vor fi reacțiile de răspuns ale lui, și dacă organismul este capabil 

să supraviețuiască și să se reproducă în continuare. În acest sens se consideră că selecția 

naturală a genotipurilor capabile să activeze unul sau mai multe mecanisme de toleranță, 

selecție de lungă durată, va conduce la formarea de ecotipuri tolerante, populații întregi 

chiar de specii metalifere (Baker, 1987, Meharg 1993 citat de  LAZĂR, 2002). 
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2.2.4. Translocarea metalelor grele în sistemul sol-plantă 

 

Acest proces se referă la migrarea metalelor dintr-o parte în alta. Mecanismul de 

transport este același ca și în cazul elementelor nutritive care pătrund în plantă, în 

transportul cationilor metalelor și metalelor grele și intervin în procesele active de 

translocație, care se desfășoară cu consum energetic, în prezența ATP.  

 

2.2.5. Interferența metalelor grele cu alte metale 

 

Interferența metalelor grele cu alte metale, poate avea loc atât în sol cât și în 

plantă, chiar în mod diferențiat în diferite organe ale plantei. Metalele grele ca și alți 

nutrienți participă în vegetație la interacțiuni specifice.  

 

CAPITOLUL III 

STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND PREZENȚA MICRO-, 

MACROELEMENTELOR ȘI METALELOR GRELE ÎN PODGORII ȘI 

ACUMULAREA LOR ÎN VIȚA DE VIE 

 

3.1. ELEMENTELE CHIMICE CARE PREZINTĂ IMPORTANȚĂ PENTRU VIȚA DE 

VIE 

 

Vița de vie la fel ca totate celelalte plante își procură substanțele minerale din 

mediul înconjurător, fapt pentru care există interdependeța între compoziția chimică a 

solului și plantă (vița de vie). Având un sistem radicular bine dezvoltat, multă vreme s-a 

crezut că vița de vie nu e o specie prea pretențioasă, dar pentru a obține o recoltă mare, de 

calitate superioară, vița de vie are nevoie de o mare cantitate de substanțe minerale, deci 

ea este o mare consumatoare de substanțe minerale (POP, 1998).  

Azotul – N 

Este cunoscut faptul că în lumea vegetală creșterea aproape a tuturor speciilor de 

plante, inclusiv a viței de vie este determinată în primul rând de aportul acestui element 

nutritiv valoros. Azotul acesta intră în componența unor substanțe complexe (aminoacizi, 
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enzime, hormoni) care prezintă un rol principal în creșterea și fructificarea viței de vie. 

Azotul este absorbit prin sistemul radicular, fie sub formă amoniacală (NH3; NH4), în 

acest caz este folosit direct la sinteza aminoacizilor, fie sub formă nitrică (NH2; NH3), caz 

în care este necesar ca în prealabil să treacă printr-un proces de reducere (GRECU, 

2006).  

Fosforul – P  

În metabolismul viței de vie fosforul prezintă un rol important de regulator al 

procesului respirator și transportor de energie, contribuind favorabil la absorbția mai 

multor elemente nutritive necesare viței de vie. Un rol important are în formarea și 

legarea florilor, precum și în evitarea sau reducerea fenomenelor de miere și/sau de 

mărgeluire. Fosforul dacă este folosit în cantități corespunzătoare cerinței biologice a 

viței de vie, poate să sporească precocitatea maturării strugurilor și a lăstarilor, mărind în 

acest fel rezistența coardelor la gerurile din timpul iernii dar și la fenomenele de secetă. 

Scurtează perioada de vegetație, ajută la ramificarea sistemului radicular, temperează 

creșterea vegetativă a viței de vie cauzată de excesul de azot și stimulează procesele de 

fecundare și formare a strugurilor, dar influențează și acumularea de zaharuri și antociani. 

Potasiul – K  

Potasiul este indispensabil plantelor și implicit viței de vie, fiind un component 

de bază al țesuturilor cu metabolism intens și creștere rapidă, precum și al organelor de 

fructificare. Potasiul contribuie la economisirea apei, stimulează legarea 

bacelor/boabelor, influențează favorabil sinteza azotului și contribuie în mare măsură la 

maturarea strugurilor dar și a coardelor. Conținutul cel mai ridicat de potasiu din vița de 

vie se găsește în perioada înfloritului. 

 

3.1.1. Prezența micro-, macroelementelor și metalelor grele în solul podgoriilor 

 

Determinarea conținutului total de metale din produsele viticole, vin, și sol, este 

un mod de caracterizare a respectivului vin în funcție de zona de proveniență 

(GREMAUD et al., 2004), de asemenea este important pentru a urmări impactul acestor 

cationi și anioni asupra viței de vie și în final a vinului, dar și pentru a investiga 

contaminarea solului dar și a vinului (GALANI-NIKOLAKAKI et al., 2002), și efectele 
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contaminării asupra consumatorilor. Toxicitatea metalelor depinde nu numai de 

concentrația totală a acestora ci și de mobilitatea și modul în care reacționează acestea cu 

solul, implicit cu vița de vie (RAMOS, 2006). 

În cazul solurilor viticole, din cauza perioadei lungi de timp în care solul este 

plantat cu viță de vie, dar și din cauza utilizării la scară industrială a compușilor care au 

în componența lor cupru, au contribuit la acumularea unor cantități destul de mari de 

cupru în profilul solurilor plantate cu viță de vie (GÓMEZ-ARMESTO, 2015). În Europa 

încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, s-au folosit compuși pe bază de cupru 

(GESSLER et al., 2011).  

 

3.1.2. Prezența micro-, macroelementelor și metalelor grele în coardă 

 

Pentru cunoașterea consumului global de elemente nutritive, este importantă  

determinarea ritmului de acumulare a substanței nutritive la nivelul butucului, dar mai 

ales determinarea substanței nutritive la nivelul lemnului de un an. Evoluția acumulării 

substanței uscate are un mers specific pentru fiecare soi în parte. Cea mai mare parte a 

elementelor minerale se acumulează la nivelul tuturor organelor multianuale și struguri, 

apoi în frunze și lăstari și mai puțin în lemnul anual (coarde) (POPESCU, 1975). 

Conținutul în elemente minerale și evoluția lor în timpul vegetației este specifică 

fiecărui organ al viței de vie (POPESCU, 1975). 

 

3.1.3. Prezența micro-, macroelementelor și metalelor grele în frunzele viței de vie 

 

S-a constatat că acumularea metalelor grele în organele plantelor, în special în 

frunze reprezintă o dovadă clară a mediului unde s-a dezvoltat respectiva frunză ca fiind 

unul poluat geologic. Acest lucru se întâmplă în special când planta (vița de vie) este 

expusă unei poluări de origine atmosferică. În acest scop, unele studii de specialitate scot 

în evidență că, frunzele spălate conțin o cantitate redusă de metale grele comparativ cu 

frunzele nespălate, care prezentau un conținut extrem de mare de poluanți. 
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3.1.4. Prezența micro-, macroelementelor și metalelor grele în must 

 

Concentrația de minerale din must reflectă în mare parte concentrația minerală a 

solului suport de creștere a viței de vie (BERTOLDI et al., 2011; CHOPIN et al., 2008; 

MARENGO et al., 2008; PESSANHA et al., 2010), cu alte cuvinte, creșterea și 

fructificarea viței de vie este influențată direct de mediul local unde a fost plantată 

(ROGIERS et al., 2006; POHL, 2007; DALIPI et al., 2015). 

 

3.1.5. Prezența micro-, macroelementelor și metalelor grele în vin 

 

Vinul este o matrice complexă, care pe lângă componentele sale de bază apa, 

alcoolul și zaharuri conține și o mare varietate de compuși organici dar și anorganici. 

Compoziția vinului este influențată de o serie de factori care în mare parte la rândul lor 

sunt influențați de arealul de cultură: varietatea de soi, tipul de sol, clima, procesul de 

vinificație, transportul dar și depozitarea (VOICA, et al., 2015). 

