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INTRODUCERE 

Evaluarea calităţii şi a autenticităţii mierii este o importantă arie de cercetare 

aplicată cu impact relevant în industrie şi în protecţia consumatorului. Autenticitatea 

mierii este definită de către Codex Alimentarius, EU Honey Directive şi câteva 

legislaţii naţionale. Termenul de “autenticitate“ are două aspecte: autenticitatea în 

ceea ce priveşte producţia (are ca scop prevenirea falsificărilor) şi autenticitatea în 

privinţa originii geografice sau botanice (are ca scop prevenirea etichetării greşite, 

ştiindu-se că mierea polifloră are preţul de vânzare mai scăzut decât mierea de 

salcâm).  

Proiectul de cercetare urmăreşte caracterizarea mierii de salcâm prin evaluarea 

unor metode analitice fiabile care să permită realizarea unui profil fizico-chimic 

specific acesteia.  

Teza este structurată în două părţi principale, prima parte incluzând studiul de 

literatură, iar cea de a doua parte cercetări proprii, rezultate, discuţii, concluzii şi 

perspective. 

Partea I a lucrării "Studiul de literatură" cuprinde un capitol, în care se prezintă 

considerente teoretice privind calitatea şi autenticitatea mierii. Deasemenea în cadrul 

acestui capitol sunt prezentate cadrul legislativ şi modalităţi de etichetare a mierii care 

să ateste calitatea şi autenticitatea mierii. În final, se prezintă o expunere a literaturii 

de specialitate despre parametrii de calitate şi metodele analitice actuale utilizate în 

controlul calităţii mierii.  

În partea a II-a “ Contibuţii Originale” cuprinde trei capitole. În capitolul II  “ 

Scop, obiective şi design experimental” se prezintă etapele, obiectivele şi metodele cu 

ajutorul cărora s-a realizat cercetarea. Capitolul III "Material şi metode" se prezintă 

metodele de analiză utilizate, metodele fizico-chimice, cromatografice şi 

spectroscopice. 

Principalele obiective ale tezei sunt :  

- Investigarea şi caracterizarea fizico-chimică a parametrilor care să definească 

optim calitatea şi autenticitatea mierii de salcâm produsă în România 
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- Determinarea amprentei gaz-cromatografice a mierii de salcâm produsă în 

România, prin folosirea metodei de extracţie SPME urmată de analiza HS / 

GC-MS 

- Discriminarea mierii pe baza spectrelor, folosind metode de analiză statistică a 

datelor  

- Evaluarea metodelor spectroscopice  şi de analiza statistică multivariată pentru 

creearea de modele matematice utilizate în prezicerea indicilor de calitate ai 

mierii 

- Optimizarea metodei spectroscopice cu raze X  în vederea determinării 

indicelui de cristalizare a mierii 

Capitolul al IV-lea cuprinde subcapitole referitoare la evaluarea compoziţiei 

fizico-chimice, la profilului volatil identificat, la analiza calitativă şi cantitativă a 

mierii folosind metodele spectrometrice şi analiza statistică multivariată. În cadrul 

acestor subcapitole sunt prezentate rezultatele obţinute în urma identificării şi 

cuantificării celor mai importanţi parametrii ai mierii precum apa, glucidele, 

conţinutul de cenuşă, de proteine şi compuşi volatili. Deasemenea se prezintă 

indicatori ai prospeţimii ( aw , vâscozitatea, gradul de cristalizare). 

 

Capitolul  I .   MIEREA – ORIGINE ŞI AUTENTICITATE 

Mierea este un produs natural, consumat ca aliment încă din vremuri antice 

(Ransome, 2004). Statutul special al mierii pentru consumatori se datorează imaginii 

ei de produs natural şi a beneficiilor legate de sănătate (Mărghitaş, 2008, Bura şi col., 

2005). După unele scandaluri privind mierea, calitatea acesteia în funcţie de origine a 

devenit asociată cu aşteptările consumatorilor. Spre exemplu, în cadrul Comunităţii 

Europene, s-a descoperit miere de provenienţă chineză falsificată cu sirop de porumb 

cu un conţinut ridicat de fructoză, alte incidente constând în descoperirea unui 

conţinut excesiv de reziduu de antibiotice în miere provenind din ţări din lumea a treia 

(Ochi, 2005). Prin urmare, standardele de calitate pun accent pe importanţa calităţii 

mierii în funcţie de origine, iar acest lucru este utilizat în promovarea vânzărilor prin 

etichetare specifică. Etichete precum monofloră sau polifloră, organică, cu denumire 
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de origine protejată, satisfac cerinţele consumatorului, cât şi pe cele ale industriei 

mierii şi ale organele de control. În plus, cercetătorilor li se cere să pună la dispoziţie 

metode şi markeri care stabilesc legătura dintre miere şi reglementările existente. 

Specificaţiile mierii cu indicaţie geografică sunt bazate în general pe parametrii 

fizio-chimici. Aceşti indicatori s-au dovedit ca având un potenţial limitat în 

determinarea originii a mierii. În consecinţă, descoperirea unor markeri chimici care 

să ajute la determinarea calităţii mierii în funcţie de origine, a fost subiectul multor 

studii din ultima perioadă. Aici se înscriu şi studiile care se ocupă de compuşii volatili 

(Cuevas-Glory şi col., 2007), compuşii fenolici (Pyrzynska şi col., 2009) şi conţinutul 

mineral (Pohl, 2009) din mierea de diferite origini florale şi geografice. Cel mai recent 

şi cuprinzător studiu de acest gen este cel scris de Kaskoniene şi col., 2010, studiu 

care oferă rezultate excelente încercând să definească compuşi tipici care sunt asociaţi 

cel mai bine cu originea mierii. În cadrul proiectului Trace, s-au determinat markerii 

naturali ai mierii, precum mineralele (Vanhanen şi col., 2011), raportul dintre (bio) 

izotopi şi markeri genetici, pentru a determina originea geografică, botanică şi 

originea de producţie.  

