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În lucrare se prezintă date referitoare la variaţia caracteristicilor 

cromatice ale vinurilor în timpul tratamentelor de limpezire cu diferite produse 
oenologice, evidenţiată prin evoluţia conţinutului de compuşi fenolici totali, a 
indicilor D280, şi Folin-Ciocâlteau (FC) a antocianilor şi a parametrilor 
cromatici (L, a, b, C, H°). Pentru studiu s-a folosit vin din soiul Fetească 
neagră, provenit din centrul viticol  Copou – Iaşi. 

 
Este ştiut faptul că, aprecierea caracteristicilor cromatice a vinurilor roşii se 

face pe baza conţinutului în compuşii fenolici. În practica oenologică sub 
denumirea de compuşi fenolici, se înţelege un ansamblu de substanţe (acizi 
fenolici, taninuri, flavone, antociani) care se găsesc în mod natural în struguri, 
must şi vin. 

În general aceşti compuşi influenţează culoarea şi însuşirile gustative ca de 
exemplu, astringenţa, duritatea şi savoarea vinurilor. Ei intervin de asemenea în 
unele transformări care au loc în vinuri în timpul maturării şi învechirii, precum şi 
cu ocazia aplicării diferitelor tratamente stabilizare a vinurilor. 

În lucrare se prezintă aspecte cu privire la variaţia caracteristicilor de 
culoare a unui vin roşu în timpul tratamentelor de limpezire. În acest sens, studiul 
variaţiei culorii vinurilor se face pe baza conţinutul de compuşi fenolici 
(antociani, indicele de polifenoli totali, indicele Folin-Ciocâlteau) şi al 
parametrilor cromatici (L, a, b, C, H0). 

MATERIAL ŞI METODǍ 
Studiul de faţǎ a fost efectuat pe un vin roşu din soiul Feteascǎ neagrǎ din 

recolta anului 2003, provenit din podgoria Iaşi-Copou. 
În luna august la vinul luat în studiu s-au efectuat opt tratamente cu substanţe 

oenologice folosite frecvent în practica vinicolǎ: experienţa 1 - tratamentul vinului cu 
gelatinǎ solubilǎ, a constat în adǎugarea în patru eşantioane (P11, P12 P13 şi P14) de 
câte doi litri de vin (martor), sub agitare energicǎ, a câte 2.0, 4.0, 6.0, şi 8.0 ml soluţie 
gelatinǎ 3% (m/v); experienţa 2 - tratamentul vinului cu gelatinǎ solubilǎ şi littosol, a 
constat în adǎugarea în patru eşantioane (P21, P22 P23 şi P24) de câte doi litri de vin 
(martor), sub agitare energicǎ, a câte 0.6, 1.2, 1.8, şi 2.4 ml dispersie litosol ; dupǎ o 
orǎ s-a adǎugat câte 2.0, 4.0, 6.0, şi 8.0 ml soluţie gelatinǎ 3% (m/v) ; experienţa 3 - 
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tratamentul vinului cu Drifini (collagène de poisson en poudre), a constat în adǎugarea 
în patru eşantioane (P31, P32 P33 şi P34) de câte doi litri de vin (martor), sub agitare 
energicǎ, a câte 2.0, 4.0, 6.0, şi 8.0 ml soluţie difrini 1% (m/v); experienţa 4 - 
tratamentul vinului cu drifini şi littosol, a constat în adǎugarea în patru eşantioane (P41, 
P42 P43 şi P44) de câte doi litri de vin (martor), sub agitare energicǎ, a câte 0.2, 0.4, 
0.6, şi 0.8 ml dispersie litosol ; dupǎ o orǎ s-a adǎugat câte 2.0, 4.0, 6.0, şi 8.0 ml 
soluţie drifini 1% (m/v); experienţa 5 - tratamentul vinului cu lapte, a constat în 
adǎugarea în patru eşantioane (P51, P52 P53 şi P54) de câte doi litri de vin (martor), sub 
agitare energicǎ, timp de douǎ ore, a câte 2.5, 5.0, 7.5, şi 10.0 ml lapte; experienţa 6 
- tratamentul vinului cu PVPP, a constat în adǎugarea în patru eşantioane (P61, P62 P63 
şi P64) de câte doi litri de vin (martor), sub agitare periodicǎ, timp de 24 de ore a câte 
0.5, 1.0, 1.5, şi 2.0 g PVPP; experienţa 7 - tratamentul vinului cu albuş de ou, constat 
în adǎugarea în patru eşantioane (P71, P72 P73 şi P74) de câte doi litri de vin (martor), 
sub agitare energicǎ, timp de douǎ ore, a câte 2.0, 4.0, 6.0, şi 8.0 ml albuş de ou (83 
ml preparat obţinut prin amestecarea unui albuş de ou cu 50 ml soluţie NaCl 1% timp 
de 15 minute ); experienţa 8 - tratamentul vinului cu vinitol (produs pe bazǎ de 
bentonitǎ oenologicǎ şi cazeinǎ solubilǎ), a constat în adǎugarea în patru eşantioane 
(P81, P82 P83 şi P84) de câte doi litri de vin (martor), sub agitare energicǎ, timp de douǎ 
ore, a câte 5.0, 10.0, 15.0, şi 20.0 ml dispersie vinitol 10 % (m/v) preparatǎ prin 
dizolvarea în 80 ml apǎ caldǎ a 10 g pudrǎ vinitol, amestecare şi gonflare timp de o 
orǎ şi aducere cu apǎ la 100 ml.   

