
 599

CONSIDERAŢII PRIVIND ANALIZA UNOR IZOTOPI 
STABILI DIN VINURI ROMÂNEŞTI 

 
CONSIDERATIONS ABOUT STABLES ISOTOPIC DETERMINATION 

IN ROMANIAN WINES 
 

NICULAUA MARIUS1, COŞOFREŢ SORIN1,  
NECHITA BOGDAN2, COTEA V. VALERIU2 

1Filiala Iaşi a Academiei Române – Centrul de Cercetări pentru Oenologie 
2Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi 

 
Abstract. In the past two years the Oenology Research Centre Iaşi and 

National Institute for Research and Improvements at Cryogenics and Isotopic 
Techniques - ICSI Râmnicu Vâlcea along whit National Institute for Research 
and Improvements at Molecular and Isotopic Techniques Cluj-Napoca have 
begin an implementation of the discrimination isotopic determination 
techniques at national level for the wine. In this paper are presented some 
isotopic dates regarding a specific national wine, Fetească albă from different 
regions of the Romania. Results highlight the specific characteristics of the 
region, in term of clime and precipitation as well. 

 
 La vânzarea unui vin, valoarea sa economică este strans legată de istoricul 
vinului şi eventual de modul specific de obţinere. Luând în considerare acest fapt, 
este necesar să se efectueze determinări analitice precise şi corecte ale 
parametrilor determinanţi pentru calitate: originea geografică, soiul de struguri, 
anul de recoltă şi, desigur, în legatură cu alţi parametri semnificativi pentru 
justificarea aspectului economic, de exemplu, maturarea în butoaie de stejar 
pentru o perioadă de timp. Autenticitatea este un factor important în stabilirea 
preţului alimentelor şi a constituienţilor sau adaosurilor alimentare. 
 Pe lângă verificarea etichetării corecte a produsului, trebuie luată în 
considerare şi verificările ce ţin de respectarea bunelor practici oenologice. Aici, o 
serie de metode analitice pot fi folosite pentru a identifica dacă vinurile au fost 
cupajate, sau dacă producerea lor a fost adulterată prin adaosuri de apa, alcool, 
zahăr etc.  
 Uniunea Europeană deţine, în prezent, poziţia de lider în domeniul 
controlului alimentelor cu ajutorul izotopilor stabili. Asemenea metode sunt 
utilizate pentru verificarea autenticităţii băuturilor şi alimentelor, fiind în prezent 
considerate metode uzuale în multe din laboratoarele de control. Implementarea 
corectă a acestor metode este importantă pentru evitarea disputelor între statele 
membre şi în vederea asigurării unui control unitar al importului alimentelor şi 
băuturilor. 
 Prin tehnici moderne de investigaţie se poate pune în evidenţă soiul, anul de 
recoltă, originea geografică a vinului sau chiar a anumitor constituienţi ai vinului. 
În asemnenea situaţii sunt necesare metode analitice speciale care să determine 
diferenţe între molecule identice dar cu origini geografice diferite.  
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 În vederea determinării originii geografice a vinului, trebuie cunoscute 
datele privind distribuţia izotopilor în biosferă şi biomasă. Corelarea acestor date 
cu cele climatice, precum si cu determinările unor izotopi stabili din vin pot crea o 
imagine privind originea produsului. 
 Compoziţia izotopică a unui produs poate oferi informaţii despre originea 
lui, deoarece anumite procese biologice şi fizice fac discriminare între izotopii 
grei şi cei uşori, producând astfel o modificare a raportului acestora. 
 Metodele de analiză se bazează pe măsurarea raporturilor izotopice 
(Carbon, Hidrogen, Oxigen etc.) ale produsului sau ale unui component din 
produsul urmărit. Valorile obţinute pot da indicaţii privind originea geografică şi 
botanică. În cazul vinurilor şi distilatelor, laboratoarele de control ale Uniunii 
Europene folosesc rezonanţa magnetică nucleară (RMN) şi spectroscopia de masă 
izotopică (IRMS) în vederea depistării evenualelor adaosuri de zaharoză sau a 
diluţiei cu apă exogenă (EEC/2676/90). 