În final, analizele specifice de calitate par a fi mai potrivite pentru a relaţiona 

mierea de originea ei, dar acestea sunt în general mai complex de realizat şi implică 

tehnici noi precum spectroscopia de absorbţie atomică (AAS), cromatografia de gaze 

cu spectrometrie de masă (GC-MS) (Aliferis şi col., 2010), spectrometria de masă 

electro-spray (ES-MS) (Beretta şi col., 2007) spectrometria emisiei optice de plasmă 

cuplată inductiv (ICP-OES) (Terrab şi col., 2004),  rezonanţa magnetică nucleară 

(RMN) (Tuberoso şi col., 2010), transformarea Fourier – Raman (FT-Raman) 

(Fernández Pierna şi col., 2011), transformarea infraroşu apropiat (NIR) (Woodcock şi 

col., 2007) şi spectroscopia de fluorescenţă (Karoui şi col., 2007).  

 

Capitolul II. SCOP, OBIECTIVE ŞI DESIGN EXPERIMENTAL   

II.1 Motivarea studiilor ştiinţifice 

 Mierea de salcâm reprezintă un aliment cu o aromă deosebită, cu mare valoare 

biologică datorită conţinutului de compuşi biologici activi. 
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Deasemenea , mierea de salcâm produsă în România este recunoscută ca fiind 

de o calitate superioară. În anul 2009 mierea de salcâm românească a fost medaliată la 

concursul internaţional Apimondia, Montpellier. Această calitate superioară se 

încadrează perfect în pachetul legislativ de calitate a Uniunii Europene, care prevede 

etichetarea şi protejarea produselor regionale de calitate. Astfel reprezentanţii 

industriei mierii româneşti şi-au exprimat interesul pentru etichetarea de tip IG 

(Indicaţie Geografică) a mierii din România. Pentru obţinerea acestor denumiri de 

origine protejată este necesar determinarea indicilor de calitate şi autenticitate a mierii 

de salcâm în vederea redactării caietului de sarcini. 

Acest studiu a apărut ca o necesitate de a găsi răspunsuri la ideile enunţate mai 

sus, ştiut fiind faptul că ţara noastră este un producător important de miere monofloră 

de salcâm. Posibilitatea efectuării unui stagiu la Universitatea din Liege, Facultatea 

Gembloux Agro-Bio Tech şi la Centrul de cercetare a Regiunii Walone(CRA-W) din 

Gembloux , Belgia a făcut posibil ca acest studiu al parametrilor de calitate şi a 

biomarkerilor  să fie aprofundat, verificat şi validat cu ajutorul unor metode moderne, 

nedistructive şi mai puţin costisitoare.  

 

II.2  Scopul tezei  

 Scopul cercetărilor efectuate în cadrul prezentei teze de doctorat îl reprezintă 

determinarea parametrilor de calitate şi ai biomarkerilor de autenticitate ai mierii de 

salcâm produsă în România.   

II.3 Obiective specifice ale tezei 

 Un prim obiectiv în vederea elaborării unei metodologii relevante pentru 

analiza calităţii şi autenticităţii mierii a fost prelevarea probelor de miere de 

salcâm autentice din trei regiuni bioapicole pe parcursul anilor 2009, 2010, 

2011.  

 Evaluarea metodelor fizico-chimice uzuale în vederea determinării indicilor de 

calitate ai probelor de miere de salcâm (conţinut de apă, activitatea apei, 

aciditate, conductivitatea electrică, cenuşa, culoarea, conţinutul de proteine 

totale) 
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 Evaluarea metodei de analiză calorimetrică diferenţială, DSC, pentru studiul 

parametrilor termici şi procesele fizice specifice mierii (Tg , Tf, H, tranziţii de 

fază ) 

 Caracterizarea reologică a probelor de miere   

 Determinarea spectrului glucidic din probele de miere de salcâm prin  

cromatografie lichidă de înaltă performanţă (HPLC) 

 Identificarea profilului compuşilor de aromă specifici mierii de salcâm 

româneşti prin analiza gaz - cromatografică cuplată cu spectrometrie de masă 

(GC-MS)   

 Analiza spectrometrică calitativă şi cantitativă în infraroşu (NIR şi MIR) a 

parametrilor de calitate a mierii de salcâm în vederea construirii unui model 

PLS  

 Predicţia parametrilor de calitate cu ajutorul modelului matematic existent la 

Centrul de cercetare CRA-W 

 Evaluarea metodei spectroscopice cu raze X pentru determinarea indicelui de 

cristalizare a probelor de miere 

Capitolul III.  MATERIALE ŞI METODE 

 

III.1. PROBE DE MIERE 

Literatura de specialitate care studiează calitatea mierii demonstrează 

necesitatea stabilirii unor strategii de colectare a probelor pentru îmbunătăţirea 

analizei  markerilor  mierii. Strategia aplicată în acest studiu a fost colectarea probelor 

din diferite zone de producţie în ani diferiţi, cu scopul de a studia tipicitatea mierii de 

salcâm din Romania. După cum se va prezenta ulterior, au fost recoltate cincizeci de 

probe de miere de salcâm în anii 2009, 2010 şi 2011 direct de la apicultori (origine 

declarată de producători). Selectarea probelor a fost realizată în trei zone geografice 

diferite din punct de vedere pedologic şi climatic. Zona 1 a reprezentat o mare parte 

din Transilvania, cuprinzând judeţele Alba, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş, Satu 
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Mare, Sălaj şi Timişoara. Zona 2 a cuprins probe din sud-vestul şi sudul ţării: Călăraşi, 

Dolj, Giurgiu, Teleorman şi Vâlcea. Zona 3 a reprezentat-o partea de est a României: 

judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Galaţi, Suceava, Tulcea  şi  Vaslui. 