Dupǎ 90 de zile s-a îndepǎrtat depozitului format prin decantare şi filtrare, la 
toate variantele luate în studiu şi apoi vinurile au fost supuse analizelor fizico-chimice. 

La proba martor s-au efectuat urmatoarele analize fizico-chimice: masa 
volumicǎ, concentraţia alcoolicǎ, aciditatea totalǎ, aciditatea volatilǎ, pH-ul, dioxidul de 
sulf liber şi total, intesitatea şi nuanţa culorii, compuşi fenolici totali, antociani, zaharuri 
reducǎtoare şi extractul nereducǎtor. La fiecare eşantion de vin luat în studiu s-a mai 
efectuat conţinutul de compuşi fenolici totali, indicile de polifenoli totali (D280), indicile 
Folin-Ciocâlteau (FC) şi conţinutul de antociani. 

Analizele privind principalele caracteristici de compoziţie s-au fǎcut potrivit 
standardelor în vigoare (10, 11) şi literaturii de specialitate (2, 3, 7, 8). Alǎturi de 
valorile absolute obţinute sunt prezentate şi abaterile relative (δr) în %, cu care s-au 
modificat conţinuturile de compuşi fenolici şi de antociani al probelor de vin analizate 
faţă de proba martor. 

Variaţia caracteristicilor cromatice ale vinurilor în timpul tratamentelor de 
limpezire s-a făcut atât pe baza compuşilor fenolici (antociani) cât şi pe baza 
parametrilor cromatici calculaţi conform metodelor CIE Lab 76, în funcţie de spectrul 
de transmitanţă înregistrat pentru fiecare vin. Acesta s-a efectuat cu un 
spectrofotometru SPECORD S200 cuplat cu un calculator. Astfel s-a realizat 
numerizarea şi înregistrarea automată a spectrului de transmitanţă într-un fişier. 
Pentru a minimiza erorile de analiză, la determinarea transmitanţelor s-au folosit cuve 
cu traseu optic adecvat fiecărui eşantion de vin respectiv de 0,2 şi 0,5 cm. Spectrele 
au fost prelucrate cu un program realizat în cadrul colectivului de cercetare în vederea 
obţinerii parametrilor cromatici (L, a, b, C, H) intesităţii culorii (I) şi a nuanţei (N). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Pentru a avea un martor uniform s-a plecat de la acelaşi vin de bază care a 

fost supus operaţiilor tehnologice descrise mai sus. 
Principalele caracteristici de compoziţie ale vinului martor au fost: 0,9920 