Pentru a îmbunătăți cunoștințele despre trasabilitatea macro-, microelementelor și 

a metalelor grele din vin, se recomandă a se dezvolta continuu noi tehnici de monitorizare 

a vinului dar și de a studia modul în care solul viticol își lasă amprenta sa geochimică 

asupra compoziției chimice a vinului dar și a produselor viti-viticole (LIKAR et al., 

2015). 

Unele elemente ca: Ba, Cr, Co, Fe, Li, Mn, Ni, Se, Sr, Pb, au fost identificate în 

vinurile analizate într-o gamă foarte variată, în toate probele de vin, iar alte elemente cum 

ar fi : Ca, Cu, Sb, Tl,  prezintă variații mult mari în unele probe de vin,  altele fiind sub 

limita de detecție (BUKOVČAN, 2007; ŠEBEĆIĆ, et al., 1998). De asemenea trebuie 

precizat că în urma analizelor făcute asupra vinurilor procesate în apropierea coastei 

Dalmate, nivelul de cloruri din vin, crește destul de mult. 
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3.2. ABSORBȚIA ȘI DESORBȚIA SUBSTANȚELOR MINERALE DIN VIȚA DE 

VIE 

 

Este unanim acceptată ideea că plantele superioare absorb substanțele minerale 

preponderent prin sistemul radicular, organul specializat în îndeplinirea acestei funcții și 

într-o oarecare măsură prin frunze. IRIMIA (2012) afirmă că, absorbția elementelor 

minerale la vița de vie se realizează prin rădăcini, prin hifele micorizelor, și într-o mai 

mică măsură prin frunze. Cele mai active zone ale rădăcinii în absorbția substanței 

nutritive (sau a apei) sunt zona netedă și zona perișorilor absorbanți, în care membranele 

celulelor sunt subțiri și usor permeabile. 

 

3.2.1. Absorbția prin sistemul radicular 

 

Rădăcinile viței de vie absorb elemente nutritive numai sub formă ionică. De 

exemplu, se poate vorbi de absorbția elementului nutritiv K, care este un metal 

monovalent, deoarece nu poate fi absorbit, ca atare, în schimb se poate vorbi de K+ care 

rezultă din disocierea unei stări: 

KCl ↔ K+ + Cl- 

 

Deplasarea elementelor în soluție nutritivă se face numai când ele sunt în stare 

ionică, și sub influența forțelor electrostatice, numai în această stare ele intră în reacții de 

schimb cu ionii din celulele perișorilor absorbanți.  

După pătrunderea elementelor nutritive în sistemul radicular al viței de vie, ionii 

circulă radiar de la o celulă la alta pe calea perișorilor absorbanți (sau rizodermă), 

scoarță, endoderm, periciclu după care trec în xilem, prin care sunt transportați în 

organele supraterane ale plantei. O parte din ionii absorbanți rămân în celulele pe care le 

străbat pe drumul parcurs spre xilem, o parte infimă din ionii transportați ajung în floem 

și circulă spre vârful rădăcinii.  

 

 

 



 Ing. Florin Dumitru BORA                                                                                                 Rezumat al tezei de doctorat 
 

14 
 

3.2.2. Absorbția extraradiculară 

 

Deși toate organele aeriene ale plantelor dar și ale viței de vie sunt capabile să 

absoarbă substanțe minerale, inclusiv fructele (strugurii), cea mai intensă absorbție are 

loc prin frunze. O parte din substanțele minerale absorbite prin frunze este asimilată în 

țesuturile acestora, iar o mică parte este vechiculată spre sistemul radicular, unde este 

inclusă în diferitele procese ale metabolismului. 

 

3.2.3. Desorbția substanțelor minerale 

 

Ca și în cazul absorbției, procesele de desorbție a elementelor nutritive din plantă 

în sol prin intermediul sistemului radicular al viței de vie vie (dar și prin alte organe ale 

viței de vie), pot fi active cu consum de energie metabolică, sau pasive, din procesul de 

difuziune fără consum de energie. Elementele care sunt eliminate în rizosferă sunt sub 

formă anorganică, de ioni, sau integrate în molecule ori în radicali organici. Procesul de 

desorbție poate fi un proces fiziologic normal, când pentru a absorbi activ anumite 

elemente sistemul radicular elimină ioni, cum sunt cei de H+ sau OH-, radicali sau acizi 

organici. Poate fi un proces fiziologic anormal, ca urmare a unor perpurbări fiziologice, 

cum sunt stările patologice, lipsa oxigenului, sistemul radicular a intrat în descendență, 

sau când procesul de desorbție prin difuziune se intensifică (Burzo, 1999 citat de BUBOI, 

2000). 

 

CAPITOLUL IV 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRILOR 

 

4.1. MOTIVAȚIA CERCETĂRII 

 

Modul în care aceste metale grele se pot acumula în organismele vegetale și 

animale, inclusiv în cele umane, dar și patologia pe care o determină justifică interesul 

care se acordă acestor poluanți. Lipsa de monitorizare și control a metalelor grele din 

soluri, aer, ape pot pune în real pericol mediul ambiant și mai ales sănătatea umană. 
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Metalele grele se întâlnesc în mediul înconjurător în mod natural sau supradozat (din 

surse artificiale) care derivă în principal din activitățile de minerit, industria metalurgiei 

neferoase, arderea combustibililor solizi dar și lichizi, circulația rutieră prin gazele de 

eșapament. 

Motivația este justificată și de considerentele: 

 nu există informații dar nici lucrări științifice cu privire la cele trei areale 

luate în studiu privitor la conținutul total de micro-, macroelemente și 

metale grele pe lanțul sol-coardă-frunză-must-vin. 

 obținerea de noi informații cu privire la bioacumulările de substanțe cu 

efect poluant în must și vin, informații utile pentru monitorizarea și 

gestionarea lor sub aspectul cantității și efectelor nocive.  

 extinderea sferei de cunoaștere pentru o perioadă de timp determinată cu 

date cantitative privind nivelul de contaminare cu metale grele a solului, a 

viței de vie, a mustului dar și a vinului. 

 aprecierea gradului de contaminare a vinului cu metale permite să fie 

prevăzut pericolul potențial pentru sănătatea consumatorilor. 

 

4.2. SCOPUL CERCETĂRILOR 

 

Scopul principal al cercetărilor este acela de a stabili gradul de poluare din cele 

trei locații: Baia Mare (Maramureș), Turulung Vii (Satu Mare) și Șimleul Silvaniei 

(Sălaj), precum și urmărirea trasabilității unor micro,-macroelemetale și metale grele de 

la nivelul solului la plantă - vița de vie -, cultivată la distanțe variabile față de sursa de 

poluare, din nord-vestul României. 

Determinarea conținutului de minerale din vin este extrem de importantă nu 

numai pentru industria vinului, privind calitatea acestuia, dar mai ales din perspectiva 

sănătății consumatorilor de vin. Prin urmare, este necesar să se îmbunătățească 

cunoștințele, despre influențele unui sol contaminat cu metale grele asupra creșterii și 

fructificării viței de vie. Pe lângă determinările conținutului de micro-, macroelemente și 

metale grele din sol, sunt necesare determinări privind și diversele surse de contaminare 

cu acestea precum și potențialul lor de poluare. 
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4.3. OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Pentru realizarea scopului propus activitatea de cercetare are următoarele 

obiective: 

1. observații privind condițiile ecoclimatice specifice arealelor cercetate și efectele 

acestora în dimensionarea fenomenului de poluare/contaminare; 

2. determinarea principalilor parametri fizico-chimici ai solurilor cercetate și 

caracterizarea lor (pH-ul, potențialul redox, conductivitatea); 

3. determinarea micro-, macroelementelor și metalelor grele în forme totale, din 

probele de sol (utilizând spectrometria de absorbție atomică, tehnica în flacără 

AAS) și interpretarea acestora în legătură cu fenomenul de poluare/contaminare a 

solului și vegetației prin raportarea valorilor obținute la valorile de referință; 

4. determinarea micro-, macroelementelor și metalelor grele din probele vegetale ( 

coardă, frunză,), utilizând AAS cu nivelul de contaminare și periclitare a 

siguranței alimentare prin raportarea valorilor obținute la valorile admise de legea 

în vigoare. 