MATERIAL ŞI METODĂ 
 Prelevarea şi condiţionarea probelor 
 Pentru experimantări s-au folosit asa numitele vinuri autentice (vinuri obţinute 
conform EC 2120/2004). Asemena vinuri pot constitui etaloane izotopice cu care se 
pot compara alte vinuri comerciale. 
 În vederea obţinerii de vinuri autentice s-au prelevat struguri din diferite 
podgorii ale României, conform tabelului 1. În alegerea zonelor s-a ţinut cont de 
importanţa podgoriei, pentru a acoperi cât mai eficient cu putinţă suprafaţa viticolă a 
ţării. Fiecare probă de struguri a fost de minim 10 Kg, şi a fost recoltată astfel încat să 
fie reprezentativă pentru zona viticolă respectivă. Strugurii nu au fost recoltaţi pe 
vreme ploioasă sau după ploaie. Pentru fiecare probă de struguri s-a întocmit o fişă 
de evidenţă a principalelor caracteristici geografice care sunt redate în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Caracteristici geografice ale vinurilor autentice din recolta 2002 

 

Soi Podgoria Coordonate GPS Tip de 
sol 

Altitudinea 
(m) 

Tipul de 
climat local 

Coteşti 45°38'N/27°04'E argilă/lut 206 uscat/rece 
Tohani 45°06'N/26°10'E argilă/lut 488 uscat/cald 
Ştefăneşti 44°52'N/24°57'E argilă/lut 342 uscat/rece 
Aiud 46°19'N/23°45'E argilă/lut 292 umedă/rece 
Cotnari 47°21'N/26°55'E argilă/lut 152 uscat/rece 

Fetescă 
Albă 

Bucium 47°05'N/27°39'E argilă/lut 338 uscat/rece 
 
 Strugurii au fost zdrobiţi şi desciorchinaţi, după care mustuiala a fost presată cu 
ajutorul unei prese verticale hidropneumatice. În tabelul 2 sunt prezentate câteva 
caracteristici fizico-chimice ale musturilor obţinute. Fermentarea s-a realizat cu 
ajutorul levurilor Sacharomyces cerevisiae tip EC 1118 la o temperatură de 
aproximativ 19 oC până la epuizarea zaharurilor. 
 După fermentare probele au fost trase de pe depozitul de drojdii şi s-a realizat 
corecţia de dioxid de sulf prin adaos de metabisulfit de potasiu, pentru a evita 
introducerea apei exogene. Vinurile au fost trecute pentru maturare in recipienţi din 
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sticlă de 15 litri. Dupa o perioada de patru luni vinurile au fost trase din nou de pe 
depozit, care era format în mare majoritate din tartraţi. După câteva zile de repaos 
vinurile au fost filtrate printr-o placă filtrată cu porozitate medie şi îmbuteliate în butelii 
de 750 mL. Închiderea buteliilor s-a realizat cu dopuri din materiale sintetice pentru a 
limita cât mai mult influenţa altor materiale naturale. Având în vedere stratificarea 
lichidului în vasele de depozitare s-a recurs la codificarea buteliilor. Cu litera A s-au 
notat buteliile umplute din jumătatea de sus a recipientului de păstrare, şi cu litera B 
vinul din cealaltă jumătate. 
 Analiza izotopica a probelor se face după cum urmează: 
- 2H (D) se măsoară din reziduul rămas în urma distilării vinului, cu ajutorul unui 
spectrometru de masă special folosit la analize izotopice de deuteriu din apă; 
- 18O se măsoară atât în vin cât şi în reziduu de distilare. Pentru analiza izotopică 
a oxigenului este necesară echilibrarea probelor cu CO2, într-o linie de echilibrare 
specială, şi apoi analiza cu spectrometrul de masă cu dublă colectare a compoziţiei 
izotopice a 18O din CO2 echilibrat cu proba. 
- 13C se măsoară din etanolul obţinut prin distilarea vinului, după care etanolul 
este supus procedeului de combustie în exces de oxigen pentru a se obţine CO2, pe 
care se face determinarea 13C cu spectrometrul de masă cu dublă colectare şi 
raportare la un standard. 