România

Zona 1 Zona 2 Zona 3

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

S1 
S2 
S3 
S8 
S9 

S10 
S12 
S13 
S24 
S16 
S17 
S18 
S20
S22

S23 
S15 
S28 

S48 
S51 
S53 
S58

S4 
S6 

S14 
S19 

S25 
S27 
S35 
S36 
S37 
S38

S50 
S57

S5 
S7 

S11 
S21

S29 
S30 
S31 
S32 
S33 
S34

S39 
S40 
S41 
S42 
S52 
S55 
S56 

  

Figura 1. Clasificarea probelor în funcţie de an şi zona de colectare (original) 

III.2. TEHNICI ANALITICE UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA 

AUTENTICITĂŢII MIERII 

 Toate tipurile de miere au fost analizate pentru a determina următoarele 

caracteristici fizio-chimice influenţate de origine: umiditatea (prin metoda 

refractometrică), activitatea apei (potenţiometric), culoarea (metoda colorimetrică), 

conductivitatea electrică (metoda potenţiometrică), conţinutul de cenuşă (prin 

calcinare şi analiză gravimetrică), conţinutul de proteine (analiza azotului total), 

vâscozitatea, zaharurile (prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă cu 

detecţie a indicelui de refracţie HPLC-IR). Pentru a găsi markeri specifici ai mierii în 

funcţie de origine a fost realizată analiza compuşilor volatili prin gaz cromatografie cu 

detecţie de masă (GC-MS). Analiza spectroscopică în infraroşu (FT-IR, FT-NIR) a 

fost la rândul său utilizată pentru a determina amprenta spectrală specifică şi pentru a 

construi un model capabil să anticipeze parametrii fizio-chimici în funcţie de spectrele 
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obţinute. În final a fost utilizată analiza spectroscopică cu raze X pentru a determina 

gradul de cristalizare a mierii.  

 

 

 

Capitolul IV.  REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

IV.1. CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICĂ A MIERII DE SALCÂM 

IV.1. 1. Determinarea conţinutului de apă 

Mierea de salcâm  în general are un conţinut scăzut de apă ( Mărghitaş şi col., 

2009; Lazarevic şi col., 2012), ceea ce se poate observa şi din analizele efectuate. 

Valorile obţinute se încadrează în limitele mierilor din climatul temperat, în special 

din Europa. 

După eliminarea probelor S15 şi S25, considerate ca şi outlieri (valori 

extreme), mediana valorilor este 16.80 (95% interval de încredere pentru mediana de 

16.48 şi 17.02) şi deviaţia standard este de 1.14. Utilizând nivelul de semnificaţie 

0.05, testul Darling-Anderson indică faptul că datele au o distribuţie normală 

(valoarea p=0.069 > 0.05).  

 

Figura 2.  Analiza descriptivă a conţinutului de apă pentru mierea de salcâm 

românească 
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IV.1. 2. Determinarea activităţii apei (aw) 

Activitatea apei este un parametru important pentru desfăşurarea reacţiilor 

biochimice şi pentru dezvoltarea microbiană în miere. În cazul mierii de salcâm s-au 

determinat valori cuprinse între 0.53 şi 0.65. Utilizând nivelul de semnificaţie 0.05, 

testul Darling-Anderson indică faptul că datele au o distribuţie normală (valoarea 

p=0.520 > 0.05). 

 

 

Figura 3. Analiza descriptivă a parametrului aw pentru mierea de salcâm românească 

 

IV.1. 3. Determinarea culorii mierii 

Parametrii determinaţi pentru culoarea mierii sunt L*, a* şi b*. Valoarea L* 

indică gradul de luminozitate, valori pozitive ale parametrului a* indică zona roşu, 

valori negative ale lui a*, componenta verde, valori pozitive ale lui b* indica zona 

galbenă, iar valorile negative ale lui b* indică componenta albastră. În figura 4 este 

rezumată analiza statistică descriptivă pentru parametrul L*, astfel  au fost măsurate 

valori cuprinse în intervalul 54.110 şi 62.700. Aşa cum s-a menţionat anterior, axa a* 

reprezintă nuanţe de la roşu (+a*) la verde (-a*), iar intervalul valorilor mierilor de 

salcâm pentru această axă este de la -1.28 la 5.8. Axa b* reprezintă nuanţele de la 

galben (+b*) la albastru (-b*) şi pentru probele de miere s-au obţinut valori cuprinse 

între 6.23 şi 30.41. 
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Figura 4. Analiza descriptivă a parametrului L*  pentru mierea de salcâm românească 

 

  

Figura 5. Analiza descriptivă a parametrului a* pentru mierea de salcâm românească 
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IV.1.4. Determinarea conductivităţii electrice 

În urma analizei, toate probele de miere s-au încadrat în limitele admisibile ale 

conductivităţii electrice pentru mierea de salcâm . Valoarea medie în lotul de studiu a 

fost 0.11 mS/cm, iar valorile minime de 0.07 mS/cm şi maxime de 0.17 mS/cm. 

 

Figura 7 . Analiza descriptivă a conductivităţii electrice pentru mierea de salcâm 

românească 

IV.1.5. Determinarea conţinutului de cenuşă 

În urma analizei descriptive a conţinutului în cenuşă a mierii de salcâm produsă 

în România, concluzia este că, datele prezintă o distribuţie normală (p=0.249) şi în 

cazul majorităţii probelor valorile conţinutului de cenuşă se încadrează între 0.003 şi 

0.057 (Figura 8), eliminând valoarea obţinută pentru proba S18, considerată extremă.  