5. determinarea micro-, macroelementelor și metalelor grele din probele de must și 

vin, și raportarea rezultatele obținute la valorile admise de legea în vigoare. 

6. influența condițiilor ecoclimatice asupra calității strugurilor, mustului și vinului. 

7. interacțiuni între micro-, macroelementele și metalele grele în sistemul sol-plantă-

vin. 

 

CAPITOLUL V 

MATERIALUL BIOLOGIC ȘI METODELE DE CERCETARE 

 

5.1. MATERIALUL BIOLOGIC 

 

Pentru realizarea obiectivelor propuse au fost luate în analiză trei soiuri de 

struguri pentru vin: Fetească albă, Fetească regală și Riesling italian. Soiurile au fost 

altoite pe portaltoiul Berlandieri x Riparia Kober 5 BB (Kober 5 BB). 
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5.2. METODELE DE CERCETARE 

 

Probele luate în studiu provin din trei areale diferite, și anume: Baia Mare jud. 

Maramureș, Șimleul Silvaniei jud. Sălaj și Turulung Vii jud. Satu Mare. Probele de sol au 

fost recoltate pe profilul de sol, de la adâncimile de: 0 – 20 cm; 20 – 40 cm; 40 – 60 cm și 

60 – 80 cm, de asemenea probele de material vegetal (coardă, frunză), dar și proba de 

struguri au fost recoltate din cele trei areale luate în studiu. În cadrul laboratorului de 

Oenologie USAMV Cluj-Napoca au fost prelucrate probele de struguri, obținându-se 

proba de must și vin. Determinarea conținutului total de micro-, macroelemente și metale 

grele din probele de sol, material vegetal din must și vin s-au realizat în cadrul 

laboratorului de cercetare al catedrei de Chimie – Biologie, Facultatea de Științe, Centrul 

Universitar Baia Mare. Pentru fiecare probă s-au efecturat trei repetiții. Experiența a fost 

polifactorială: Factorul A – zona cu 3 graduări și factorul B – soiul tot cu 3 graduări. 

 

5.2.1. Observații și determinări privind condițiile ecoclimatice 

 

Pentru caracterizarea climatică generală a arealelor de proveniență a materialului 

biologic, s-au folosit datele înregistrate la stațiile Agenția Națională de Meteorologie. 

Pe baza datelor obținute, s-au determinat indicatori ecoclimatici importanți 

pentru cultura viței de vie: temperatura medie anuală și lunară; temperatura maximă 

absolută în perioada de vegetație; temperatura minimă absolută în perioada de repaus; 

durata perioadei de vegetație (zile); bilanțul termic global (∑tog); bilanțul termic activ 

(∑toa); bilanțul termic util (∑tou); coeficientul termic (Ct); suma precipitațiilor anuale și 

lunare; coeficientul precipitațiilor (Cp); suma orelor de strălucire a soarelui (∑ir); 

coeficientul de insolație reală (Ci). 

 

5.2.2. Prelevarea probelor de sol 

 

DAVIDESCU și colab. 1988 afirmă că pentru a stabili distribuția 

microelementelor ori în vederea inventarierii aprovizionării solurilor agricole cu forme 

accesibile (mobile) de microelemente, pe un teritoriu oarecare, în funcție de tipul de sol 
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dar și de natura materialului parental pe care a evoluat acel sol, sau din orizonturile 

superioare, recoltarea probelor de sol se poate face pe profilul de sol, (DAVIDESCU și 

colab. 1988). 

RUSU, M., 2010 a scos în evidență că, adâncimea de recoltare a probelor de sol 

este de 0-20 cm și 20-40 cm în cazul plantațiilor de pomi și viță de vie, cu observația că, 

aici dacă adâncimea de desfundare sau lucrările ulterioare (subsolier) au acționat până la 

50-60 cm se poate detalia modul în care se face recoltarea probelor pe trei adâncimi: 0-20 

cm; 20-40 cm și 40-60 cm sau numai din 0-30 cm și 30-60 cm. Este esențial ca în 

stabilirea adâncimii de recoltare a probelor, proba recoltată să fie reprezentativă pentru 

adâncimea explorată de rădăcini (volum edafic de sol) dar și de nivelul de încorporare a 

îngrășămintelor și amendamentelor (RUSU, M., 2010). 

 

5.2.3. Prelevarea probelor de coardă 

 

Pentru analiza plantei (viței de vie), în vederea determinării conținutului total de 

micro-macroelemente și metale grele se recomandă în special analiza organelor verzi ale 

viței de vie (coardă și frunză) sau chiar totală a plantei, prin acești indicatori esențiali se 

poate caracteriza suficient de bine nivelul de nutriție al plantei, sau etapa actuală a 

ciclului nutrimentului respectiv în acel sistem sol-plantă, dar și starea de sănătate a 

plantei precum și gradul de poluare. 

 

5.2.4. Prelevarea probelor de frunză la vița de vie 

 

Referitor la modul de recoltare a probelor în cazul determinării conținutului total 

de  macro-microelemente și metale grele din frunzele viței de vie, recoltarea probelor s-a 

făcut prin parcurgerea efectivă a parcelei pe rânduri sau în zig-zag, iar efectuarea 

prelevării probelor de frunză s-a făcut prin alegerea a 10-15 butuci reprezentativi, și care 

sunt uniform distribuiți în cadrul parcelei. De pe fiecare butuc s-au recoltat în medie 2-4 

frunze, care au intrat în alcătuirea probei comune. Momentul cel mai optim pentru 

prelevarea probelor de frunză în cazul viței de vie este după perioada de creștere intensă a 

viței de vie. (RĂUȚĂ, 1980). 
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5.2.5. Prelevarea probelor de struguri 

 

Prelevarea probelor de struguri s-a realizat utilizând mănuși de cauciuc. După 

prelevarea probelor de struguri aceștia au fost introduși în pungi de plastic cu închidere 

ermetică, numerotate și transportate cât mai repede posibil la laboratorul unde s-au 

realizat analizele (BRETAN, 2011). S-au recoltat probe medii de câte 5 kg de struguri 

pentru fiecare soi, de la mai mulți butuci, strugurii fiind amplasați în treimea inferioară, 

mijlocie și superioară a fiecărui butuc, precum și struguri expuși la soare și umbriți 

(LUNG, 2012; BORA, et al., 2014) astfel se poate realiza o mai bună omogenizare a 

probei de struguri (BORA, et al., 2014). 

 

5.2.6. Observații și determinări privind calitatea strugurilor 

 

Analiza fizico-chimică a strugurilor s-a realizat prin cântărirea unui kilogram de 

struguri, cântărirea separată a ciorchinilor, a boabelor, a semințelor și a pielițeilor. 

 

5.2.7. Obținerea probei de must 

 

Probele de struguri după recoltarea lor, au fost transportate în cel mai scurt timp 

de la prelevarea lor (este foarte important ca probele de struguri să nu se oxideze) în  

laboratorul de enologie din cadrul USAMV Cluj-Napoca, unde probele de struguri au fost 

presate, utilizând presa de laborator, în modul acesta s-a obținut proba de must. 

 

5.2.8. Observații și determinări privind calitatea mustului 

 

S-au determinat cei mai importanți parametri ai calității mustului: zahăr, 

aciditatea totală și pH-ul. 
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5.2.9. Obținerea probei de vin 

 

Probele de must au fost supuse procesului de microvinificație, în acest mod s-a 

obținut proba de vin (CEPII de LECCO et al., 2014; GARCÍA-RÍOS et al., 2014; 

CAVAZZA, et al., 2011; LICCIOLI T., et al., 2011; PÉREZ-TORRADO R., et al., 

2002). 

 

5.2.10. Observații și determinări privind calitatea vinului 

 

S-au determinat cei mai importanți parametri ai calității vinului: concentrația 

alcoolică (% vol.); aciditatea totală; aciditatea volatilă a vinului; extractul sec total; 

extractul sec nereducător; zaharurile totale; dioxidul de sulf liber și total. 

 

CAPITOLUL VI 

STUDIUL PRIVIND CADRUL NATURAL 

 

6.1. CARACTERIZAREA ECOSISTEMELOR DIN AREALELE DE PROVENIENȚĂ 

A SOIURILOR 

 

În 2013 la Baia Mare, temperatura medie anuală a fost 9,40C, maxima absolută 

35,60C în luna august (02. VIII. 2013) și minima absolută de -13,20C în luna ianuarie (17. 

