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Rezumat. Prin metoda instrumentală modernă de 
analiză – cromatografia gazoasă cu detector MS – au fost 
obținute date despre compoziția substanțelor aromati-
ce, care determină proprietățile organoleptice specifice 
ale vinurilor albe seci din soiurile de struguri de selecție 
moldovenească: Floricica, Viorica, Riton și Legenda. Ex-
tractul dietilic al  compușilor aromatici din vinuri a fost 
studiat  la GC-MS în modul de scanare a curentului ionic 
total – SCAN, pe o coloană capilară Rtx-5MS 30 m x 0,25 
mm, 0,25 μm. În extractele dietilice ale vinurilor studiate 
au fost identificate  substanțele aromatice: etilpropionat, 
izoamilacetat, etilcapronat, β-linalool, etilcaprinat, die-
tilsuccinat, α-terpineol, β-feniletilacetat, acid caproic, al-
cool β-feniletilic, acid caprilic. Au fost stabilite cantitățile 
acestor compuși, caracteristice pentru fiecare soi.

Cuvinte-cheie: cromatografie gazoasă, detector MS, 
substanțe formatoare de aromă,  vin sec, struguri de 
selecție nouă. 

Abstract. The data on the composition of  aroma-
forming substances that determine the specific organo-
leptic properties of dry white wines from grape varieti-
es of Moldavian selection: Floricica, Viorica, Riton and 
Legenda – have been obtained by the modern instru-
mental method of analysis – gas chromatography with 
MS-detector. The extraction of aroma-forming substan-
ces from the studied wines has been carried out with 
diethyl ether.  The extract was examined on the GC-MS 
in the full ion current scanning mode – SCAN, on the ca-
pillary column Rtx-5MS 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm.

In the diethyl extracts of the studied wines we have 
identified aromatic substances: Ethyl Propionate, Izoa-
milacetate, Ethyl Capronate, β-Linalool, Ethyl Caprinate, 
Diethyl Succinate, α-Terpineol, β-Fhenil Ethyl Acetate, 
Caproic Acid, β-Fhenil Ethyl Alcohol, Caprilic Acid. The 
quantities of these compounds, characteristic for each 
variety, have been determined.

Keywords: gas chromatography, MS-detector, aroma-
forming components, dry wine, grape of new selection.

    CZU: 633.221:547+543.51(478.9) INTRODUCERE

Baza pentru marketingul de succes în vinificația 
modernă este optimizarea constantă a compoziției 
sortimentului tradițional de produse. În prezent, în 
Republica Moldova, majoritatea întreprinderilor vini-
cole sunt concentrate pe producerea de vinuri albe 
seci din soiuri de struguri clasice europene. Dar, din 
păcate, aceste vinuri, din punct de vedere calitativ, 
nu întotdeauna pot concura cu produsele  similare în 
alte țări vinicole.

În același timp, în Republica Moldova există so-
iuri de struguri de  selecție nouă, create  de savanţii 
autohtoni, aprobate și recomandate de structurile 
autorizate pentru producerea vinurilor albe de cali-
tate înaltă. Un loc aparte printre ele îl ocupă soiurile 
de struguri Floricica, Viorica, Riton și Legenda,  care 
au o aromă originală pronunțată, un gust complex și 
atractiv pentru consumator și pot fi solicitate  la sca-
ră largă pe diverse piețe, inclusiv pe cea europeană.

Scopul cercetărilor  a fost  studierea compoziției 
substanțelor aromatice ale vinurilor albe seci din so-
iurile de struguri Floricica, Viorica, Riton și Legen-
da, utilizând o metodă instrumentală modernă de 
analiză – cromatografia gazoasă cu  detector MS. 
Datele obținute  referitor la compoziția substanțelor 
aromatice, care determină proprietățile organolepti-
ce specifice ale vinurilor din soiurile de struguri  mai 
sus enumerate, vor permite optimizarea  tehnologiei  
de fabricare a acestora în scopul acumulării maxime 
și păstrării  acestor componente în produsele finite.  