g/cm3 masa volumicǎ la 20°C; 12,39 % vol., alcool; 6,60 g/l C4H6O6 aciditate 
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totalǎ; 0,61 g/l C2H4O2, aciditate volatilǎ; 3,55 pH-ul; 21,25 mg/l dioxidul de sulf 
liber; 84,54 mg/l dioxidul de sulf total; 10,05 intesitatea culorii la cuvǎ de 1 cm; 
0.59 nuanţa culorii; 2.07 g/l compuşi fenolici totali; 301,63 mg/l antocianii totali; 
3,41 g/l zaharuri reducǎtoare; 23,12 g/l extractul nereducǎtor. 

Valorile conţinutul de compuşi fenolici la variantele studiate sunt 
prezentate în tabelul 1. Astfel, acesta a scăzut la toate variantele luate în studiu 
înregistrând cea mai mare diminuare la varianta P6.4 tratată cu PVPP, acelaşi 
fenomen întâmplându-se şi în cazul conţinutului total de antociani. 

Conţinutul în compuşi fenolici este de asemenea exprimat şi prin indicii 
caracteristici: D280 şi FC. Indicele D280 responsabil de exprimarea conţinutului de 
compuşi fenolici totali (acizi fenolici, substanţe tanante şi colorante) a avut valori 
descrescătoare faţă de varianta martor în cazul fiecărei experienţe puse în lucru în 
parte. Indicele Folin-Ciocâlteu (FC), specific numai compuşilor fenolici cu însuşiri 
reducătoare a avut o evoluţie similară cu indicele D280,  având valori uşor scăzute 
în comparaţie cu acesta din urmă. 

Rezultatele obţinute la determinarea caracteristicilor cromatice ale probelor 
studiate sunt prezentate în tabelul 2. Acestea sunt exprimate, prin luminozitatea L, 
coordonatele culorii a şi b, cromaticitatea C şi unghiul tentei H°. Pentru a înlesni 
familiarizarea cu noile caracteristici cromatice în acelaşi tabele sunt prezentate şi 
valorile intensităţii colorante I şi ale nuanţei culorii N, calculate conform metodei 
uzuale O.I.V. 

Luminozitatea L la probele analizate a crescut la toate variantele luate în 
studiu înregistrând cea mai mare creştere la varianta P8.4 tratată cu vinitol.  

Parametrul cromatic a, situat pe coordonata culorilor, roşu-verde, a avut 
valori crescătoare la toate probele în urma tratamentelor (de la 0,19 la varianta P4.1 
la 6,64 la varianta P8.4 faţă de martor). Valorile parametrului a, având valori 
pozitive relativ mari, reflectă evident preponderenţa nuanţelor roşii, faţă de cele 
verzi. 

Parametrul cromatic b, situat pe coordonata culorilor albastru-galben, 
prezintă o evoluţie similară cu cea a parametrului a. Deoarece toate valorile 
parametrului cromatic b sunt pozitive, rezultă că nuanţele albastre sunt 
preponderente faţă de cele galbene. 

Cromaticitatea C a probelor analizate, fiind efectiv calculate pe baza 
parametrilor cromatici a şi b corespunzători fiecărui vin la toate la variantele luate 
în studiu, prezintă deasemeni valori crescătoare după tratamentele de limpezire cu 
diferite produse oenologice. 

Tenta culorii H° la toate eşantioanele analizate prezintă valori crescătoare. 
Deşi este ştiut că vinurile sunt mai intens colorate la valori ale lui H° tinzând spre 
0°, studiul de faţă ne prezintă un efect invers datorat tocmai diminuării 
conţinutului de compuşi fenolici. 