I. 2013). În arealul Șimleul Silvaniei, pentru aceeași perioadă de timp, media anulă a 

înregistrat o valoare de 11,00C, maxima absolută 37,20C în luna august (09. VIII. 2013), 

și minima absolută de -12,70C, înregistrată în luna decembrie (21 XII. 2013). La 

Turulung Vii temperatura medie anuală a fost de 11,20C, maxima absolută 38,10C în luna 

august (20. VIII. 2013) și minima absolută de -10,10C în luna ianuarie (12. I. 2013). Se 

remarcă o creștere a temperaturii medii multianuale la Baia Mare și Turulung Vii, dar 

ușor mai scăzută la Șimleul Silvaniei, posibil datorită amplasării arealului la poalele 

Măgurii dar și a râului Crasna care aduce curenții reci de aer. 
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Lungimea perioadei de vegetație se încadrează în limitele normale culturii viței 

de vie, peste 170 zile, fiind în anul 2013 mult peste această limită: 181 zile la Baia Mare, 

190 zile la Turulung Vii și 195 zile Șimleul Silvaniei. 

Suma precipitațiilor în anul 2013, în toate cele trei zone studiate, este mai mică 

decât suma precipitațiilor înregistrate în perioada 2004-2012. Cele mai mari cantități de 

precipitații s-au înregistrat în Baia Mare (857.5 mm), iar cele mai puține precipitații s-au 

înregistrat la Șimleul Silvaniei. De asemenea, precipitațiile căzute în perioada de 

vegetație în anul 2013 sunt mai mici decât media precipitațiilor din anii 2004-2012.  

Pe baza observațiilor putem concluziona că anul 2013 a fost un an cu precipitații 

mai scăzute, în comparație cu media anilor 2004-2012, în cele trei regiuni luate în studiu. 

 

CAPITOLUL VII 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

 

7.1. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND EVALUAREA CANTITATIVĂ A 

UNOR MICROELEMENTE, MACROELEMENTE ȘI METALE GRELE ÎN SOLUL 

AREALELOR DE CULTURĂ 

 

Referitor la conținutul în macroelemente din aluvosolul de la Baia Mare, se 

remarcă că cele mai mari valori le are Na în stratul de sol în care se găsește marea masă a 

rădăcinilor active =7228.97±497.07 mg/kg, valori mai ridicate fiind în orizontul 20-40 

cm (7802.03±460.23) mg/kg. De remarcat că aceste valori sunt aproape duble față de 

conținutul din luvosolul de la Șimleul Silvaniei =3097.24±229.98 mg/kg, cele mai mari 

valori fiind și aici în orizontul 20-40 cm 3019.±148.08 mg/kg. Preluvosolul de la 

Turulung Vii, are atât Na cât și Ca, valori mari tot în orizontul 20-40 cm, respectiv 

6737.44±245.50 mg/kg și 6699.34±717.90 mg/kg, pentru ca apoi să scadă pe adâncimea 

profilului de sol. Aceste valori sunt destul de apropiate de cele de la Baia Mare. În 

aluvosolul de la Baia Mare și luvosolul de la Șimleul Silvaniei, conținutul de Ca scade pe 

adâncimea profilului de sol. Valori mai mari se găsesc în orizontul de la 0-20 cm mai 

puțin relevante pentru cultura viței de vie.  
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Referitor la microelemente, se poate aprecia că la Cu, valorile în toate locațiile 

sunt mult peste LMA - 20 mg/kg, de până la 100 de ori la aluvosolul de la Baia Mare 

( =2656.58±71.88) mg/kg sau de până la 20 ori în celelalte două localități: Șimleul 

Silvaniei și Turulung Vii, fapt datorat acumulărilor în sol, în urma tratamentelor 

împotriva manei la vița de vie cu produse pe bază de Cu (ȚÂRDEA, 2007; CHOPIN et 

al., 2008). În cazul arealului de la Baia Mare, ar fi de remarcat faptul că, valoarea 

concentrației de Cu din sol (2656.58±71.88) este mult mai mare decât valoarea 

concentrației de Cu prezentate de BRETAN, 2011 (89.93 mg/kg); și decât cele prezentate 

de VAUM, 2011 (216.04 mg·kg-1). DAMIAN et al., 2008 scoate în evidență că, 

concentrația Cu din sol pentru arealul Baia Mare a înregistrat valori în limite largi, valori 

cuprinse între 400-5823 ppm. 

Metalele grele Pb, Cd, Ni, Co au valori mult peste limita maximă admisă 20 

mg/kg la Pb, 1 mg/kg la Cd, 20 mg/kg la Ni, și 15 mg/kg la Co, în aluvosolul de la Baia 

Mare pe întregul profil de sol. Pb, Ni și Co, se regăsesc în cele mai mari cantități în 

stratul de sol în care se găsește marea masă a rădăcinilor active 20-80 cm, cu media de: 

2549.03±177.76 mg/kg la Pb, 90.87±5.16 mg/kg la Ni, 42.93±1.94 mg/kg la Co, valori 

influențate evident de apropierea sursei de poluare. 

 

7.2.1. Rezultatele cercetărilor cu privire la evaluarea proprietăților fizico-chimice 

ale solurilor din arealele de cultură 

 

Privitor la valorile pH-ului în arealele studiate, dar și pe profilul de sol, se poate 

observa că, valorile obținute sunt destul de asemănătoare, cea mai mare valoare a pH-ului 

a fost înregistrată în arealul Șimleul Silvaniei 6.76 (20-40 cm), la polul opus se află 

arealul Turulung Vii 6.00 (60-80 cm). Diferențele dintre valorile înregistrate la pH la 

toate variantele sunt foarte semnificative (F = 1150.31, p = 0.000). 

Potențialul redox sau ORP (Oxidation Reduction Potential) este valoarea 

măsurată în milivolți a cărui mărime indică dacă o soluție este oxidantă sau reducătoare. 

Diferențele dintre valorile înregistrate la potențialul redox sunt foarte semnificative (F = 

34.19, p = 0.000). Valorile cele mai mari s-au înregistrat în arealul Turulung Vii pe întreg 

profilul de sol, iar cea mai mare valoare a fost înregistrată la adâncimea de 0-20 cm, cele 
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mai mici valori ale potențialului redox au fost înregistrate pe profilul de sol din arealul 

Baia Mare. 

Cu privire la conductivitatea electrică, cele mai mici valori au fost înregistrate în 

arealul Turulung Vii 72.51±2.37 µS/cm (40-60 cm), comparativ cu valorile înregistrate în 

arealul Baia Mare care de altfel sunt și cele mai mari 193.57±2.40 µS/cm (0-20 cm). 

Diferențele dintre valorile înregistrate la pH la toate variantele sunt foarte semnificative 

(F = 6198.96, p = 0.000). 

 

7.2. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND EVALUAREA CANTITATIVĂ A 

UNOR MACROELEMENTE, MICROELEMENTE ȘI METALE GRELE ÎN COARDĂ 

 

Mg și Fe se găsesc în concentrații mai mari la soiurile Fetească albă, de la 

Șimleul Silvaniei (993.26±13.28 mg/kg - Mg) și (632.19±16.31 mg/kg - Fe), Fetească 

regală (987.05±11.46 mg/kg - Mg) și (659.59±14.50 mg/kg - Fe). Mg se găsește în 

cantități mai mari și la Riesling italian de la Șimleul Silvaniei (1092.07±32.73 mg/kg), în 

schimb Fe la același soi la Baia Mare (706.28±10.09 mg/kg). Cea mai mare influență 

asupra concentrației de Mg din coardă, a avut-o zona cu un F = 2929.21, și semnificația p 

˂ 0.000, urmată de soi (F = 24.46, p ˂ 0.000). Și interacțiunea dintre zonă x soi a avut o 

influență foarte semnificativă asupra concentrației de Mg cu un F = 25.51, p ˂ 0.000. În 

cazul Fe valorile obținute sunt semnificativ mai mari decât cele obținute de ÇETIN et al., 

2011 (de la 2.6 mg/kg până la 6.8 mg/kg). 