  

Figura 6. Analiza descriptivă a parametrului b* pentru mierea de salcâm românească 
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Figura 8. Analiza descriptivă a conţinutului de cenuşă pentru mierea de salcâm 

românească 

 

IV.1.6.  Determinarea acidităţii mierii 

Aciditatea mierii este un parametru de calitate care ajută la aprecierea gradului 

de prospețime a mierii. În cazul mierii de salcâm, după eliminarea valorii extreme 

(S18), mediana valorilor este de 12.86. 

 

 

Figura 9. Analiza descriptivă a aciditatea liberă pentru mierea de salcâm românească 

IV.1.7. Determinarea proteinelor totale 

Valorile obţinute se încadrează între 0.43  şi  5.36%.  Neexistând valori 

extreme  (outlieri), valoarea medie obţinută pentru acest parametru a fost de 2.32±1.2. 
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Figura 10 . Analiza descriptivă a conţinutului de proteine pentru mierea de salcâm 

românească 

 

IV.1.8 Analiza calorimetrică diferenţiată 

Analiza calorimetrică diferenţiată se bazează pe  transferul fluxului de căldură 

care susţine proba în timpul tratamentului termic. Rezultatele sunt obţinute prin 

măsurarea continuă a diferenţei de temperatură între celula unde este plasata proba şi 

o celulă de referinţă. S-au realizat practic pentru analiza calorimetrică diferenţiată trei 

metode în laborator: 

Metoda 1: vizualizarea temperaturii la care cristalele dispar din probă 

Metoda 2: demonstrarea inexistenţei cristalelor la scăderea temperaturii şi în timpul 

necesar pentru efectuarea unor analize, ca de exemplu măsurarea vâscozităţii. 

Metoda 3: vizualizarea unei eventuale tranziţii vitroase, fuziunea cristalelor şi 

degradarea produsului (debutul reacţiei Maillard). 

Termogramele obţinute în urma analizei calorimetrice diferenţiale sunt 

specifice mierii. In figura 11 se poate observa tranziţia sticloasă (Tg) (între -44.94
o
C şi 

-38.22
o
C), care este asociată părţii amorfe din miere, apoi picul endotermic 

corespunzător temperaturii de topire (fuziune) (Tf) (32.92
o
C şi 55

o
C) cu entalpia (H) 

de 8.74 J/g . 
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Figura 11. Termogramă specifică mierii în care sunt prezentate grafic temperatura de 

tranziţie sticloasă (Tg) şi temperatura de topire (fuziune) (Tf) 

 

Rezultatele obţinute pentru probele de miere luate în studiu sunt prezentate în 

tabelul 1. 

 

 

Tabel 1. 

Valorile determinate pentru temperatura de tranziţie sticloasă Tg şi fuziune (topire) Tf 

 

Temperatura de tranziţie vitroasă (Tg) şi tempratura de fuziune (Tf ) 

Nr Proba   Tg (C˚) Tf  (C˚) H (J/g) 

1 S1 -44.61 46.69 18.64 

14 S14 -42.71 52.72 21.20 

15 S15 -42.20 40.35 0.39 

23 S23 -40.9 42.90 8.75 

25 S25 None 50.43 18.02 

33 S34 None 51.15 13.99 

44 S51 -36.17 60.97 0.73 

49 S57 -39.83 61.54 4.53 

50 S58 -37.03 64.12 0.78 

     



 

 

16 

 

IV.1.9 Determinarea vâscozităţii 

Primul experiment efectuat a constat în testarea comportamentului reologic al 

mierii de albine analizate.  În urma experimentului, s-a observat că toate mierile 

analizate au un comportament Newtonian la temperatura de 20°C. Al doilea 

experiment a constat în testarea influenţei temperaturii asupra vâscozităţii mierii de 

salcâm româneşti (figura 12). 

 

 
Figura 12. Efectul temperaturii asupra curbelor vâscozităţii ale diferitelor probe de 

miere  

După ce mierile au fost tratate termic timp de o oră şi treizeci de minute la 

55
o
C, s-a trecut la măsurarea vâscozităţii (la temperaura de 20°C). Valorile 

vâscozităţii specifice mierii au fost cuprinse între 4.72 şi 62.96 Pa·s.  

 

 
Figura 13.  Analiza descriptivă a vâscozităţii 
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IV.2. DETERMINĂRI CROMATOGRAFICE 

IV.2.1. Determinarea glucidelor prin HPLC-IR 

Profilul glucidic general şi valorile obţinute la probele de miere din România 

analizate, au fost identice sau apropiate cu cele obţinute la nivel European pentru acest 

tip de miere. În privinţa conţinutului de glucoză, valorile înregistrate la cele 50 de 

probe analizate, au fost cuprinse între 22.32% şi 43.71%. Conţinutul de fructoză este 

un parametru foarte important în analiza mierii de salcâm. Starea fluidă a acestui tip 

de miere se datorează conţinutului mare de fructoză, în cazul probelor analizate a fost 

între 33.80% şi 48.16%. Zaharoza este un indicator important al autenticităţii mierii, 

standardele fixând un maxim de 5% în mierea autentică. Probele analizate de noi au 

avut valori mult mai scăzute, neexistând suspiciuni de falsificare a acestora. Valorile 

înregistrate sau încadrat în intervalul 0.0 şi 5.51%, cu o medie de 1.0%. O singură 

probă a avut concentraţie mai mare de 5% (proba S58, zona 1, anul 2011). Valorile 

obţinute pentru maltoză la analiza probelor de miere în prezentul studiu a variat între 

0.68 şi 4.16%. Analiza de varianţă, ANOVA  arată că  valoarea lui p este mai mică 

decât 0.05 (p=0.012177), dar F este mai mare decât Fcrit (F=4.848788 şi 

Fcrit=3.195056), deci ipoteza se respinge, existând diferenţe semnificative între probe. 

