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Rezumat
La crearea varietăţilor noi de viţă-de-vie, atât prin metoda hibridării interspecifice, cât 
şi celei intraspecifice, este foarte important a se ţine cont de concentraţia compuşilor 
chimici din bace, cum ar fi resveratrolii, care asigură rezistenţa plantelor la anumiţi 
factori ai mediului ambiant. Analiza comparativă a concentraţiei de resveratroli în sucul 
bacelor viţei-de-vie sălbatice şi în bacele varietăţilor obţinute în rezultatul hibridării, a 
relevat faptul, că în sucul bacelor viţei-de-vie sălbatice conţinutul de resveratroli este 
aproximativ de două ori mai mare în comparaţie cu varietăţile generaţiilor obţinute în 
rezultatul hibridării. Deci, odată cu crearea a noi generaţii de viţă-de-vie, îndepărtându-
ne de la speciile sălbatice, concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor de viţă-de-vie este 
în descreştere.
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Introducere
Pe parcursul dezvoltării culturii viţei-de-vie au fost aplicate multiple metode de 

ameliorare, cum ar fi selecţia naturală sau dirijată. Un deziderat al ştiinţei şi practicii 
mondiale vitivinicole rămâne a fi obţinerea varietăţilor noi de viţă-de-vie de calitate, 
absolut rezistente la atacul filoxerei şi alor factori ai mediului înconjurător. 

În procesul de creare a noilor varietăţi de viţă-de-vie sunt atestate schimbări ale 
spectrului de compuşi chimici şi biochimici, responsabili de aroma, culoarea şi gustul 
bacelor, sucului şi vinului obţinut. 

Plantele de viţă-de-vie, ca răspuns la atacul unor agenţi patogeni (micromicete, 
bacterii etc.), secretă substanţe biologic active din grupa polifenolilor, cum ar fi 
resveratrolii, care contribuie la diminuarea impactului acestor microorganisme. 

Astăzi, în urma studiilor şi cercetărilor efectuate, au fost identificaţi peste 4000 de 
polifenoli. Aceştia reprezintă puternice substanţe antioxidante care protejează celulele 
şi neutralizează acţiunea radicalilor liberi, ce se formează în rezultatul proceselor 
fiziologice, contribuind astfel la încetinirea îmbătrânirii organismului. [14; 15; 18]

Cantitatea de resveratroli în plante variază în funcţie de specia de viţă-de-vie, de 
condiţiile pedo-climatice în care creşte, dar şi de metodele de cultivare a plantelor 
(de exemplu: viţa-de-vie tratată cu substanţe chimice cu scop de protejare faţă de 
agenţii patogeni, concentraţia de polifenoli este mai mică, comparativ cu cea netratată 
chimic). 

Resveratrolul este prezent în plante sub patru forme diferite, dintre care în cea 
mai mare cantitate este trans-resveratrolul, acesta fiind şi cel mai activ din punct  
de vedere biologic.

Resveratrolul prezintă interes din trei puncte de vedere: 
oenologic, •	 fiind un compus fenolic, care participă la determinarea culorii, 

gustului şi maturizarea vinului, participă în reacţiile de oxido-reducere; 
fitopatologic, •	 îndeplinind funcţia de protejare împotriva agenţilor 

fitopatogeni; 
farmacologic, •	 fiind o substanţă cu proprietăţi antioxidante/captatori de radicali 

liberi din organism, cu proprietăţi de prevenire şi tratare a diferitor boli: cardiovasculare, 
oncologice etc. [14; 15; 17].

Scopul prezentului studiu constă în determinarea resveratrolilor din sucul bacelor 
speciilor de viţă-de-vie sălbatice: Vitis vinifera L. subsp. sylvestris Gmel., Muscadinia 
rotundifolia Michx.; soiurilor din grupa Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. şi varietăţile 
noi de viţă-de-vie obţinute în rezultatul hibridării interspecifice dintre Vitis vinifera 
L. subsp. sativa D.C. şi Muscadinia rotundifolia Michx. şi stabilirea concentraţiei 
resveratrolilor în dependenţă de gradul de îndepărtare de la formele iniţiale. 