Cu privire la concentrațiile de microelemente dar și a metalelor grele, cele mai 

mari valori le înregistrează soiul Fetească regală de la Baia Mare, de la 5.86±0.22 mg/kg 

la Cd, de la 119.65±5.74 mg/kg la Zn. În cazul concentrației de Zn din coardă, cea mai 

mare influență a avut-o zona cu un F = 2539.28, și semnificația p ˂ 0.000, urmat de soi 

(F= 8.03, p ˂ 0.003). Interacțiunea din zonă x soi a avut o influență foarte semnificativă 

asupra acestui caracter cu un F = 12.78, și semnificația p ˂ 0.000. Asupra conținutului de 

Cd în coardă, cea mai mare influență a avut-o zona cu un F = 4119.12 și semnificația p ˂ 

0.000, urmată de soi (F = 30.50, p ˂ 0.000). Și interacțiunea dintre zonă x soi a avut o 

influență foarte semnificativă asupra acestui caracter cu un F = 33.93 și semnificația p ˂ 

0.000. 
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Cea mai mare influență asupra concentrației de Pb din coardă, a avut-o zona cu 

un F = 1437.09 și semnificația p ˂ 0.000, urmat de soi (F = 34.25, p ˂ 0.000). Și 

interacțiunile dintre zonă x soi a avut o influență foarte semnificativă asupra acestui 

caracter cu un F = 35.87, p ˂ 0.000.  

 

7.3. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND EVALUAREA CANTITATIVĂ A 

UNOR MACROELEMENTE, MICROELEMENTE ȘI METALE GRELE ÎN FRUNZĂ 

 

Concentrație mai mare de Na în frunză au toate soiurile de la Șimleul Silvaniei 

252.71±11.20 mg/kg la soiul Fetească albă, 273.38±8.14 mg/kg la Fetească regală și 

298.57±14.30 mg/kg la Riesling italian. Cele mai mici valori se găsesc la Baia Mare la 

toate soiurile, valori mai mari la soiul Fetească regală 171.58±12.10 mg/kg, comparativ 

cu celelalte două soiuri. Cea mai mare influență asupra concentrației de Na din frunze, a 

avut-o zona cu un F = 244.92 și semnificația p ˂ 0.000, urmat de soi (F = 7.03, p ˂ 

0.006). Și interacțiunea dintre zonă x soi a avut o influență foarte semnificativă asupra 

acestui caracter cu un F = 17.87 și semnificația p ˂ 0.000. 

Ca are concentrații mai mari în frunza viței de vie la toate soiurile de le Șimleul 

Silvaniei 4094.86±68.19 mg/kg la soiul Fetească regală, 4380.70±150.26 mg/kg la soiul 

Fetească albă. Cele mai mici valori le au soiurile Riesling italian și Fetească regală la 

Baia Mare și Fetească albă la Turulung Vii. Se remarcă valori oarecum similare cu cele 

din coardă. Cea mai mare influență asupra concentrației de Ca în frunza viței de vie a 

avut-o zona cu un F = 409.10, și semnificația p ˂ 0.000, urmat de soi (F = 6.80, p ˂ 

0.006). Și interacțiunea dintre zonă x soi a avut o influență foarte semnificativă asupra 

acestui caracter cu un F = 14.13, și semnificația p ˂ 0.000. 

Zn și Pb, ca metale grele, se găsesc în concentrații mai mari la soiul Riesling 

italian de la Baia Mare 127.58±7.49 mg/kg - Zn; 90.89±1.55 mg/kg - Pb, urmat de soiul 

Fetească albă 118.47±5.10 mg/kg - Zn; 88.30±5.79 mg/kg - Pb, tot la Baia Mare și apoi 

la soiul Fetească regală 114.52±2.33 mg/kg - Zn; 73.47±2.64 mg/kg - Pb din același 

areal. Valorile obținute pentru Zn sunt mai mici decât cele obținute de CHOPIN et al., 

2008 în Franța (conținutul mediu de Zn a fost de 29.3 mg/kg); și de către VÝSTAVNÁ et 

all., 2014 în Ucraina (conținutul mediu de Zn este de 28 mg/kg). 
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În ceea ce privește rezultatele obținute pentru Pb 127.58±7.49 mg/kg, acestea 

sunt semnificativ mai mari decât cele obținute de ANGELOVA et al., 1999 (39.0±6.0 

mg/kg-1). Dar în cazul Cu valorile obținute sunt mai mici 22.02±2.18 mg/kg decât cele 

obținute de către ANGELOVA et al., 1999 (471±8 mg/kg-1) 

Cei doi factori (zona și soiul) precum și interacțiunea lor zona x soi au asupra 

concentrației de Pb în frunza viței de vie o influență foarte semnificativă, începând cu 

zona ( F = 4143.47, p ˂ 0.000), urmat de soi (F = 20.22, p ˂ 0.000). Și interacțiunea 

dintre zonă x soi a avut o influență foarte semnificativă asupra acestui caracter cu un F = 

17.79, și semnificația p ˂ 0.000. În cazul Zn în frunza viței de vie, cea mai mare influență 

asupra concentrației a avut-o zona cu un F = 2800.72, și semnificația p ˂ 0.000, soiul de 

data aceasta nu a influențat concentrația de Zn, având un F = 2.05, și semnificația p ˂ 

0.157, valoare care este mult mai mare decât nivelul de semnificație analizat de 0.05. 

Interacțiunea zonă x soi a influențat distinct semnificativ acest caracter (F = 6.22, p ˂ 

0.003).  

Putem astfel, concluziona că, la fel ca și în cazul coardei, și la frunză se remarcă 

influența apropierii arealului luat în studiu de sursa de poluare. 

 

7.4. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND EVALUAREA CANTITATIVĂ A 

UNOR MACROELEMENTE, MICROELEMENTE ȘI METALE GRELE ÎN MUST 

 

Privitor la concentrația de macroelemente, cea mai mare concentrație de Ca s-a 

înregistrat la mustul soiului Riesling italian (216.27±5.06 mg/l Turulung Vii) și 

209.34±4.39 (în celași areal) mg/l la soiul Fetească albă, valori egale din punct de vedere 

statistic. La polul opus, cu cea mai mică concentrație de Ca în probele de must s-a 

înregistrat la mustul soiului Fetească albă (151.66±4.01 mg/l) și Fetească regală 

(137.47±4.73 mg/l). Diferențele dintre variante sunt asigurate statistic (F = 109.17, p ˂ 

0.000). Cea mai mare influență asupra concentrației de Ca din must a avut-o factorul 

zonă (F = 262.87, p ˂ 0.000), urmat de factorul soi (F = 113.19, p ˂ 0.000). Și 

interacțiunea dintre cei doi factori (zonă x soi) a avut o influență foarte semnificativă (F = 

30.30, p ˂ 0.000). 
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Domeniul de variație pentru concentrația de Pb din must, a fost cuprins între 

valoarea maximă 0.69±0.04 mg/l înregistrată de soiul Fetească regală, urmat de soiul 

Fetească albă (0.36±0.02 mg/l) și soiul Riesling italian (0.34±0.03 mg/l), cultivate în 

arealul Baia Mare. Valoarea minimă a concentrației acestui metal greu a fost înregistrată 

de soiul Riesling italian (0.10±0.01 mg/l Turulung Vii și 0.11±0.03 mg/l Șimleul 

Silvanei). Soiul Fetească albă a înregistrat cele mai mici valori în arealul Șimleul Silvanei 

(0.18±0.04 mg/l), iar soiul Fetească albă (0.22±0.02 mg/l), în același areal. Din 

rezultatele prezentate, se poate observa că, soiurile cultivate în arealul Baia Mare au cea 

mai mare concentrație de Pb în must, această concentrație este sub limita maximă admisă 

de lege, excepție făcând soiul Fetească albă care a depășit limita (0.69±0.04 mg/l). 

