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Abstract. The oenologists are unanimous in admitting that the first feature of 
the wine the consumer is aware of is the colour. For the authentic red wines, the 
colour by its chromatic complexity represents a factor with a decisive influence over 
the next steps of tasting and/or consumption. 

Begining with the 19th century, the vineyards located on the southern hills of 
the Mehedinti county became famous for the red wines obtained from autochtonous 
types of grapes. The well known vineyards of Orevita and Golul Drancei developed 
significantly, especially after the Second World War by planting important surfaces of 
Cabernet Sauvignon and Merlot and reduced surfaces of Pinot Noir and Feteasca 
Neagra.. 

This paper presents the quantitative and qualitative potential of the 
anthocyanic matter both in the grapes and in the wines obtained from the grapes 
mentioned above, during their evolution. It is established that the chromatic structure 
evolves in an exceptional manner during forming, maturation and aging of the wine, 
comparable with the one existing in the most famous red wines produced both in 
Romanian and in the great European viticultural countries. 

 

INTRODUCERE 
Din cele mai vechi timpuri, zonele colinare din sudul Mehedinţilor s-au remarcat 

prin condiţii excelente pentru cultura viţei de vie şi în special pentru soiurile 
producătoare de vinuri roşii. În valoroasa lucrare monografică "Agricultura Română din 
judeţul Mehedinţi", marele savant – agronom Ion Ionescu de la Brad (1868) menţiona că 
"…venitul cel mai mare din vii se scoate din plăşile Blahniţa şi Câmpul, unde se află 
renumitele podgorii de la Oreviţa, Rogova, Drância, Oprişorul. Ca soiuri, ilustrul 
cărturar menţiona : Braghina cu boabe roşii, Neagra (Negru moale) cu boabe rotunde, 
Coarba neagră (Corbul sau Negru vârtos) cu boaba mare şi tare ce se coace târziu. Via 
se culege la Vinerea Mare (14 octombrie stil vechi – 27 octombrie stil nou) şi se face 
vin negru". 

Datele statistice din anul 1892 arată că în judeţul Mehedinţi s-au produs 80856 hl 
vin din care 78502 hl (97%) era vin roşu (Cârnu Munteanu şi Corneliu Roman – 1900). 
Aceste cantităţi de vin roşu proveneau din plantaţii viticole, care la sfârşitul sec. 19 
însumau aproape 16000 ha. 

Ciurescu R. Ion (1939) afirma că vinul roşu de Golul Drâncei era "…gros de-l 
duceai în batistă". Mai înainte, Nicoleanu G. (1900) scria : "…adesea, din cauza marei 
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bogăţii în zaharuri, vinurile de Golul Drâncei rămâneau dulci şi învechindu-se deveneau 
excelente vinuri de desert". 

După pustiirea filoxerică, în viticultura Mehedinţilor au fost cuprinse şi soiuri 
străine (în special franceze), alături de cele tradiţionale. După cel de-al doilea război 
mondial s-au extins, cu precădere, soiurile Cabernet Sauvignon şi Merlot şi într-o mai 
mică proporţie Pinot noir, Fetească neagră, Sangiovese. Aspecte privind calitatea 
vinurilor roşii obţinute din unele dintre soiurile menţionate au fost prezentate în câteva 
lucrări ale specialiştilor craioveni (Teodorescu Şt. şi col., 1970, Oprean M. şi col., 1973, Dinu 
I., 1998). 

În ultimii ani investigaţiile s-au intensificat asupra constituenţilor polifenolici ai 
vinurilor roşii obţinute în podgoriile Oreviţa şi Golul Drâncei, în lucrarea de faţă fiind 
vizat complexul antocianic, principala componentă care conferă specificitatea acestor 
produse. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Modelele experimentale, privind cercetările efectuate în perioada 2002 – 2005, au 

cuprins următoarele aspecte: stabilirea conţinuturilor în antociani la maturitatea de recoltare 
a strugurilor şi structura lor cromatică (prin cuantificarea proporţiilor diferitelor categorii de 
pigmenţi); evoluţia conţinuturilor în antociani la diferite momente ale supramaturării 
strugurilor, gradul de extracţie a antocianilor şi proporţiile diferitelor categorii de pigmenţi la 
momentele respective; evoluţia parametrilor cromatici ai vinurilor pe parcursul evoluţiei lor. 