Tabel 2 

Caracteristici fizico-chimice ale musturilor din recolta 2002 

Podgoria Masa de struguri 
(Kg) 

Volum de must 
(L) 

Indicele de 
refractie 

Aciditatea 
g/L ac. tartric 

Coteşti 36,5 19 1,3641 6,37 
Tohani 43 24 1,3697 5,52 
Ştefăneşti 40 22 1,370 4,7 
Aiud 34 19,5 1,3658 6,41 
Cotnari 34 17,5 1,3679 7,21 
Bucium 31 16 1,3626 8,04 

 Măsurarea raportului izotopic al carbonului 
 În natură există doi izotopi stabili ai carbonului: 12C şi 13C. Cel mai abundent 
izotop este 12C cu o concentraţie atomică de 98,9%, în timp ce izotopul mai greu, 13C, 
are o concentraţie de aproximativ 1,1 %. Acesti doi izotopi nu sunt egal distribuiţi în 
compuşii naturali datorită fracţionării izotopice care are loc în cadrul proceselor fizice, 
chimice şi biologice implicate în ciclul carbonului. 
 În timpul fixării carbonului în plante prin fotosinteză se produce o discriminare a 
izotopilor carbonului din sursa de CO2 (dioxidul de carbon atmosferic) folosită de 
plantă în procesul de fotosinteză. Discriminarea produsă apare astfel încât plantele 
conţin mai puţin 13C decât posedă CO2 pe care-l consumă din atmosferă. 
 Compoziţia izotopică a carbonului este măsurată în general pe CO2, prin 
tehnica spectrometriei de masă. Materialul din plante este convertit în CO2 prin 
combustie. Prin analiza cu spectrometrul de masă se obţine raportul izotopic R, definit 
ca: 

R = 13CO2/12CO2
 Prepararea probelor 
 Analiza 13C din vin se face din etanolul extras prin distilare din proba de vin. 
 Orice metodă de extracţie a etanolului poate fi utilizată atât timp cât 98 până la 
98,5 % din totalul alcoolului din vin este recuperat în distilat (distilatul trebuie să 



conţină 92 până la 93% procente de masă alcool adică 95% în volume). 
Se colectează lichidul între 78 şi 78,2 0C; dacă temperatura depăşeşte 78,5 ºC 