Soiurile cultivate în arealele Șimleul Silvaniei și Turulung Vii au concentrația de Pb mult 

peste limita maximă admisă de lege. Diferențele dintre variante au fost asigurate statistic 

(F = 97.26, p ˂ 0.000). Cea mai mare influență asupra acumulării de Pb în must a avut-o 

factorul zonă (F = 225.60, p ˂ 0.000), urmat de factorul soi (F = 121.85, p ˂ 0.000). Și 

interacțiunea dintre cei doi factori (zonă x soi) a avut o influență foarte semnificativă 

asupra acestui caracter (F = 20.80, p ˂ 0.000). 

Cadmiul este un component natural al vinului, ce provine din struguri. Cea mai 

mare concentrație de Cd în must a fost înregistrată de soiurile cultivate în arealul Baia 

Mare (0.05±0.01 mg/l soiul Fetească albă; 0.05±0.02 mg/l soiul Fetească regală și 

0.03±0.02 mg/l soiul Riesling italian). De asemenea concentrația cadmiului în probele de 

must din arealele Șimleul Silvaniei și Turulung Vii a fost sub limita de detecție. 

Diferențele dintre variante au fost asigurate statistic (F = 13.72, p ˂ 0.000). Cea mai mare 

influență asupra concentrației de Cd din must a avut-o factorul zonă (F = 51.57, p ˂ 

0.000), iar factorul soi (F = 1.10, p = 0.352) dar și interacținea dintre cei doi factori (zonă 

x soi) (F = 1.10, p = 0.384) nu au avut nici o influență asupra acestui caracter. 

Analizând concentrația de Ni din must, la același soi dar cultivat în areale diferite 

observăm că, cea mai mare valoare la soiul Fetească albă 1.18±0.06 mg/l s-a înregistrat în 

arealul Baia Mare, ca apoi în celelalte două areale valorile să fie mult mai mici, respectiv 

0.32±0.04 mg/l la Șimleul Silvaniei și 0.17±0.03 mg/l la Turulung Vii. Pentru celelalte 

două soiuri, valori mai mari s-au obținut la Baia Mare, urmată de Șimleul Silvaniei și 

Turulung Vii.  
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Cu privire la  concentrația de Co din probele de must, se poate face afirmația, că 

acest ion metalic are valori sub limita de detecție a metodei de analiză dar și a aparatului. 

 

7.5. REZULTATELE CERCETĂRILOR PRIVIND EVALUAREA CANTITATIVĂ A 

UNOR MACROELEMENTE, MICROELEMENTE ȘI METALE GRELE ÎN VIN 

 

Analizând concentrația de Na din vin, la soiuri diferite în același areal, observăm 

că, soiurile luate în testare au înregistrat cele mai mari valori în arealul Baia Mare 

(Fetească albă 40.26±3.83 mg/l, Fetească regală 45.30±2.87 mg/l și Riesling italian 

49.69±3.79 mg/l), la polul opus se află arealul Șimleul Silvaniei (Fetească albă 

19.47±2.30 mg/l, Fetească regală 18.61±2.74 mg/l și Riesling italian 19.70±1.26 mg/l). 

Raportând rezultatele obținute la conținutul maxim de sodiu stabilit prin codexul 

O.I.V. (60 mg/l), se observă că toate cele trei soiuri luate în testare au valori mult sub 

această limită. În cazul podgoriei Murfatlar, vinurile de Sauvignon aveau un conținut de 

sodiu cuprins între 48-58 mg/l, vinurile de Chardonnay 60-70 mg/l sodiu (Marin Gh. și 

colab., 1996, citați de ȚÂRDEA, 2007). 

Domeniul de variație pentru concentrația de Fe din vin, a fost cuprins între 

valoarea maximă de 6.76±0.08 mg/l soiul Fetească albă și 6.64±0.09 mg/l soiul Riesling 

italian, cultivate în arealul Baia Mare, care din punct de vedere statistic nu prezintă 

diferențe între cele două soiuri, și soiul Fetească albă 4.54±0.12 mg/l cultivat în același 

areal. Valoarea minimă în ceea ce privește concentrația de Fe în vin, a fost înregistrată de 

soiurile cultivate în arealul Șimleul Silvanei (2.05±0.04 mg/l Fetească albă; 2.35±0.06 

mg/l Fetească regală și 2.26±0.02 mg/l Riesling italian). Se poate observa o diferență 

semnificativă între soiurile cultivate la Baia Mare și cele din Șimleul Silvaniei. 

Diferențele dintre variante au fost asigurate statistic (F = 1640.75, p ˂ 0.000). Cea mai 

mare influență asupra acumulării Fe în vin a avut-o factorul zonă (F = 5637.78, p ˂ 

0.000), urmat de factorul soi (F= 330.69, p ˂ 0.000). Și interacținea dintre cei doi factori 

(zonă x soi) a avut o influență foarte semnificativă asupra acestui caracter (F= 297. 26, p 

˂ 0.000). 

În ceea ce privește concentrația de Cu în vin, cea mai mare cantitate a acumulat-o 

soiul Fetească albă 1.47±0.08 mg/l, cultivat la Baia Mare, urmat de soiurile Fetească 
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regală (1.12±0.04 mg/l) și soiul Riesling italian (1.20±0.06 mg/l), care din punct de 

vedere statistic sunt egale, cultivate în același areal. Soiurile cultivate în arealul Șimleul 

Silvaniei au acumulat cea mai mică concentrație de Cu (0.12±0.02 mg/l soiul Fetească 

regală; 0.25±0.01 mg/l-soiul Fetească albă și 1.20±0.06 mg/l-soiul Riesling italian). 

Diferențele dintre variante au fost asigurate statistic (F = 463.88, p ˂ 0.000). Cea mai 

mare influență asupra acumulării de Fe din vin a avut-o factorul zonă (F = 1754.59, p ˂ 

0.000), urmat de factorul soi (F = 20.66, p ˂ 0.000). Și interacțiunea dintre cei doi factori 

(zonă x soi) a avut o influență foarte semnificativă (F = 40.14, p ˂ 0.000). 

Raportând valoarea concentrației de Pb (0.2 mg/l) la valorile normale ale acestui 

metal greu din legislația de la noi din țară, se poate observa că, soiul Fetească albă 

(0.27±0.02 mg/l), cultivat în arealul Baia Mare a depășit limita maximă admisă, iar soiul 

Riesling italian (0.20±0.02 mg/l), cultivat în același areal a înregistrat valoarea egală cu 

limita maximă admisă de lege. Se poate observa din nou că soiurile cultivate în arealul 

Baia Mare, au fost supuse fenomenului de poluare, concentrația de Pb în vin fiind mult 

mai mare comparativ cu aceleași soiuri cultivate în arealul Șimleul Silvaniei. În cazul 

soiurilor Fetească albă și Riesling italian, valoarea concentrației acestui metal a fost sub 

limita de detecție, în timp ce la soiul Fetească regală valoarea a fost de 0.04±0.02 mg/l 

Pb. 

În ceea ce privește concentrația Cd-ului din vin, se poate observa că cele trei soiuri 

cultivate în arealul Baia Mare au cele mai mari valori ale concentrației, comparativ cu 

soiurile cultivate în arealul Șimleul Silvaniei și Turulung Vii. Cele trei soiuri luate în 

testare, cultivate în arealul Baia Mare au valori egale din punct de vedere statistic, 

Fetească albă (0.04±0.02 mg/l), Fetească regală (0.03±0.01 mg/l) și Riesling italian 

(0.02±0.01 mg/l), toate trei depășind cu mult limita maximă admisă de lege (0.01 mg/l), 

în timp ce soiurile cultivate în celelalte două areale au concentrația acestui metal greu sub 

limita de detecție a metodei de analiză folosită. Diferențele dintre variante au fost 

asigurate statistic (F = 6.55, p ˂ 0.000). Cea mai mare influență asupra acumulării acestui 

metal greu în vin, a avut-o din nou factorul zonă (F = 24.03, p ˂ 0.000), în timp de 

factorul soi (F = 0.73, p = 0.583), dar și interacțiunea dintre cei doi (zonă x soi), nu a 

avut nici o influență (F = 0.73, p = 0.583). 
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7.6. INTERACȚIUNI ȘI DEPENDENȚE ALE MACRO,-MICROELEMENTELOR ȘI 

METALELOR GRELE ÎN SISTEMUL SOL-PLANTĂ-VIN 

 

7.6.1. Corelarea rezultatelor din sol cu valorile pH-ului, conductivității electrice și a 

potențialului redox 

 

Cu privire la valorile coeficientului de corelație dintre conținutul total de macro-, 

microelemente și metale grele din sol (formele totale) și conductivitatea electrică, se 

poate observa că acestea au valori pozitive, cu alte cuvinte cu cât crește valoarea 

conductivitații electrice cu atât crește și concentrația macro-, microelementelor și 

metalelor grele din sol. Valorile coeficienților de corelație între conținutul total de: Fe 

(0.778); Cu (0.828); Zn (0.820); Pb (0.808); Cd (0.802); Ni (0.834) determinate și 

conductivitatea electrică, indică o semnificație distinct semnificativă. 