Pentru determinări s-au folosit metodele oficiale OIV. 

REZULTATE SI DISCUTII 
Potenţialul antocianic şi structura cromatică din strugurii principalelor soiuri 

pentru vinuri roşii de calitate superioară, cultivate în podgoriile Oreviţa şi Golul Drâncei 
sunt înscrise în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Conţinuturile în complex antocianic şi structura cromatică din struguri, la maturitatea 

tehnologică (medii 2002 – 2004) 

Podgoria Soiul 
Conţ. în 

antociani 
mg/kg 
boabe 

Pig. galbeni 
Do 420 nm 

Pig. roşii  
Do 520 

nm 

Pig. 
albaştri 
Do 620 

nm 

dA 
% 

Cabernet 
Sauvignon 1405 34,1 57,5 8,3 76,6 

Merlot 1265 35,5 56,9 7,4 74,9 

OREVIŢA – 
VÂNJU 
MARE 

Pinot noir 607 41,9 51,4 6,5 73,4 
Cabernet 
Sauvignon 1396 34,8 55,9 9,1 77,0 

Merlot 1290 36,6 55,0 8,2 75,6 
Pinot noir 672 41,4 52,3 6,1 73,8 

GOLUL 
DRÂNCEI - 
OPRIŞOR 

Fetească 
neagră 1192 40,3 51,7 7,8 75,3 

 
Prin natura lui genetică, structura histologică a bobului şi capacitatea de a 

valorifica superior condiţiile naturale, soiul Cabernet Sauvignon acumulează în struguri 



 569

cele mai mari conţinuturi în antociani, în ambele podgorii, acestea situându-se foarte 
aproape de 1400 mg/kg boabe. Locul secund este ocupat de soiul Merlot, cu conţinuturi 
în antociani cuprinse între 1260 şi 1300 mg/kg boabe. Soiul Fetească neagră 
acumulează în struguri proporţii în antociani cu puţin sub 1200 mg/kg boabe, iar soiul 
Pinot noir dispune de un potenţial antocianic superior pragului de 600 mg/kg boabe, 
fără a ajunge la 700 mg/kg boabe. 

Structura cromatică, dată de proporţiile diferitelor categorii de pigmenţi este 
diferită de la un soi la altul. Astfel, în complexul antocianic al strugurilor soiului 
Cabernet Sauvignon proporţiile pigmenţilor galbeni-portocalii cunosc cele mai mici 
valori (34,1 – 34,8 %), iar cei albaştri se situează pe primul loc (8,3 – 9,1 %). Cumulate 
cele mai mari proporţii de pigmenţi roşii şi albaştri, devine explicabilă intensitatea 
colorantă remarcabilă a extraselor antocianice din strugurii soiului Cabernet Sauvignon, 
aspect evidenţiat şi de valorile mărimii cationi flaviliu (dA % - 76,6 – 77). 

În conţinuturile modeste de antociani din strugurii soiului Pinot noir pigmenţii 
galbeni ocupă primul loc (41,4 – 41,9 %), iar cei albaştri ultimul loc (6,1 – 6,5 %), ceea 
ce reprezintă un avantaj de ordin cromatic. 

La soiurile Merlot şi Fetească neagră proporţiile diferitelor categorii de pigmenţi 
sunt intermediare, realizând o structură cromatică echilibrată, cu valenţe pozitive sub 
aspect vizual. 

Datele menţionate în tabelul 2 semnifică evoluţia conţinuturilor în antociani din 
struguri şi gradul de extracţie a lor la diferite momente ale fenofazei de supramaturare. 
Se constată că, în general, pe măsura înaintării în supracoacere conţinuturile în antociani 
scad, cu o anumită intensificare la Cabernet Sauvignon, în intervalul MD + 10 zile şi 
MD + 15 zile. 