    Concentraţia isomaltozei pentru mierea de salcâm a variat între 0.14 şi 0.79%. 

După ce s-a efectuat analiza varianţei, ANOVA, s-au constat diferenţe semnificative 

pentru acest glucid. Astfel, pentru zona geografică 1 media valorilor determinată este 

de 0.489, iar la celelalte două zone, această medie este mai scăzută (0.33 zona 2 şi 

respectiv 0.31 zona 3).  În probele de miere de salcâm analizate în acest studiu, s-a 

cuantificat turanoza în limitele a 0.38 şi 2.77%, cu o medie de 2.08%. 
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Figura 14. Variaţia concetraţiei diferitelor glucide identificate în miere 

 

Erloza este un triglucid prezent în miere în cantităţi diferite, în funcţie de 

originea botanică. Valorile obţinute pentru probele de miere analizate s-au încadrat 

între 0.09 şi 3.19%, media determinărilor pentru cele 50 de probe fiind 1.79%.   

Spectrul glucidic analizat prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă 

cu detecţie în infraroşu, a evidenţiat prezenţa a şapte glucide caracteristice pentru 

mierea de salcâm. Conţinutul mare de fructoză, raportul supraunitar fructoză/glucoză, 

cantităţi reduse de zaharoză şi deasemenea cantităţi supraunitare de maltoză, fac ca 

probele să fie încadrate în limitele prevăzute pentru acest tip de miere (Golob şi 

Plestenjak, 1999; Sanz şi col., 2004; Sabatini şi col., 2007). 

 

IV.2.2. Identificarea amprentei gaz-cromatografică GC-MS specifică a 

probelor de miere. 

Metoda de analiză GC/MS este o combinare a două tehnici analitice 

reprezentative: GC pe coloana capilară care separă componenţii unui amestec, şi 

spectrometria de masă (MS) care furnizează informaţiile necesare pentru determinarea 

structurală a fiecărui constituent.  Rezultatele obţinute în urma analizei SPME –

GC/MS se prezintă sub forma unor cromatograme (Figura 15). 
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Figura 15 . Cromatograma GC a compuşilor volatili din proba S1 (Zona 1, anul 2009) 

Această parte a studiului analitic are în vedere analiza aromei mierii de salcâm, 

care este produsă în cele trei regiuni ale României: Transilvania (Zona 1), Oltenia 

(Zona 2) şi Moldova (Zona 3).  Scopul acestui studiu este, pe de-o parte, de a 

contribui la studiul calitativ şi semi-cantitativ al compuşilor volatili prezenţi în mierea 

de salcâm, utilizând gaz-cromatografia combinată cu spectrometria de masă (GC/MS), 

iar pe de altă parte, de a evidenţia principalii markeri volatili şi proprietăţile acestora. 

În urma analizei SPME GC-MS, au fost identificaţi 79 constituenţi volatili. 

Principalii compuşi volatili ai mierii de salcâm identificaţi într-un procent de 100% 

sunt : 3-methyl-3-buten-1-ol pentru zona 1,  etanolul, acidul acetic, 5-ethenyldihydro-

5-methyl-2(3H)-Furanone pentru Zona 2, acetona, 3-methyl-3-buten-1-ol, trans-

linalool oxidul, benzemetanol . Printre compuşi secundari identificaţi într-un procent 

de 80-90 % sunt : 

- Dimetil sulfid, acetona, 3-hidroxi-2-butanona, linalool oxidul, acidul acetic, 2-

furancarboxaldehida, benzaldehida, linalool L, hotrienol, 4-ketoisophorona, 

epoxylinalool, benzenmetanol pentru zona 1 

- Dimetil sulfid, 3-hidroxi-2-butanona, 2-metil-2-buten-1-ol, nonanal, linalool 

oxidul, 2-furancarboxaldehida, 5-metil-2-furancarboxaldehida, acidul butanoic, 

epoxy-linalool, acidul 3-metilpentanoic, benzenmetanolul pentru zona 2 
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- Dimetil sulfid, etanol, isoamil alcool, 2-metil-2-buten-1-ol, cis 3-hexen-1-ol, 

linalool oxid, acidul acetic, 2-furancarboxaldehida, benzaldehida, acidul 

propanoic, hotrienol, butirolactona, benzenacetaldehida, fenol pentru zona 3.  

Compuşii majoritari corespunzători probelor din fiecare regiune sunt 

reprezentaţi grafic în figura 16. 

 

Figura 16. Comparaţie între valoriile medii obţinute pentru compuşi volatili majori din 

mierea colectată din cele trei zone 

 

Următoarea etapă a constat în clasificarea compuşilor identificaţi în clase 

chimice (Figura 17). S-a remarcat astfel o diferenţă semnificativă între diferitele zone 

studiate, aşa încât acizii carboxilici sunt prezenţi în procent mare în probele din 

Transilvania, 32.22% şi Oltenia 30.36% . Procentajul de aldehide în Zona 1, Zona 2 şi 

Zona 3 este destul de important, respectiv 27.63%, 22.34% şi 13.43%. Alcoolii 

constituie o parte importantă a probelor de miere româneşti, atingând valori de 28.35 

% pentru mierea din Zona 3, 23.87% pentru Zona 2, 19.13% pentru Zona1. 
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Figura 17. Variaţia concentraţiei claselor de compuşi volatili în funcţie de zona de 

producţie 

Cetonele prezintă proporţii oscilante, între 23.05 şi 7.43% în probele de miere 

din cele trei zone bioapicole. Procentul de compuşi cu sulf este relativ scăzut în 

probele de miere, cu valori variind între 2.17% şi 1.57. Se mai poate observa 

deasemenea prezenţa deloc neglijabilă a esterilor, în probele din zona 3, 2.72%. În 

cele din urmă, s-au luat în considerare hidrocarburile alifatice prezente în toate zonele 

aflate în studiu, cu un conţinut care nu depăşeşte 0.93%. 