se întrerupe colectarea pentru circa 5 min. Această procedură permite ca aproximativ 
98 până la 98,5 % din alcoolul conţinut în vin să fie recuperat în distilat, care ajunge la 
o tărie de aproximativ 95% în volum. După terminarea colectării se cântăreşte 
distilatul obţinut. 
 O probă omogenă de circa 60 mL din reziduul de la distilare se păstrează    
într-un balon de 60 mL şi reprezintă apa din vin. Dacă este necesar, pe această probă 
se va determina raportul izotopic D/H pentru apa din vin . 
 Conţinutul de apă în distilat se determină prin metoda Karl Fischer, utilizând 
aproximativ 0,5 mL distilat cu tăria alcoolică cunoscută. 
 Analiza 13C, prin spectrometrie de masă, se face pe CO2 rezultat prin 
combustia în exces de oxigen a etanolului obţinut prin distilare şi purificarea 
criogenică a lui. 
 Pentru măsurarea rapoartelor izotopice ale carbonului (13C/12C) se foloseşte 
tehnica spectrometriei de masă cu dublu colector. Precizia foarte mare cu care se 
măsoară aceste rapoarte izotopice se obţine datorită colectării simultane a celor trei 
fascicule de ioni de interes (12C16O16O+, 13C16O16O+, 13C16O18O+) şi a comparării probei 
cu un standard în timpul unei determinari de raport izotopic. 
 Rezultatul măsurătorii cu acesta tehnică nu este raportul izotopic absolut al 
probei, ci diferenţa relativă între raportul izotopic al probei şi al gazului de referinţă. 
Pentru exprimarea diferenţelor relative între rapoartele izotopice ale probei şi ale 
gazului de referinţă (standardului) se foloseste notaţia δ 13C, definită astfel: 
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unde Rstandard = RPDB este raportul izotopic (13C/12C) absolut al standardului 
internaţional pentru carbon şi resprezintă: RPDB = 0,0112372 
 Prin convenţie internaţională, δ 13C este totdeauna exprimat relativ la valoarea 
δ13C pentru standardul de carbonat de calciu cunoscut ca PDB. Acest standard este 
un carbonat obţinut dintr-o fosilă de Belemnitella americana. Ca bază a scării PDB se 
ia valoarea δ 13C = 0 ‰ pentru acest standard. Semnul valorii δ 13C indică dacă o 
proba are raportul 13C/12C mai mare (+) sau mai mic (−) dacât PDB. Cantitatea de 
standard PDB fiind limitată, au fost calibrate alte standarde primare, faţă de acesta. 
 Măsurătorile s-au facut cu un spectrometru comercial tip ATLAS 86, produs de 
firma Varian AMT, Bremen. 
 Metoda de determinare a 18O din vin 
 Pregătirea probelor de vin în vederea efectuării măsuratorilor de 18O. 
Metoda echilibrării H2O – CO2 şi protocolul de metodei 
 Măsurătorile de δ 18O din vin şi din reziduul rămas în urma distilării nu se pot 
face pe probele lichide deoarece acestea au o acţiune corozivă în interiorul părţilor 
metalice ale spectrometrului şi din cauză că dau efecte de memorie apreciabile. Din 
aceste motive s-a căutat prelucrarea probelor de vin/reziduu de distilare astfel încât în 
spectrometru să se introducă un gaz, pe care măsuratorile se fac uşor şi unde 
posibilitatea apariţiei erorilor este redusã. Acest gaz este dioxidul de carbon. 
 Cea mai simplă şi cea mai folosită metodă de pregătire a probelor de vin pentru 
analize izotopice de 18O este aceea a echilibrării izotopice CO2–H2O aplicată la 
probele de vin şi reziduuri de distilare a vinului. Echilibrarea se face între vin/reziduu şi 
dioxidul de carbon. Metoda se bazează pe reacţia ce apare între apă din vin şi din 
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reziduu şi dioxidul de carbon, cu formare de acid carbonic şi care, fiind instabil, se 
descompune din nou în dioxid de carbon şi apă. Din cauză că în sistemul CO2–H2O 
se formează şi se desfac legături C–O apare posibilitatea modificării compoziţiei 
izotopice a oxigenului atât din apa de interes (apa din vin sau din reziduu) cât şi din 
dioxidul de carbon. Dacă masa apei o depãşeşte cu mult pe cea a dioxidului de 
carbon, cu care este pusă în contact, atunci modificarea compoziţiei izotopice a 
oxigenului din apă este practic nesemnificativă, pe când cea din CO2 va reflecta 
compoziţia oxigenului din apă. 
 Aşa cum s-a menţionat mai sus, concentraţia izotopică pentru variaţii naturale 
ale izotopilor se exprimă nu prin rapoarte absolute, ci prin variaţii relative δ ‰. 
 Valorile pozitive indică o îmbogăţire în izotopul greu în probã fatã de standardul 
ales ca referinţă, în timp ce valorile negative arată o sărăcire în izotopul greu din 
probã. În relaţia de mai sus multiplicarea cu 1000 s-a ales din cauză că abaterea 
relativă a probei faţă de standard este foarte mică. 
 În analizele izotopice ale apelor, prin spectrometrie de masă, se folosec ca 
standarde internaţionale de referinţă urmatoarele: 

- SMOW (Standard Mean Ocean Water) pentru 18O/16O = (1993,4 ± 2,5) x 10-6 şi 
D/H = (158 ± 2) x 10-6; 

- V-SMOW (Vienna SMOW) pentru D/H = (155,76 ± 0,05) x 10-6. 
 Măsurarea raportului izotopic D/H 
 Conţinutul în deuteriu din zaharuri şi apa în must va fi redistribuit după 
fermentaţie în moleculele ale vinului: CH2D-CH2-OH, CH3-CHD-OH, CH3-CH2-OD, 
HOD. 
 Conţinutul izotopic al probei se exprimă uzual sub formă de concentraţie 
relativă faţă de concentraţia unui etalon internaţional V-SMOW (Vienna Standar Mean 
Ocean Water) la mie: 
 