Intesitatea culorii la cuvă de 1 cm a probelor analizate, a scăzut de la 10,5 
la proba martor la  9,13  la proba P1.4, la 9,33 la proba P2.4, la 9,80 la proba P3.4, la 
9,98 la proba P4.4, la 9,53 la proba P5.4, la 9,37 la proba P6.4, la 9,42 la proba P7.4, şi 
la 8.69 la proba P8.4. 
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Tabelul 1 
Conţinutul în compuşi fenolici al vinurilor analizate 

 
Totali Antociani Proba 

de vin g/l δr 
(%) 

Indicile 
D280

Indicile 
FC mg/l δr 

(%) 
 

Martor 2.07 0.00 51.67 41.34 301.63 0.00 
Experienţa  1 - Tratamentul vinului cu gelatinǎ solubilǎ 

P11 2.03 -1.65 50.82 40.98 297.43 -1.39 
P12 1.99 -3.60 49.81 40.50 292.73 -2.95 
P13 1.97 -4.49 49.35 40.45 291.53 -3.35 
P14 1.94 -5.94 48.60 39.84 288.76 -4.27 

Experienţa  2 - Tratamentul vinului cu gelatinǎ solubilǎ şi littosol 
P21 2.04 -1.26 51.02 41.15 298.32 -1.10 
P22 2.00 -3.21 50.01 40.66 293.77 -2.61 
P23 1.97 -4.47 49.36 39.49 293.23 -2.78 
P24 1.95 -5.81 48.67 38.63 291.84 -3.24 

Experienţa  3 - Tratamentul vinului cu drifini  
P31 2.06 -0.35 51.49 41.19 301.01 -0.20 
P32 2.05 -0.83 51.24 40.67 299.59 -0.68 
P33 2.04 -1.34 50.98 40.46 297.93 -1.23 
P34 2.02 -2.34 50.46 40.05 295.96 -1.88 

Experienţa  4 - Tratamentul vinului cu drifini şi littosol 
P41 2.06 -0.27 51.53 40.57 301.17 -0.15 
P42 2.06 -0.33 51.50 40.23 300.78 -0.28 
P43 2.06 -0.41 51.46 39.89 300.63 -0.33 
P44 2.06 -0.52 51.40 39.54 300.43 -0.40 

Experienţa  5 - Tratamentul vinului cu lapte 
P51 2.06 -0.46 51.43 40.82 300.36 -0.42 
P52 2.03 -1.76 50.76 40.61 297.70 -1.30 
P53 2.02 -2.36 50.45 40.36 295.89 -1.90 
P54 2.00 -3.02 50.11 39.77 295.19 -2.13 

Experienţa  6 - Tratamentul vinului cu PVPP 
P61 2.01 -2.77 50.24 40.52 296.47 -1.71 
P62 1.95 -5.48 48.84 39.07 287.26 -4.76 
P63 1.86 -9.87 46.57 38.17 279.28 -7.41 
P64 1.81 -12.33 45.30 36.24 271.38 -10.43 

Experienţa  7 - Tratamentul vinului cu albuş de ou 
P71 2.05 -0.58 51.37 40.77 300.47 -0.38 
P72 2.02 -2.05 50.61 40.49 297.39 -1.41 
P73 2.00 -3.41 49.91 39.61 292.73 -2.95 
P74 1.98 -4.35 49.42 39.54 290.19 -3.79 

Experienţa  8 - Tratamentul vinului cu vinitol 
P81 2.02 -2.15 50.56 40.13 296.00 -1.86 
P82 2.00 -3.19 50.02 40.02 292.77 -2.94 
P83 1.96 -4.95 49.11 39.29 288.91 -4.22 
P84 1.92 -6.89 48.11 38.18 285.99 -5.19 
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Nuanţa culorii exprimată ca valoare a raportului A420/A520, are valori 
aproximativ constante fapt datorat procentului mic de compuşi fenolici îndepărtaţi 
în urma tratamentului.  