Materiale şi metode
În calitate de obiect de studiu au servit speciile de viţă-de-vie: Muscadinia 

rotundifolia Michx., Vitis vinifera L. subsp. sylvestris C.C.Gmel.; soiuri de viţă-de-
vie: Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. (Cabernet-Sauvignon, Merlot, Pinot Noir etc.); 
hibrizii interspecifici de viţă-de-vie: Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. x Muscadinia 
rotundifolia Michx. (DRX-M4-502; -510; -515; -515; -520; -537; -541; -542; -545; 
-660; -678; -M3-3-1 etc.) [1; 2; 3; 4; 6; 8; 15].
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Studiile biochimice şi uvologice au fost efectuate la Şcoala Superioară Agricolă 
din Montpellier, Franţa şi la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii 
Alimentare din Republica Moldova [12; 13; 18; 19; 20; 21].

Rezultate şi discuţii
Crearea varietăţilor noi de viţă-de-vie cu rezistenţă sporită faţă de filoxeră, mildium, 

oidium, mucegaiul cenuşiu şi alţi factori biotici, precum şi o rezistenţă sporită la 
temperaturile joase de iarnă şi la secetă, va permite realmente soluţionarea problemei 
producerii strugurilor de masă şi pentru procesare industrială, fiind un produs ecologic 
de înaltă calitate.

Resveratrolul reprezintă o fitoalexină care determină rezistenţa viţei-de-vie la 
Botrytis cinerea Pers. (1794), Daktulosphaira vitifoliae (Fitch 1855) etc. [18] 

Specia de viţă-de-vie sălbatică Muscadinia rotundifolia Michx. conţine în 
medie 35 mg⁄L de resveratroli. Trans-resveratrolul variază în limitele de la 4,9 
mg⁄L până la 13,4 mg⁄L, iar cis-resveratrolul variază în limitele de la 9,2 mg⁄L  
până la 35 mg⁄L. (fig. 1; fig. 3).

Ca rezultat al încrucişării Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. cu Muscadinia 
rotundifolia Michx. au fost create mai multe generaţii de hibrizi interspecifici de viţă-
de-vie. Analizând sucul bacelor varietăţilor de viţă-de-vie de Vitis vinifera L. subsp. 
sativa D.C. x Muscadinia rotundifolia Michx. s-a constatat o concentraţie sporită de 
resveratroli. Varietăţile cu bacele de culoare verde-gălbuie conţin resveratroli în limitele 
de la 4,9 mg/L (DRX-M4-510 etc.) până la 9,3 mg/L (DRX-M4-515 etc.), iar varietăţile 
cu bacele de culoare albastru-violet conţin de la 8,5 mg/L (DRX-M3-3-1 etc.) până la 
14,0 mg/L (DRX-M4-660 etc.) (fig. 2).

Concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor soiurilor de viţă-de-vie Cabernet-
Sauvignon, Merlot şi Pinot Noir, cultivate în zona de sud a Republicii Moldova, variază 
în limitele de 5 – 7 mg/L. 

Fig. 1. Suma totală a resveratrolilor în 
sucul bacelor varietăţilor de viţă-de-vie, 
mg/L. (1. Muscadinia rotundifolia Michx.; 
2. V.vinifera x rotundifolia; 3. V.vinifera L. 
subsp. sylvestris C.C.Gmel.; 4. V.vinifera L. 
subsp. sativa D.C.)

Fig. 2. Suma resveratrolilor în sucul bace-
lor varietăţilor interspecifice de viţă-de-vie 
V.vinifera L. subsp. sativa D.C. x Muscadin-
ia rotundifolia Michx., mg/L. (1. DRX-M4-
510; 2. -537; 3. -520; 4. -542; 5. -541; 6. 
-678; 7. -502; 8. -545; 9. -515; 10. -660)

Deci, concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor varietăţilor interspecifice 
Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. x Muscadinia rotundifolia Michx. depăşeşte de 
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circa două ori concentraţia acestor componenţi în soiurile speciei Vitis vinifera L.  
subsp. sativa D.C.

Analizând sucul bacelor viţei-de-vie de pădure (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris 
C.C.Gmel.) cu bacele de culoare albastru-violet, s-a constatat că concentraţia 
resveratrolilor este în limita de 16,0 mg/L. (fig. 1).

Ca rezultat al analizei resveratrolilor din sucul bacelor varietăţilor de viţă-de-vie 
Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. s-a constatat, că concentraţia cis-resveratrolului 
variază în limitele de la 0,8 mg/L până la 3,9 mg/L, iar concentraţia trans-resveratrolului 
variază în limitele de la 1,2 mg/L până la 6,4 mg/L. (fig. 4).