IV.3. DETERMINĂRI SPECTROSCOPICE 

IV.3.1. Spectroscopia în infraroşu apropiat (NIR): Analiza  calitativă  

Spectrometria infraroşu apropiat este o metodă rapidă utilizată pentru 

caracterizarea cantitativă şi calitativă a mierii. Analiza calitativă a mierii presupune 

determinarea legăturilor chimice specifice compuşilor chimici caracteristici mierii. 

Mierea este constituită în principal din apă şi glucide. Din acest motiv, interpretarea 

amprentei spectrometrice a mierii este dominată de absorbţia legăturilor din grupul 

funcţional XHn. În primul rând s-a măsurat spectrul apei şi a standardelor de glucide 

(fructoză, glucoză, zaharoză). Apoi au fost măsurate spectrele probelor de miere. 

Spectrele obţinute în urma analizei spectrometrice NIR se încadreză între 400 şi 2500 

nm. În figura 18 sunt prezentate spectrelor brute pe domeniul 1100-2500, care conţine 
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cele mai multe informaţii spectrale şi s-au identificat lungimile de undă unde sunt 

diferenţe de absorţie între probe. 

 

Figura 18. Amprenta spectrometrică NIR al probelor de miere pe domeniul spectral 

1100-2500nm, cu evidenţierea celor 6 maxime importante 

 

Deasemenea pentru a indentifica eventualele diferenţe date de către originea 

botanică sau geografică s-au suprapus spectrele probelor de miere prin combinaţiile 

prezentate în figura 19 . 

 

 

Figura 19 . Spectrele comparative ale diferitelor tipuri de mieri 

 

 

 



 

 

23 

 

IV.3.2. Analiza chemometrică a bazei de date spectrale 

Pe baza spectrelor colectate în urma analizei NIR s-a aplicat analiza PCA 

pentru a evalua variabilitatea probelor de miere de salcâm. Pentru a caracteriza 

originea geografică s-au introdus şi spectre de miere salcâm produsă în alte ţări. 

Figura 20 evidenţiază componenta principală 1 pe axa X care reprezintă 68.39% din 

variabilitate, componenta principală 2 pe axa Y reprezintă 27.39% din variabilitate şi 

componenta 3 pe axa Z 0.09%.  Astfel se observă că probele din România (Ro) se 

diferenţiază de probele produse în Franţa(F) sau Slovacia(Sk). 

 

Figura 20. Analiza PCA a probelor de miere în funcţie de originea geografică 

 

Deasemenea s-a aplicat analiza PCA în sistem neţintit pentru a evalua 

variabilitatea acestora în funcţie de originea botanică. În urma acestei analize se 

observă că probele de miere, iarbă neagră şi polifloră, prezintă cele mai semnificative 

deosebiri ale compoziţiei chimice (Figura 21). În ceea ce priveşte probele de salcâm şi 

tei au fost grupate împreună.   
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Figura 21. Reprezentarea variabilităţii compoziţionale a probelor de miere în funcţie 

de originea botannică 

 

Regresia „Partial leas squares” (PLS) 

Eficacitatea spectroscopiei infraroşu în conjuncţie cu regresia Partial least 

squares a fost testată în determinarea cantitativă a produselor alimentare, agricole, 

farmaceutice (Yang şi Irudayaraj, 2002; Cozzolino şi Moron, 2004; Cen şi He, 2007; 

Dale şi col., 2009). Analiza chemometrică cantitativă s-a desfăşurat în trei etape: 

Calibrare, Validare şi Predicţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 . Reprezentarea grafică a analizei chemometrice cantitative 
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Analiza chemometrică cantitativă a datelor spectrale s-a desfăşurat în două 

etape:    

- construirea de modele matematice PLS bazate pe datele spectrale NIR ale 

probelor de miere româneşti  

- predicţia compoziţiei chimice pe baza ecuaţiei aparţinând centrului de 

cerecetare CRA-W 

    Caracteristicile modelului dezvoltat pe baza probelor de miere româneşti 

În tabelul sunt prezentate valorile de referinţă obţinute în urma analizelor 

fizico-chimice care vor fi utilizate în crearea modelului de predicţie PLS 

Tabel 2. 

Valorile de referinţă a probelor de miere 

Parametru / Parameter 
Unități  
Units 

Media / Mean Gamă / Range  
Deviația standard 

Standard deviation 

Conductivitatea electric /   

Electrical conductivity 
mS/cm 0.12 0.07-0.18 0.02 

Conţinut de apă /  

Water content 
% 17.01 14.80-21-30 1.38 

Aciditatea liberă / 

Free Acidity 
meq/Kg 13.76 6.63-53.00 7.16 

Aciditatea lactonelor / 

Lactonic acidity 
meq/Kg 1.07 0.15-9.80 1.35 

Vâscozitate / Viscosity Pa·s 27.47 4.73-62.96 14.51 

Fructoză / Fructose % 43.43 33.80-48.16 2.68 

Glucoză / Glucose % 30.46 22.32-43.71 3.98 

Zaharoză  / Sucrose % 1.00 0.00-5.51 1.05 

Turanoză / Turanose % 2.08 0.38-2.77 0.53 

Maltoză / Maltose % 3.01 0.68-4.16 0.69 

Izomaltoză / Isomaltose % 0.39 0.11-0.90 0.18 

Erloză / Erlose % 1.79 0.00-3.19 0.65 

 

Construirea modelului de calibrare PLS (Modelul pătratelor parţiale mai mici) 

este realizat de către programul Unscrambler (CAMO ASA, Oslo, Norvegia). Prima 

dată am introdus în program clasele de spectre, în funcţie de zonele de producţie. 