Tabelul 2 
Caracteristicili cromatice CIE-Lab şi CIE-LCH0

Parametrii  cromatici Proba 
de vin L a b C H0 I N 

 
Martor 14.19 45.72 24.13 51.69 27.82 10.05 0.59 

Experienţa  1 - Tratamentul vinului cu gelatinǎ solubilǎ 
P11 14.38 45.97 24..75 52.34 28.11 9.92 0.59 
P12 15.01 46.64 25.45 53.13 28.62 9.74 0.59 
P13 15.54 47.48 26.92 53.84 29.10 9.44 0.59 
P14 15.96 47.88 26.80 54.68 29.35 9.13 0.59 

Experienţa  2 - Tratamentul vinului cu gelatinǎ solubilǎ şi littosol 
P21 14.27 45.97 24.21 51.90 27.98 9.83 0.59 
P22 14.92 46.88 25.48 53.20 28.51 9.66 0.59 
P23 15.39 47.42 26.00 54.22 29.05 9.49 0.59 
P24 15.96 47.71 26.72 54.78 29.43 9.33 0.59 

Experienţa  3 - Tratamentul vinului cu drifini  
P31 14.27 45.92 24.39 51.87 27.97 10.03 0.60 
P32 14.39 46.23 24.78 52.09 28.08 10.01 0.60 
P33 14.61 46.46 25.05 52.44 28.26 9.91 0.60 
P34 14.87 46.57 25.24 52.97 28.46 9.80 0.60 

Experienţa  4 - Tratamentul vinului cu drifini şi littosol 
P41 14.25 45.80 24.21 51.82 27.87 10.03 0.60 
P42 14.30 45.92 24.33 52.07 27.92 10.02 0.60 
P43 14.45 46.07 24.42 52.19 27.99 10.00 0.60 
P44 14.56 46.19 24.59 52.34 28.08 9.98 0.60 

Experienţa  5 - Tratamentul vinului cu lapte 
P51 14.40 45.99 24.32 52.02 27.95 10.01 0.60 
P52 14.67 46.20 24.48 52.27 28.32 9.94 0.60 
P53 14.93 46.48 25.28 52.65 28.45 9.73 0.60 
P54 15.06 46.53 25.47 53.04 28.69 9.53 0.60 

Experienţa  6 - Tratamentul vinului cu PVPP 
P61 14.43 45.92 24.42 52.01 28.00 9.90 0.59 
P62 14.82 46.65 25.00 53.01 28.40 9.67 0.59 
P63 15.02 47.12 25.56 53.65 28.61 9.47 0.59 
P64 15.38 47.49 25.95 53.98 28.91 9.37 0.59 

Experienţa  7 - Tratamentul vinului cu albuş de ou 
P71 14.55 46.22 24.73 52.42 28.15 9.89 0.60 
P72 15.07 47.01 25.57 53.43 28.45 9.69 0.60 
P73 15.55 47.35 26.32 54.18 29.06 9.55 0.60 
P74 15.87 47.70 26.81 54.72 29.34 9.42 0.59 

Experienţa  8 - Tratamentul vinului cu vinitol 
P81 15.02 46.80 25.48 53.29 28.57 9.73 0.60 
P82 15.60 47.74 26.34 54.77 29.34 9.30 0.60 
P83 16.35 48.27 27.44 55.36 29.67 8.98 0.60 
P84 17.00 48.75 28.37 56.40 30.20 8.69 0.60 
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CONCLUZII 

 
1. Se constatǎ în cazul tuturor tratamentelor efectuate o uşoară diminuare a 

compuşilor responsabili de culoarea vinurilor roşii. Acest fapt se datoreaza 
efectului de adsorbţie pe care îl joacǎ materialul de limpezire. Desigur cǎ fiecare 
produs oenologic utilizat în procesul de limpezire are o anumitǎ capacitate 
adsorbantǎ asupra compuşilor fenolici ceea ce conduce la o anumitǎ diminuare a 
acestora din variantele luate în studiu şi deci şi a culorii. 

2. Datorită faptului că parametrii cromatici (L, a, b, C, H0) au avut o 
evoluţie relativ crescătoare se constată că tratamentele de limpezire deşi au un 
efect pozitiv în ceea ce priveşte limpiditatea vinurilor au şi un uşor efect negativ 
în ceea ce priveşte culoarea acestora, evidenţiat prin scăderea intensităţii culorii. 
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