Valoarea coeficientului de corelație dintre conductivitatea electrică și potențialul 

redox exprimă valori negative, ceea ce explică faptul că descreșterea conductivității 

electrice, determină creșterea potențialului redox. 

De asemenea se observă că s-a obținut un număr mare de corelații pozitive între 

metalele din sol analizate, cu alte cuvinte se poate afirma, - concentrația unui metal poate 

să influențeze mobilitatea sau biodisponibilitatea altui metal.  

Pe baza coeficienților de corelație negativi se poate afirma, că în cazul în care 

concentrația macroelementelor (Mg și Ca) crește, concentrația metalelor grele (Co, Ni, 

Cd, Pb) scade dar și invers. 

 

7.6.2. Corelarea rezultatelor din coardă cu rezultatele din frunză 

 

Pentru evidențierea influenței concetrației de macro-, microelemente și metale 

grele în plantă s-au efectuat corelații simple, obținându-se astfel valorile coeficienților de 

corelație Pearson între valorile medii ale metalelor studiate din coardă și valorile medii 

ale metalelor din frunză. Motivul principal pentru care s-au realizat aceste corelații este 

acela de a vedea dacă cele două părți distincte ale viței de vie (coardă și frunză) se pot 

influența reciproc. 
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De asemenea se mai observă că metalele grele, pot să se influențeze reciproc. 

Cazul  Pb și Zn (0.983**); Cd și Zn (0.913**); Ni și Pb (0.653**); Co și Cd (0.854**); 

Pb și Cu (0.773**), ceea ce înseamnă că dacă concentrația unui metal crește, crește și 

concentrația celuilalt metal. 

În cazul indicilor de corelație negativi, se poate afirma că, dacă concentrația 

macroelementelor Na, Ca și Mg crește, scade concentrația microelementelor și a 

metalelor grele dar și invers (Na și Ni -0.617**; Ca și Cu -0.612**; Mg și Fe -0.763**). 

 

7.6.3. Corelarea rezultatelor din must cu conținutul de zahăr, aciditatea totală și 

pH-ul din must 

 

Pentru a stabili dacă concentrația de metale din must a influențat conținutul în 

zahăr aciditatea totală și pH-ului s-au realizat corelații parțiale.  

După cum se poate observa, conținutul de zahăr, dar și pH-ul mustului nu a fost 

influențat de nici un metal, valorile indicilor de corelație Pearson fiind mici.  În schimb 

aciditatea totală din must a fost semnificativ influențată de conținutul de Ca (-0.785 *), 

indicele de corelație fiind negativ, astfel cu cât concentrația de Ca din must crește 

valoarea acidității totale scade, dar și invers. De asemenea se mai poate observa că și 

concentrația de Pb din must influențează distinct semnificativ aciditatea totală din must 

(0.821**), doar că în cazul acesta valoarea indicelui de corelație este pozitivă (cu cât 

crește concentrația de Pb din must cu atât va crește și valoarea acidității totale, dar și 

invers). 

 

7.6.4. Corelarea rezultatelor din must cu rezultatele din vin 

 

Pentru a se evidenția dacă concentrația de macro-, microelemente și metale grele 

din must influențează concentrația celor din vin s-au efectuat corelații simple, obținându-

se astfel valorile coeficienților de corelație Pearson între, valorile medii ale metalelor 

studiate din must și valorile medii ale metalelor din vin. Se poate observa că valorile 

coeficienților de corelație Pearson sunt pozitivi, atât în cazul macro-, microelementelor 

dar și a metalelor grele.  
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Cu alte cuvinte, concentrația macro-, microelementelor și metalelor grele din vin 

este direct influențată de concentrația macro,-microelementelor și metalelor grele din 

must, cel mai important aspect al acestor metale este concentrația sau cantitatea în care se 

găsesc în must (cu cât un metal greu este într-o cantitate mai mare în must este 

posibilitatatea ca respectivul metal greu să se găsească și în vin într-o cantitate mare) 

(Tabelul 1). 

 

Tabelul 1 / Table 1 

Corelația Person dintre concentrația de metale totale din must și vin /  

Person correlation between the concentrations of total metals in must and wine 

 Na 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Cu 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

Pb 

(mg/kg) 

Cd 

(mg/kg) 

Ni 

(mg/kg) 

Co 

(mg/kg) 

Na (mg/kg) 1.000          

Ca (mg/kg) 0.318 1.000         

Mg (mg/kg) 0.253 0.941** 1.000        

Fe (mg/kg) 0.744** 0.771** 0.714** 1.000       

Cu (mg/kg) 0.704** 0.664** 0.588* 0.940** 1.000      

Zn (mg/kg) 0.871** 0.567* 0.474* 0.825** 0.823** 1.000     

Pb (mg/kg) 0.729** 0.225 0.233 0.709** 0.737** 0.634** 1.000    

Cd (mg/kg) 0.867** 0.165 0.141 0.702** 0.758** 0.825** 0.797** 1.000   

Ni (mg/kg) 0.647** 0.595** 0.475* 0.825** 0.896** 0.849** 0.546* 0.737** 1.000  

Co (mg/kg)           

*Corelația este semnificativă la 0.05; ** Corelația este semnificativă la 0.01; n=3 / 

*Correlation is significant at the 0.05 level; **Correlation is significant at the 0.01 level; n=3. 

 

7.6.5. Corelarea rezultatelor din vin cu analiza fizico-chimică a vinului 

 

Privitor la conținutul de alcool din vin, aciditatea totală, aciditatea volatilă, pH-ul 

și densitatea, nu s-a găsit nici o corelație între acestea și concentrația de macro-, 

microelemente și metale grele din vin. 

Extractul sec nereducător a fost influențat semnificativ de concentrația de Na (-

0.747*); Cu (-0732*); Zn (-0.702*); Cd (-0.736*), având indicele de corelație negativ 

(daca concentrația de Na, Cu, Zn și Cd crește, valoarea extractului sec nereducător scade, 

și invers). Valorile extractului sec nereducător au fost distinct semnificative față de 

concentrația de Fe din vin (-0.799**) și cea de Cd (-0.736**), cu indicele de corelație 

negativ (cu cât concentrația acestor metale scade, valoarea extractului sec nereducător 

crește dar și invers). 
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SO2 liber a fost distinct influențat de concentrația de Cu și Cd din must (0.884**; 

0.853**), în timp ce Zn (0.785*) a influențat semnificativ valoarea SO2 liber din vin. 

Valoarea conținutului de SO2 total a fost distinct semnificativ influențat de 

concentrația Cu  (0.834*); Cd (0.804**) dar și de valoarea SO2 liber (0.976**), în timp ce 

concentrația Zn (0.708*) din vin a influențat semnificativ valoarea conținutului de SO2 

total. 

 

7.7. FACTORUL DE CONCENTRARE (CF) AL MACRO,-MICROELEMENTELOR 

ȘI METALELOR GRELE ÎN SISTEMUL SOL-PLANTĂ 

 

Ordinea valorilor medii ale factorului de concentrare, între concentrația medie de 

metale din solul și concentrația de metale din coardă a fost: Ca > Mg > Co > Cd > Na > 

Ni > Fe > Zn > Cu > Pb (Fig. 1). 