δ (‰) = [(R-Rs)/Rs]x1000=(R/Rs-1)x1000 
 

unde: R-raportul D/H al probei; Rs- raportul D/H al etalonului internaţional V-SMOW 
(Vienna Standar Mean Ocean Water);Rs = 155,76±0,005 ppm sau δs = 0 (‰). 
 Parametrii definiţi mai sus sunt determinaţi prin rezonanţă magnetică nucleară 
(1H-RMN) a deuteriului pentru etanolul extras din vin. 
 În cazul Comunităţii Europene, în vederea creării unei baze de date pentru 
vinuri, pe langă probele ce urmează a fi verificate, trebuiesc prelevate şi probe 
autentice cu aceeaşi origine (soi, loc de recoltă şi an). 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 În tabelul 3 sunt prezentate date privind compoziţia izotopică: deviaţia 18O 
făţă de 16O (δ18O) din vin şi reziduu, deviaţia 13C făţă de 12C (δ13C) din etanolul 
din vin, deviaţia deuteriului faţă de hidrogen (δ D) din reziduu şi raportul 
deuteriu/hidrogen (RD). 
 Având în vedere că aceste analizele izotopice s-au facut cu raportare la 
standardele existente în laboratoarele româneşti pentru carbon, oxigen şi deuteriu, 
şi neexistând standard special pentru vin, rezultatele de faţă au mai mult un 
caracter informativ. 
 Datele din tabelul 3 confirmă observaţiile din alte studii similare privind 
interdependanţa între raportul izotopilor stabili cu originea geografică şi condiţiile 
climatice ale anului. 
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Tabel 3 
Date izotopice ale vinurilor din recolta 2002 

 
δ 18O (‰) Nr. 

crt. 
Proba 

vin reziduu 
δ 13C 
(‰) 

δ D 
(‰) 

RD 
(ppm) 

1. 1A= Fetească Albă, Tohani −0,57 +6,27 −25,75 23,8 159,36 
2. 2A= Fetească Albă, Bucium −0,34 +3,12 −25,75 9,13 157,18 
3. 3A= Fetească Albă, Cotnari +0,70 +1,89 −25,86 10,02 157,3 
4. 4A= Fetească Albă, Coteşti - +2,94 −25,16 16,56 158,31 
5. 5A= Fetească Albă, Stefăneşti +1,26 +2,51 −25,13 12,58 157,74 
6. 6A = Fetească Albă, Aiud −2,60 +3,03 −25,61 26,24 159,64 
7. 1B= Fetească Albă, Tohani +0,52 +7,34 −25,15 31,3 160,42 
8. 2B= Fetească Albă, Bucium −3,58 +7,07 −26,84 26,76 159,93 
9. 3B= Fetească Albă, Cotnari −0,61 −0,94 −26,05 7,64 156,95 
10. 4B= Fetească Albă, Coteşti +3,28 +10,23 −26,22 48,02 163,24 
11. 5B= Fetească Albă, Stefăneţti −0,68 +5,32 −25,61 41,13 162,17 

Calculul mărimii δ 13C nu este de o reală importanţă în diferenţierea 
zonelor ţării, el având doar un rol informativ. Dacă se compară valorile pentru δ 
18O şi δ D cu tipul climei din podgoria respectivă apare o distribuţie logică a 
valorilor de la plus la minus pentru 18O, şi crescătoare la deuteriu pe măsură ce se 
avansează în interiorul continentului. Interesant de menţionat este şi faptul că 
δ18O poate fi diferită pentru aceeaşi zonă geografică, de exemplu zona Iaşilor. 

CONCLUZII 
 Rezultatele obţinute confirmă o variabilitate a raportului izotopilor stabili 
18O şi D funcţie de originea geografică, respectiv depărtarea faţă de ocean, dar şi 
de condiţiile climatice anuale. 
 Variabilitatea izotopică a 13C nu este suficient de relevantă pentru a putea 
delimita-identifica vinuri din areale diferite. 
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