MATERIALE ŞI METODE  
DE CERCETARE

Au fost cercetate  25 de probe de vinuri albe seci 
din soiurile de struguri Floricica, Viorica, Riton și 
Legenda, fabricate în a.a. 2019–2020 în condiții de  
microvinificație la  IȘPHTA, precum și de către alți 
producători din Republica Moldova. 

Extracția compușilor aromatici volatili din vinurile 
studiate a fost efectuată cu eter dietilic. Determina-
rea lor cantitativă a fost efectuată prin metoda utili-
zării standardului  intern, în cazul nostru – n-penta-
nolul.  Extractul a fost studiat la  GC-MS QP201OS, 
Shimadzu în modul de scanare a curentului ionic 
total – SCAN, pe o coloană capilară Rtx-5MS 30 m x 
0,25 mm, 0, 25 μm. Folosind biblioteca de spectre de 
masă NIST08.LIB, au fost identificate fragmente de 
ioni de cea mai mare intensitate pentru substanțele 
aromatice cercetate.

REZULTATE ŞI DISCUŢII

O evaluare organoleptică preliminară a vinurilor 
albe seci selectate pentru studiu a arătat că toate au 
proprietăți specifice pronunțate în aromă și gust, ca-
racteristice fiecăruia dintre aceste soiuri de struguri.
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Pentru separarea compușilor aromatici volatili 
de alte substanțe din vin și concentrarea compușilor 
care se conțin  în cantități neînsemnate, precum și 
din cauza  imposibilității de a utiliza   detectorul MS 
pentru analiza   probei naturale de vin, a fost utilizată  
metoda de extracție cu eterul dietilic,  recomandată 
de unii cercetători [1, 2, 3, 7].  

În baza aprecierii organoleptice a vinurilor albe 
seci din soiurile de struguri Floricica, Viorica, Riton 
și Legenda [5,6] a fost stabilit că vinul Viorica are o 
aromă florală pronunțată, cu predominanță a arome-
lor de muscat și cimbru; vinul Floricica are o aromă 
fină, proaspătă cu nuanțe plăcute de flori de câmp;  
vinul Legenda se caracterizează printr-o  aromă 
complexă de flori de câmp cu nuanțe  de aromă 
de petale de trandafir de ceai; vinul Riton posedă o 
aromă delicată, cu nuanțe  de verdeață proaspătă,  
nuanțe fine de citrice și  florale.

S-a presupus că rolul principal în formarea caracte-
risticilor aromatice  specifice ale  acestor vinuri îl joacă 
terpenii  și alți compuși chimici, care au arome plăcute 
de muscat, busuioc, coriandru, liliac, trandafir în diferi-
te cantități și combinații,  alcoolul aromatic 2-fenileta-
nol, care are o aromă fină  de trandafir de ceai.

Utilizarea metodei de extracție lichidă periodică a 
compușilor aromatici din vin cu solvenți organici, ur-
mată de separarea și identificarea lor prin GC-MS, 
permite determinarea acestor compuși în cantități ce 
determină nuanțele specifice în aroma vinului [3, 4, 7].

În figura 1 este prezentată cromatograma  ex-
tractului cu eter  dietilic a vinului alb sec Floricica. 
Cromatograme similare au fost obținute pentru vinu-
rile din soiurile de struguri Viorica, Riton și Legenda. 
Identificarea picurilor a arătat prezența în complexul 
lor volatil a substanțelor enumerate în tabelul 1.  

Figura 1. Cromatograma extractului cu eter dietilic a vinului   alb sec  Floricica (r.a. 2020)

Cantitativ, conținutul  substanțelor aromatice vo-
latile, identificate în extractele cu eter dietilic  ale vi-
nurilor, a  fost calculat prin metoda utilizării standar-
dului  intern (n-рentanol).