Cea mai mare valoare medie a factorului de concentrare a fost înregistrată de Ca 

(0.78), urmat de Mg (0.35). La polul opus cu cele mai mici valori medii ale factorului de 

concentrare au fost înregistrate de Ni (0.08); Fe (0.04); Zn (0.02); Cu (0.02); Pb (0.009) 

(Fig. 1). 

Valorile factorului de concentrare sunt mai <1 pentru cele zece metale studiate, 

de unde se poate trage concluzia că aceste metale au un grad scăzut de 

translocare/biodisponibilitate. Ele sunt în concentrații optime (macroelementele) pentru 

vița de vie, dar că aceasta nu le asimilează, ceea ce demonstrează că soiurile de viță de 

vie manifestă un comportament de selectare, bazat în principal pe nutriția viței de vie. 

Privitor la metalele grele, pe baza factorului de concentrare se poate afirma că vița de vie 

manifestă un comportament de excludere față de poluarea cu metale grele. 
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Fig. 1 Valorile medii ale factorilor de translocare /  

Fig. 1 The average translocation factor 

 

7.8. FACTORUL DE TRANSLOCARE (TF) AL MACRO,-MICROELEMENTELOR 

ȘI METALELOR GRELE ÎN SISTEMUL SOL-PLANTĂ-VIN 

 

În cazul factorului de translocare înregistrat între coardă-sol cele mai mari valori 

au fost înregistrate de Ca (0,788), Mg (0.350), Co (0,293) și Cd (0,207). Valorile 

factorului de transfer calculat indică o translocare mai ușoară a acestor metale din sol 

spre coarda viței de vie. Ordinea valorilor medii ale factorului de translocare dintre 

coardă-sol a fost următoarea: Ca>Mg>Co>Cd>Na>Ni>Fe>Zn>Cu>Pb. De asemenea se 

mai poate observa că Fe (0,041), Zn (0,024), Cu (0,020) și Pb (0,009) au un factor de 

translocare mic, cu alte cuvinte vița de vie blochează la nivelul sistemului radicular 

aceste metale (Fig. 2). 

Pe de altă parte a fost evidențiat faptul că, valorile coeficienților de translocare 

din must-coardă respectiv vin-must prezintă valori sunt subunitare, acest lucru se explică 

prin intenția redusă de acumulare de metale a viței de vie, în special a metalelelor toxice. 

Acest aspect demonstrează faptul că vița de vie intervine cu mecanisme specifice, pentru 

a bloca acumularea metalelor toxice (Pb și Cd) și de nu a ajunge aceste metale în bobul 

de strugure. 
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Procesele fizico-chimice dar și biologice care au loc la transformarea mustului în 

vin, generează reducerea concentrațiilor de metale grele, acest lucru este demonstrat atât 

din valorile mai reduse ale metalelor analizate din vin, cât și din mustul sau din valorile 

subunitare ale factorilor de transfer.  

 

 

 

Fig. 2. Translocarea micro-, macroelementelor și metalelor grele (mg/kg; mg/l) /  

Fig. 2. Traslocation micro-, macroelements and heavy metals (mg/kg; mg/L) 

 

CAPITOUL VIII 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

8.1. CONCLUZII 

 

Din punct de vedere climatic, cele trei areale de unde s-au prelevat probele (Baia 

Mare, Șimleul Silvaniei și Turulung Vii) se încadrează într-un climat boreal cu ierni 

aspre, veri lungi și răcoroase, iar precipitațiile cad în cantități mai mari în lunile august și 

septembrie. La polul opus cele mai puține precipitații cad în lunile ianuarie și februarie. 

Analizând principalele condiții ecoclimatice care au efect hotărâtor asupra 

creșterii și fructificării viței de vie, se constată că acestea au valori diferite de studiile din 

anii anteriori. Astfel că, în anul 2013 s-au înregistrat valorii medii ale temperaturii aerului 

peste media multianuală, excepție face arealul Șimleul Silvanie unde valoarea medie a 
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aerului în anul 2013 (11,0 0C) este mai mică decât media temperaturii aerului celor zece 

ani anteriori (12,2 0C). Sub aspectul temperaturii se poate observa că vița de vie dispune, 

în zonele studiate de acest factor fundamental pe toată perioada anului, dar și în lunile cu 

maximă desfășurare a principalelor fenofaze (diferențierea mugurilor de rod, acumularea 

zaharurilor în boabe, dar și maturarea lemnului). Cele mai călduroase luni s-au dovedit a 

fi lunile iulie și august în toate arealele studiate. La Șimleul Silvaniei au fost cele mai 

mari temperaturi medii anuale atât în anul 2013 (11,1 0C) cât și în perioada 2004-2012 

(12,2 0C). 

În ceea ce privește regimul precipitațiilor, putem concluziona că anul 2013 a fost 

un an cu precipitații mai scăzute, în comparație cu media anilor 2004-2012 în cele trei 

areale luate în studiu. 

În perioada 2004-2012 coeficientul precipitațiilor este mai mare decât în anul 

2013, excepție face arealul Baia Mare unde Cp în 2013 (3.18) este mai mare decât Cp în 

2004-2012 (3,11), la Șimleul Silvaniei valorile fiind ușor sub limita  de stabilitate pentru 

cultura viței de vie (1,67), care exprimă un deficit de precipitații, dar favorabilitate pentru 

calitate.   

Celelalte două areale luate în studiu (Turulung Vii și Șimleul Silvaniei), nu sunt 

supuse procesului de poluare cu metale grele, din simplul fapt că este o distanță 

considerabilă de mare intre ele și sursa de poluare, chiar dacă concentrația unor metale 

grele este mai mare, ele pot să provină în principal din procesul de fertilizare sau din 

tratamentele fitosanitare. 

Concentrația macroelementelor (Na, Ca, Mg) variază în funcție de adâncimea 

profilului de sol, înregistrează cele mai mici concentrații în arealul Baia Mare, iar cele 

mai mari în arelealul Șimleul Silvaniei.  

Arealul Baia Mare, are cele mai mari concentrații în metale grele, Pb, Cd, Ni, Co, 

valorile acestora depășesc cu mult limita maximă admisă de legislația în vigoare de la noi 

din țară. Aceste concentrații mari pot fi puse pe seama poluării din arealul Baia Mare.  

La Șimleul Silvanei și Turulung Vii, valorile concentrațiilor pentru metalele grele 

sunt sub limita maximă admisă de legislația în vigoare. 

Cele mai mari concentrații ale acestor ioni analizați au fost identificate în 

musturile produse din soiurile cultivate în arealul Baia Mare, putându-se afirma că cele 
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mai mari concentrații de metale grele au fost înregistrate în mustul soiurilor cultivate în 

arealul Baia Mare, o posibilă explicație pentru aceaste concentrații mari de Pb, Cd, Ni, și 

Co ar fi că arealul de cultură încă prezintă urme destul de grave de poluare. 

Și în cazul vinului, acumularea de metale a fost influențată în mare parte de 

arealul de cultură dar și de soi. Comparativ cu mustul, vinul conține concentrații destul de 

reduse de metale, în special de microelemente și metale grele. O posibilă explicație 

pentru această reducere a concentrației de metale ar fi procesul de fermentație a mustului 

care influențează în mod direct apariția unor compuși greu solubili și care sunt eliminați 

din vin prin drojdia vinului. 

Factorii care au influențat cel mai mult acumularea metalelor grele dar și macro-,  

microelementele în vin au fost zonă și soi. 

 

8.2. RECOMANDĂRI 

 

Se recomandăm continuarea cercetărilor referitoare la impactul poluării cu 

metale grele a mediului, dar și efectului asupra omului, stabilind noi direcții de cercetare, 

cum ar fi specierea metalelor grele (Pb, Cd, Ni, Co, Zn) pentru a se putea stabili cu 

exactitate ce parte chimică a metalului este predispusă pentru un grad mai mare de 

biodisponibilitate pentru plante-om.  

De asemenea se recomandă continuarea cercetărilor privind modul în care vița de 

vie dezvoltă anumite mecanisme de blocare a metalelor cu efect poluant la nivelul 

rădăcinilor sau frunzelor, și mai important de ce sunt influențate aceste mecanisme de 

blocare. 
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