Spectrele introduse în program au fost în format “.jdx”. Algoritmul PLS consideră 

datele matrici, astfel pentru datele spectrale s-a creeat matricea X şi pentru valorile de 

referinţă matricea Y. 



 

 

Tabel 3.  

Modelul de calibrare globală pentru principalii indici de caliatate ai mierii: Date statistice referitoare la calibrare şi validare 

 

Parametru                                                               

Parameter 

Zona                      

Zone 

Regiuni 

spectrale 

Spectral range 

(nm) 

Valori extreme  

Outliers 

PLS 

factor 

Calibrare                 

Calibration 
Validare încrucişată  

Cross validation 

  

RMSEC R
2
 RMSECV R

2
 

Conţinut de apă / Water content Toate zonele Tot spectrul S37; S7 2 0.826 0.635 0.868 0.579 

Conductivitate electric 

Electrical Conductivity 
Toate zonele Tot spectrul S21 11 0.015 0.656 0.018 0.501 

Aciditate liberă / Free Acidity Toate zonele Tot spectrul S18 11 2.759 0.604 3.605 0.334 

Aciditatea lactonelor 

Lactonic acidity 
Toate zonele Tot spectrul S31; S7; S20; S21 11 0.355 0.483 0.443 0.221 

Vâscozitate / Viscosity Toate zonele Tot spectrul S21; S25; S34 4 5.561 0.840 6.352 0.796 

Fructoză / Fructose Toate zonele Tot spectrul  4 1.024 0.839 1.090 0.800 

Glucoză/ Glucose Toate zonele Tot spectrul S31; S7; S20 12 1.656 0.804 1.943 0.769 

Zaharoză / Sucrose Toate zonele Tot spectrul S15 13 0.461 0.844 0.681 0.776 

Turanoză / Turanose Toate zonele Tot spectrul S7; S31 2 0.408 0.964 0.441 0.958 

Maltoză / Maltose Toate zonele Tot spectrul S12; S13 4 0.388 0.71 0.399 0.823 

Izomaltoză / Isomaltose Toate zonele Tot spectrul S7; S31 13 0.051 0.912 0.128 0.970 

Erloză / Erlose Toate zonele Tot spectrul S21; S7 2 0.451 0.946 0.491 0.936 

 
RMSEC – Root Mean Square Error of Calibration 

RMSECV - Root Mean Square Error of Cross - Validation 

 



 

 

Astfel se constată că cele mai bune rezultate s-au obţinut pentru turanoză 

(RMSECV=0.441 ; RMSEC=0.408 ; R
2
=0.96) şi erloză (RMSECV=0.491 ; 

RMSEC=0.451 ; R
2
=0.94).  Cele mai scăzute valori pentru parametrii statistici 

specifici modelului creat s-au obţinut pentru aciditatea lactonelor (RMSECV=0.355; 

RMSEC=0.335 ; R
2
=0.22). Rezultatele fiind asemănătoare cu cele prezentate în 

literatura de specialitate. În ceea ce priveşte parametrii fizici rezultatele obţinute 

demonstrează că spectroscopia NIR nu este utilă în predicţia parametrilor fizici.  

 Caracteristicile modelului CRA-W 

Acest model a fost dezvoltat pornind de la o bază de date formată din probe de 

miere de diferite origini aparţinând centrului de cercetare CRA-W. Gama de etalonare, 

rezultatele etalonării şi validarea sunt descrise în tabelul. 

Tabel 4.  

Modelul de calibrare pentru principalii indici de caliatate ai mierii – CRA-W 

Parametru / Parameter Media / Mean 

Deviația 

standard 

Standard 

deviation 

SEC R
2
 SECV R

2 

Conţinutul de apă / Water content 17.25 0.99 0.159 0.974 0.167 0.972 

Conductivitate electrică / Electrical 

conductivity 
0.36 0.17 0.060 0.871 0.072 0.820 

pH / pH 4.33 0.32 0.189 0.642 0.218 0.525 

Aciditatea liberă / Free acidity 10.84 4.70 2.538 0.698 3.387 0.480 

Fructoză  / Fructose  37.78 2.25 1.461 0.577 1.582 0.504 

Glucoză / Glucose 32.27 3.71 1.307 0.876 1.478 0.841 

Maltoză / Maltose 3.83 0.97 0.582 0.641 0.628 0.582 

Fructoză/Glucoză / Fructose/Glucose 1.17 0.13 0.046 0.880 0.056 0.824 

Zaharoză / Sucrose 0.95 1.41 0.371 0.931 0.571 0.837 

Raffinosă / Raffinose 0.40 0.23 0.181 0.359 0.190 0.292 

Erloză / Erlose 0.52 0.41 0.19 0.781 0.218 0.716 

Melebioză / Melibiose 0.68 0.33 0.106 0.899 0.132 0.845 

Palatinoză /Palatinose 0.11 0.06 0.034 0.661 0.037 0.590 

Panoză / Panose 0.15 0.09 0.062 0.502 0.070 0.373 

Turanoză / Turanose 1.32 0.34 0.284 0.305 0.291 0.277 
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Rezultatele obţinute pentru spectrul glucidic sunt prezentate în figura 23 şi 

figura 24. 

 

Figura 23. Graficul Boxplot a variaţiei concentraţiei glucidelor majoritare  

 

 

 

Figura 24. Graficul Boxplot a variaţiei concentraţiei glucidelor minoritare 
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IV.3.3. Spectroscopia în infraroşu mediu (MIR): Analiza  calitativă  

 Spectrele au fost măsurate în domeniul spectral 3996 cm
-1 

şi 599 cm
-1  

. 