Analiza  datelor obținute a arătat că cele mai mari 
cantități de aceste substanțe se conțin în vinurile 
din soiul de struguri Viorica. Aceste vinuri   conțin   
mai  mult β-linalool (5,45–16,3 mg/ dm3), care are 
o aromă florală, ușor picantă, și α-terpineol (0,38– 
1,25 mg/dm3), cu o aromă florală complexă cu 
nuanțe  de liliac; în alte vinuri, acești compuși au 
fost detectați în cantități foarte mici (urme). Acetatul 
alcoolului β-feniletilic, care posedă  o aromă com-
plexă de fructe coapte și verdeață proaspătă, a fost 
prezent în vinul Viorica în cantități (0,48–2,15 mg/
dm3) ce depășesc conținutul   acestuia în vinurile 
Floricica, Riton și Legenda  (tab.1). 

Esterii de etilpropionat și izoamilacetat au o aro-
mă  de fructe, acesta din urmă cu note de pere și un 
prag senzorial scăzut, prin urmare, chiar și în cantități 
mici, pot participa la formarea nuanțelor specifice în 
aroma unui  vin. La vinul Viorica, conținutul acestor 
componente a fost mai mare decât la vinurile din alte 
soiuri de struguri: etilpropionat (0,11–0,72 mg/dm3), 
izoamilacetat (0,52–7,92 mg/dm3). Vinul Legenda, 
comparativ cu probele din alte soiuri, s-a evidențiat 
printr-o cantitate mare de alcool β-feniletilic (96,56–
274,47 mg/dm3), care are o aromă de trandafir de 
ceai și determină nuanțele specifice corespunzătoa-
re în aroma acestui vin (tab. 1).

Vinul alb sec Floricica conține, de asemenea, 
cantități semnificative de alcool β-feniletilic, dar mai 
puțin decât vinul Legenda (62,80–100,56 mg/dm3).

Trebuie de menționat  faptul  că în toate probe-
le de vinuri analizate au fost prezenți acizii caproic 
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Tabelul 1
Conţinutul  compuşilor aromatici volatili în vinurile albe seci 

Floricica, Viorica, Riton şi Legenda, mg/dm3

Compușii aromatici Valoarea Vinul Viorica
(n=12)

Vinul  Riton
(n=6)

Vinul Legenda
(n=4)

Vinul Floricica
(n=3)