În urma efectuării studiului biochimic al sucului bacelor viţei-de-vie s-a constatat 
că pentru varietăţile sălbatice de viţă-de-vie este caracteristică o concentraţie mult mai 
mare a resveratrolilor decât pentru varietăţile de viţă-de-vie de cultură. 

Viţa-de-vie sălbatică de origine americană Muscadinia rotundifolia Michx. conţine 
circa 35 mg/L de resveratroli, iar varietăţile obţinute în rezultatul hibridării interspecifice 
cu această specie, conţine în mediu circa 11-14 mg/L. (fig. 2). 

Cercetările ulterioare în domeniul hibridărilor interspecifice cu antrenarea 
varietăţilor interspecifice, vor demonstra inevitabil faptul, că concentraţia acestui 
compus chimic va fi în continuă scădere. Această tendinţă poate fi observată şi în cazul 
creării varietăţilor de viţă-de-vie din cadrul specii Vitis vinifera L. 

Concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor subspeciei de viţă-de-vie de pădure 
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris C.C.Gmel. constituie circa 16 mg/L. În timp ce la 
varietăţile subspeciei viţei-de-vie de cultură Vitis vinifera L. subsp. sativa D.C. 
concentraţia resveratrolilor variază în limitele medii de 4-6 mg/L. (fig. 4).

Este de menţionat faptul, că odată cu obţinerea noilor varietăţi de viţă-de-vie şi 
îndepărtarea de la speciile iniţiale (spontane) concentraţia compuşilor chimici (îndeosebi 
resveratroli) este în descreştere. 

Este foarte important, ca în procesul de creare a noilor varietăţi de viţă-de-vie, atât 
prin metoda hibridării interspecifice, cât şi cea intraspecifică, accentul să fie pus pe 
concentraţia compuşilor chimici din bace, care asigură rezistenţa plantelor la anumiţi 
factori nocivi ai mediului ambiant.

Fig. 3. Concentraţia resveratrolilor în 
sucul bacelor Muscadinia rotundifolia 
Michx, mg/L. (1. Cis-resveratrol; 2. Trans-
resveratrol.)

Fig. 4. Concentraţia resveratrolilor în 
sucul bacelor Vitis vinifera L. subsp. sativa 
D.C., mg/L. (1. Cis-resveratrol; 2. Trans-
resveratrol.)

Culoarea bacelor viţei-de-vie este un caracter morfologic foarte stabil. Acest indice 
are nu numai o însemnătate practică pentru vinificaţie, dar este utilizat şi ca un caracter 
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de determinare şi clasificare a speciilor şi soiurilor de viţă-de-vie. Unele soiuri de viţă-
de-vie pot fi deosebite numai după culoarea bacelor. 

Analizând însuşirile fizico-chimice ale bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-
vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.), s-a constatat că concentraţiile 
substanţelor chimice: substanţe fenolice, resveratroli, pectine etc. variază şi în 
dependenţă de culoarea bacelor.

Concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie 
variază în limita de 6,68 mg/L în bacele de culoare verde-gălbuie, 9,3 mg/L în bacele 
de culoare roză şi 14 mg/L în bacele de culoare albastru-violet (fig. 5.). 

Conform cerinţelor Uniunii Europene, la fabricarea produselor vitivinicole, 
compoziţia chimică a materiei prime trebuie să întrunească unele cerinţe stricte, de 
exemplu diglucozid-3,5-malvidol nu trebuie să depăşească limita de 15 mg/L. Recent, 
Organizaţia mondială a Viei şi Vinului a pus în discuţie problema reducerii acestui 
indice în vinuri la limita de 5 mg/L. Astfel, în selecţia hibridării interspecifice este 
necesar de a omologa doar varietăţile cu conţinut scăzut de diglucozid-3,5-malvidol. 

Un alt compus important al sucului bacelor hibrizilor de viţă-de-vie de orice 
ordin, inclusiv celor interspecifici, este antranilatul de metil (3,4-benzoxazol), căruia 
i se atribuie rolul principal în formarea gustului şi mirosului (aromelor) de foxat (de 
naftalină sau/şi de fenol) [9; 13; 20].

Fig. 5. Concentraţia 
resveratrolilor în dependenţă 
de culoarea bacelor la hibrizii 
interspecifici de viţă-de-vie 
(Vitis vinifera L. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.), mg/L. 
(1. Verde-gălbui; 2. Roză;  
3. Albastru-violet.)