Semnale intense s-au identificat în zona 3400- 3200 cm
-1  

şi 1500-800. În regiunea 

3600-2600 se întâlnesc semnale specifice grupărilor OH din apa şi glucide. Domeniile 

spectrale utilizate cel mai des în analiza mierii sunt cele cuprinse în domeniul regiunii 

fingerprint, 900-1500 cm
-1

.  

 
Figura 25. Amprentele spectrometrice IR ale probelor de miere S1, S4 şi S5 

Analiza chemometrică efectuată pe spectrele probelor de miere, în duplicat, ne 

arată că probele sunt distribuite de-a lungul gradienţilor de concentraţie în funcţie de 

compoziţia lor de carbohidraţi. Astfel se observă tendinţa mierilor de a se grupa pe 

axa ce reprezintă fructoza şi glucoza, dar se observă că sunt  probe care au conţinut 

ridicat de zaharoză. 

 

 
 

Figura 26. Analiza PCA a probelor luate în studiu 



 

 

Tabel 5. 

Caracteristici  ale modelului PLS pentru diferiţi parametri ai mierii de salcâm realizat pe domeniul spectral 3599-600 cm
-1 

Parametru                                                               

Parameter 

Zona                      

Zone 

Regiuni 

spectrale 

Spectral range 

(nm) 

Valori extreme  

Outliers 

PLS 

factor 

Calibrare                  

Calibration 

Validare încrucişată   

Cross validation 

RMSEC R
2
 RMSECV R

2
 

Conţinut de apă / Water content Toate zonele Tot spectrul 25;34;21 4 0.614 0.549 0.684 0.454 

Conductivitate electrică/Electrical Conductivity Toate zonele Tot spectrul 
 

12 0.007 0.904 0.020 0.630 

Aciditate liberă / Free Acidity Toate zonele Tot spectrul 
 

15 1.878 0.930 4.017 0.687 

Fructoză / Fructose Toate zonele Tot spectrul 13;22 12 0.637 0.940 1.529 0.880 

Glucoză/ Glucose Toate zonele Tot spectrul 
 

11 1.223 0.904 1.886 0.797 

Zaharoză / Sucrose Toate zonele Tot spectrul 15; 58 5 0.434 0.831 0.485 0.725 

Turanoză / Turanose Toate zonele Tot spectrul 
 

7 0.181 0.879 0.556 0.814 

Maltoză / Maltose Toate zonele Tot spectrul 
 

6 0.324 0.779 0.378 0.706 

Izomaltoză / Isomaltose Toate zonele Tot spectrul 15;10;04;13;22 6 0.061 0.880 0.733 0.823 

Erloză / Erlose Toate zonele Tot spectrul 15 6 0.264 0.816 0.307 0.762 



 

 

 

Pentru domeniul spectral 3599-600 cm
-1

 valorile obţinute pentru RMSEC sunt 

cuprinse între 0.007 şi 1.878,  valorile pentru RMSECV se integrează în intervalul  

0.549 şi 0.940, iar valorile coeficientului R
2 

sunt cuprinse între 
 
0.549 – 0.940 

(calibrare) şi 0.454 – 0.823 (validare). Performanţa modelelor de calibrare pentru 

conţinutul de apă şi glucidele majoritare au prezentatat valori bune, însă inferioare 

modelelor de calibrare construite pe baza datelor NIR. 

 

IV.3.4. Spectroscopia cu raze X 

În timpul procesului de cristalizare, se ştie că glucoza cristalizează prima, 

deoarece toate grupările hidroxil interacţionează cu moleculele de apă. Fructoza are o 

solubilitate mai mare, din care cauză rămâne în soluţie o perioadă mai lungă. După 

cristalizarea mierii,  glucoza se regăseşte ca şi glucoză monohidrată şi fiecare 

moleculă de glucoză fixează doar o moleculă de apă (Gleiter şi col., 2006). 

În figura 25 se poate observa că toate semnalele înregistrate la proba de miere 

se suprapun exact peste semnalele glucozei monohidrat, putând concluziona că sub 

această formă se regăseşte glucoza după ce procesul de cristalizare are loc.  

 

 

Figura 25. Difractogramă obţinută la proba de miere S24 (roşu) şi standardului 

de glucoză monohidrat (negru) 
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Gradul de cristalizare al probelor din prezentul studiu a fost determinat cu 

difractometrul cu raze X  tip “D8 Advance” Bruker cu anod de cupru. În figura 26 este 

prezentată difractograma probei de miere S37 (proba lichidă) (rosu) şi difractograma 

probei de miere S9 (probă cristalizată)(roz). 

 
Figura 26. Difractogramă miere cristalizată (1) şi miere lichidă (2) 

În urma analizei se poate observa că doar 6 probe nu au prezentat deloc cristale 

în structura lor: S37-S39, S41  şi S58. Celelalte probe au avut valori ale gradului de 

cristalizare cuprinse între 1.474 şi 81.105%.   

CONCLUZII GENERALE 

În concordanţă cu motivaţia şi obiectivele propuse , în prezenta teză s-au 

stabilit indicii de calitate şi biomarkerii specifici mierii de salcâm. Mierea de salcâm 

pură reprezintă însă doar un procent scăzut din totalul producţiei de miere, deoarece 

majoritatea mierilor au o compoziţie variată de nectar sau mană, fiind astfel 

considerate mieri poliflore. În urma studiului bibliografic s-au identificat metodele de 

referinţă, cromatografice şi spectrometrice ca fiind utile în determinarea parametrilor 

de calitate ai mierii. Valorile obţinute pentru indicii de calitate s-au încadrat în limitele 

legale admisibile şi în cele specifice mierii de salcâm prezentate în literatură. Mai întâi 

au fost evaluate metodele cromatografice în determinarea spectrului glucidic prin 

cromatografie lichidă de înaltă performanţă (HPLC) şi identificarea profilului volatil 

prin gaz-cromatografie cuplată cu spectrometria de masă (GC-MS).   
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