Etilpropionat minimă
maximă
medie

0,11
0,72
0,39

0,10
0,79
0,32

0,15
0,61
0,34

0,27
0,58
0,38

Izoamilacetat minimă
maximă
medie

0,52
8,0
3,7

0,37
3,86
1,87

0,21
0,62
1,27

0,4
2,18
1,27

Etilcapronat minimă
maximă
medie

0,63
2,16
1,21

0,35
0,96
0,70

0,24
0,87
0,56

0,50
0,76
0,65

Etilcaprilat minimă
maximă
medie

1,0
3,0
2,04

0,92
1,48
1,18

0,53
1,50
0,94

1,06
1,89
1,28

β-linalool minimă
maximă
medie

5,45
16,3
10,2

≤0,01
≤0,01
≤0,01

≤0,01
≤0,01
≤0,01

≤0,01
≤0,01
≤0,01

Etilcaprinat minimă
maximă
medie

0,33
1,06
0,66

0,37
0,54
0,45

0,28
0,58
0,43

0,30
0,69
0,48

Dietilsuccinat minimă
maximă
medie

1,24
4,54
2,69

1,44
4,39
2,94

1,57
5,16
3,50

1,50
5,62
3,79

α-terpineol minimă
maximă
medie

0,25
1,25
0,8

≤0,01
≤0,01
≤0,01

≤0,01
≤0,01
≤0,01

≤0,01
0,18
0,10

β-feniletilacetat
 

minimă
maximă
medie

0,48
2,15
1,24

0,30
0,85
0,61

0,10
1,11
0,62

0,10
0,97
0,55

Acid caproic minimă
maximă
medie

7,54
18,72
13,7

4,54
9,14
6,9

3,95
16,11
9,0

4,70
10,33
7,79

Alcool β-feniletilic minimă
maximă
medie

37,26
117,03
93,0

53,36
109,96
86,31

96,56
274,41
187,3

66,20
100,56
78,19

Acid caprilic minimă
maximă
medie

7,96
30,84
17,3

5,78
14,5
9,41

5,37
19,10
11,75

4,32
15,30
8,67

n – numărul de probe analizate

și caprilic, precum și esterii etilici ai acestora. Toți 
acești compuși au o aromă dulce cu note  de fructe 
exotice, cu  nuanțe de lapte cremos și contribuie la 
formarea caracteristicilor  de soi  specifice vinurilor 
cercetate.  S-a determinat un conținut destul de înalt 
al acestor compuși  în vinul din soiul  de struguri  
Viorica.

În vinurile din soiul Riton, β-linaloolul și 
α-terpineolul   practic n-au fost detectați, iar alți 
compuși aromatici  se conțin  în cantități mai mici 
decât în   probele de vinuri Viorica, Legenda și Flori-
cica. Aparent, acest lucru explică aroma mai neutră 
a vinului obținut din acest soi de struguri.

Conținutul de dietilsuccinat   în probele de vinuri 

Viorica, Legenda, Floricica și Riton a variat între 
1,18 și 5,62 mg/dm3. Dietilsuccinatul – esterul dietilic 
al acidului succinic – este adesea folosit ca compo-
nent în compozițiile de parfumerie, deoarece are o 
aromă florală complexă  [8] .

Este de remarcat faptul că  conținutul de gerani-
ol în toate vinurile a fost prezent în cantități  foarte 
mici  și, ca urmare, rolul său în formarea  nuanțelor 
aromatice  caracteristice  ale acestor  vinuri este ne-
semnificativ.       

Diagrama prezentată în figura 2 demonstrea-
ză clar contribuția fiecăruia dintre compușii volatili 
studiați în formarea aromei  vinurilor albe  seci  Vio-
rica, Legenda, Floricica și Riton.
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Conținutul   alcoolului  aromatic β-feniletilic în 
toate probele de vin studiate   a fost cu mult mai 
mare comparativ cu toți ceilalți compuși aromatici. 
Prin urmare, se poate presupune că el determină 
tonul floral principal de diferite nuanțe completat de 
alți compuși aromatici din vinurile Viorica, Legenda, 
Floricica și  Riton.

CONCLUZII

1. Studierea componentelor aromatice ale vi-
nurilor albe seci  din soiurile de struguri de selecție 
nouă Floricica, Viorica, Riton și Legenda prin cro-
matografie gazoasă cu detector MS a permis  iden-
tificarea  următorilor  compuși aromatici:  etilpropi-
onat, izoamilacetat,  β-linalool și α-terpineol, alcool 
β-feniletilic, β-feniletilacetat, acizii caproic și caprilic, 
esterii lor etilici, dietilsuccinat.

2. Au fost stabilite cantitățile compuşilor aroma-
tici, caracteristice pentru fiecare vin alb sec studiat.

3. Rezultatele obținute vor permite optimizarea 
tehnologiei de fabricare a vinurilor albe seci din so-
iurile de struguri de selecție nouă Floricica, Viorica, 
Riton și Legenda, în scopul  acumulării și păstrării  
acestor compuși  în produsele finite.

Notă: Cercetările au fost efectuate în cadrul proiec-
tului  „Program de Stat” 20.80009.5107.05 „Valorificarea 
la scară industrială a potențialului oenologic al soiurilor și 
clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone 
pentru fabricarea producției vinicole competitive pe piețele 
internaționale”.

Figura 2.  Diagrama contribuției fiecăruia dintre compuşii volatili studiați în formarea aromei vinurilor 
albe seci Viorica, Legenda, Floricica şi Riton
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