Antranilatul de metil reprezintă un compus azotic din grupul benzoxazolilor, se 
formează în struguri, îndeosebi la hibrizii producători direcţi, în cantităţi de 0,2-3,5 
mg/L de must (suc). Acesta se regăseşte în vin în aceleaşi concentraţii alături de un alt 
component chimic aromat volatil – acetatul de izoamil [9; 13; 20]. De aceea, şi acest 
constituent chimic important al sucului bacelor hibrizilor noi de viţă-de-vie trebuie 
determinat, studiat şi luat drept criteriu de preselecţie. 

Analizând concentraţia antranilatului de metil din sucul bacelor hibrizilor 
interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) 
s-a constatat că hibrizii din generaţia a III-a (BC2) conţin acest compus chimic în 
concentraţie de aproximativ 0,24 mg/L (DRX-M3-3-1 ş.a.), iar hibrizii din generaţia a 
IV-a (BC3) - 0,21 mg/L (DRX-M4-660 ş.a.) (fig. 6.).

Compusul chimic diglucozid-3,5-malvidol, de asemenea, variază în dependenţă 
de gradul de îndepărtare de la speciile iniţiale. În rezultatul analizei sucului bacelor 
hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia 
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Michx.) s-a constatat că concentraţia de diglucozid-3,5-malvidol în sucul bacelor 
hibrizilor din generaţia a III-a (BC2) este de 9,3 mg/L (DRX-M3-3-1 ş.a.), iar la hibrizii 
din generaţia a IV-a (BC3) este de 7,7 mg/L. (DRX-M4-660 ş.a.) (fig.7.).

Fig. 6. Concentraţia antranilatului de metil 
în sucul bacelor hibrizilor interspecifici 
de viţă-de-vie (V.vinifera L. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.), mg/L.

Fig. 7. Concentraţia diglucozid-3,5-malvi-
dol în sucul bacelor hibrizilor interspecifici 
de viţă-de-vie (V.vinifera L. x Muscadinia 
rotundifolia Michx.), mg/L.

Concluzii
1. La crearea varietăţilor noi de viţă-de-vie, este foarte important a se ţine cont de 

concentraţia compuşilor chimici din bace, cum ar fi resveratrolii, care asigură rezistenţa 
plantelor la anumiţi factori ai mediului ambiant. 

2. Concentraţia resveratrolilor din sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-
vie constituie cca. 6,68 mg/L în bacele de culoare verde-gălbuie (DRX-M4-510 ş.a.), 
9,3 mg/L în bacele de culoare roză (DRX-M4-520 ş.a.) şi 14 mg/L în bacele de culoare 
albastru-violet (DRX-M3-3-1, DRX-M4-660 ş.a.). 

 3. Analizând particularităţile fizico-chimice ale bacelor hibrizilor interspecifici 
de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) de culoare albastră-
violetă, constatăm că substanţele fenolice, resveratrolii, pectinele sunt prezente în 
cantităţi cu mult mai mari decât în bacele hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie de 
culoare verde-gălbuie, depăşind limita concentraţiei acestor substanţe în bacele soiurilor 
de viţă-de-vie de cultură V.vinifera L.

4. Odată cu îndepărtarea de la speciile sălbatice, concentraţia resveratrolilor în 
sucul bacelor de viţă-de-vie este în descreştere.

5. Rezistenţa la filoxeră a hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera L. x 
Muscadinia rotundifolia Michx.) este asigurată de primul periderm al rădăcinii format 
din stratul celular, situat sub rizodermă, precum şi de concentraţiile sporite ale unor 
astfel de substanţe chimice, ca fenolii, resveratrolii etc.

6. Este necesar de asigurat, ca în sucul bacelor şi în vinuri concentraţia de diglucozid-
3,5-malvidol să nu depăşească 15 mg/L, iar antranilatul de metil - =< 0,2 mg/L. Aceste 
substanţe nu sunt nocive, dar nu sunt agreate din cauza prezenţei nuanţei albastru-violet 
închis a antoceanelor (la unii hibrizi de viţă-de-vie), sau din cauza aromelor de „foxat” 
şi de „fenol” a antranilaţilor din sucul bacelor sau vinul produs din ele.

7. Crearea varietăţilor de viţă-de-vie cu rezistenţă la filoxeră, mildium, oidium, 
mucegaiul cenuşiu şi alţi agenţi patogeni, precum şi o rezistenţă înaltă la temperaturile 
joase de iarnă şi la secetă, va permite obţinerea strugurilor de masa şi strugurilor pentru 
procesare industrială de calitate înaltă.
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