Tabelul 2 
Conţinuturile în antociani din struguri şi gradul de extragere a lor, în funcţie de epoca de 

recoltare în supramaturare. Oreviţa – 2003 
STADIUL DE SUPRAMATURARE 

MD MD + 10 Z MD + 15 Z 
Soiul Antoc. 

mg/kg 
boabe 

Antoc. 
extraşi 

mg 
% 

extrag.
Antoc. 
mg/kg 
boabe 

Antoc. 
extraşi

mg 
% 

extrag.
Antoc. 
mg/kg 
boabe 

Antoc. 
extraşi 

mg 
% 

extrag. 

Cabernet 
Sauvignon 1402 583,2 41,6 1392 644,5 46,3 1325 686,4 51,8 

Merlot 1235 524,9 42,5 1206 568,0 47,1 1196 608,8 50,9 
Pinot noir 631 258,0 40,9 605 274,6 45,4 582 284,6 48,9 

Condiţii tehnologice de experimentare: SO2 – 50 mg/l; Adiţionare LSA; Durata de 
macerare 120 ore; T0 macerare 27-280C ; Omogenizare faze mustuială – 6 ore/zi. 

 
La toate cele 3 soiuri urmărite, deşi conţinuturile în antociani scad continuu, 

creşte, în schimb, extractibilitatea lor, datorită degradării pereţilor antocianoplastelor 
hipodermei, sub acţiunea propriilor enzime pectolitice. Astfel, proporţiile de antociani 
extraşi cresc de la 41,6 % până la 51,8 % (Cabernet Sauvignon), de la 42,5 % până la 
50,9 % (Merlot) şi de la 40,9 % până la 48,9 % (Pinot noir). 
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Dar şi structura cromatică a vinurilor obţinute prezintă o configuraţie diferită 
(tab. 3). Pe ansamblu, pe măsura înaintării în supramaturare a strugurilor – materie 
primă, în complexul antocianic extras sub acţiunea factorilor biotehnologici, uniform 
aplicaţi, cresc proporţiile de pigmenţi galbeni şi roşii şi scad proporţiile de pigmenţi 
albaştri, ceea ce reprezintă încă un avantaj de ordin calitativ al coloraţiei vinurilor, chiar 
şi când sunt mai tinere. 

Tabelul 3 
Proporţiile diferitelor categorii de pigmenţi din materia colorantă a strugurilor la diferitele 

momente de recoltare 
STADIUL DE SUPRAMATURARE 

MD MD + 10 Z MD + 15 Z 
Soiul 

Pig. 
galbeni %

Pig. 
roşii % 

Pig. 
albaştri 

% 

Pig. 
galbeni %

Pig. 
roşii % 

Pig. 
albaştri 

% 

Pig. 
galbeni %

Pig. 
roşii % 

Pig. 
albaştri % 

Cab. 
Sauvig. 33,9 55,2 10,9 34,6 56,2 9,2 35,2 56,6 8,2 

Merlot 34,6 55,7 9,7 35,6 56,0 8,4 36,4 56,3 7,3 
Pinot noir 41,1 51,1 7,8 43,5 49,6 6,9 45,6 48,3 6,1 

 

CONCLUZII 
Condiţiile naturale deosebit de favorabile viţei de vie, existente în podgoriile 

Oreviţa şi Golul Drâncei îşi pun semnificativ amprenta şi asupra conţinuturilor bogate 
în antociani din strugurii soiurilor Cabernet Sauvignon, Merlot şi chiar din cei ai soiului 
autohton Fetească neagră. Prin natura lui genetică, soiul Pinot noir acumulează proporţii 
mai mici de antociani, dar comparabile cu cele din strugurii aceluiaşi soi cultivat în 
podgorii reputate din Europa. 

În supramaturarea strugurilor – condiţie ce se cere, în general pentru obţinerea 
vinurilor roşii de înaltă clasă, conţinuturile în antociani scad pe măsura înaintării în 
această fenofază, creşte în schimb gradul de extractibilitate al lor, iar structura cromatică 
a vinului obţinut se îmbunătăţeşte substanţial. 
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