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Abstract. This study concerns the rezidious detection of some 
pesticides used in the phitosanitary treatment in Cotnari vineyards in 2005. The 
analyses were caried out upon grapes and wines using various chromatographic 
techniques. The data concerning the reminiscence of pesticides in wines after 
three months of wine maturation shows a considerable diminishing of the 
pesticide content, in most cases under the limit of detection. 

 
După cum se ştie, pesticidele sunt substanţe de uz fitosanitar, utilizate în 

combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor. Pătrunderea pasivă a acestor 
pesticide în organismul uman se realizează prin ingerare, constituind cea mai 
periculoasă cale de intoxicare, ce se poate manifesta direct asupra sistemului 
nervos central. 

Pesticidele sunt substanţe cu acţiune biologică deosebit de puternică, 
utilizate pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor şi prezintă o 
structură chimică variată. Aceste substanţe de uz fitosanitar reprezintă substanţe 
chimice sau combinaţii de substanţe chimice care se împart, în funcţie de acţiunea 
lor asupra agenţilor fitopatogeni, în: bactericide, fungicide, erbicide, insecticide, 
raticide, acaricide. 

În aprecierea toxicităţii pesticidelor se foloseşte noţiunea de doză letală– 
DL50 –ce reprezintă doza la care mor 50 % din subiecţii de experienţă. Ţinând 
cont de toxicitatea cronică a pesticidelor, ca rezultat al însumării în timp a 
efectelor unor doze mici repetate, prin reglementări specifice au fost stabilite 
Limitele Maxime Admisibile (LMA) de reziduuri în produsele agroalimentare. 
Limitele maxime admise, exprimate în ppm sau mg substanţă activă/Kg produs 
alimentar, reprezintă concentraţiile lipsite de nocivitate şi, prin aceasta, o măsură 
de profilaxie. Pentru încadrarea în aceste limite se impune respectarea cu 
rigurozitate a dozelor la hectar precum şi a timpilor de pauză. 

Combaterea organismelor dăunătoare din culturile agricole cu ajutorul 
pesticidelor sau a produselor microbiologice se realizează prin diferite metode: 
tratarea seminţelor, aplicarea de granule, stropiri, prăfuiri, gazare, tratarea solului, 
fumigare. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

 
Studiul remanenţei pesticidelor în produse vitivinicole a fost realizat pe o serie 

de soiuri de viţă de vie din arealul podgoriei Cotnari. Soiurile urmărite au fost: 
Fetească albă, Grasă de Cotnari, Frâncuşă şi Tămâioasă românească. În perioada de 
vegetaţie, la aceste soiuri au fost administrate urmatoarele produse fitosanitare: 
1)Calidan; 2)Cinpermetrin; 3)Dithane M45; 4)Falcon; 5)Fundazol (Benonil); 
6)Karathane; 7)Microthiol; 8)Mikal M45; 9)Talstar; 10)Teldor; 11)Topaz (Penconazole 
10 EC); 12)zeamă bordoleză (5 Kg/ha) 
 Strugurii din soiurile mai sus menţionate au fost recoltaţi la maturitate deplină şi 
o parte din proba recoltată a fost congelată şi apoi triturată la rece. S-a analizat în 
paralel remanenţa pesticidelor atât la strugurii proaspeţi cât şi la vinurile obţinute din 
aceştia. 
 Metodele de analiză şi aparatura folosită în cadrul acestor determinări sunt 
specifice şi diferă de la o substanţă la alta. Etalonarea aparatelor s-a realizat cu 
diferite standarde chimice, după caz, realizându-se corespunzător şi o curbă de 
etalonare. 
 Falcon 460 EC conţine un amestec de substanţe active: spiroxamin (250 g/L), 
tebuconazol (167 g/L) şi triadimenol (43 g/L). 
 Triadimenol este un pesticid care a fost extras cu metanol timp de 24 h, cu 
omomenizare continuă; amestecul a fost apoi centrifugat, şi, în ultima fază, s-a aplicat 
o distribuţie interfazică metanol:clorură de metilen de 1:1. Analiza extractului în clorură 
de metilen s-a realizat cu ajutorul unui cromatograf de tip GS-MS Varian 4000, 
separarea realizându-se cu o coloană capilară de silicaţi (RB5), iar ionizarea probei s-
a realizat prin electroni de impact. 
 Calidan conţine un amestec de: iprodionă şi carcenzadim III. 
 Iprodionă (fungicid) se determină prin extracţie solid-lichid, atât la struguri cât şi 
la vin, cu acetonă urmată de o repartiţie interfazică în acetat de etil-ciclohexan        
(1/1 volumetric). Analiza extractului de acetat de etil se realizează cu ajutorul aceluiaşi 
GS-MS Varian 4000, separarea realizându-se cu o coloană capilară RB5, detectorul 
fiind de tip spectrometru de masă, cu ionizare electronică a probei. 
 Cipermitrin, conţine ca substanţă activă Cipermetrinul, un insecticid. 
Separarea preliminară s-a realizat în acetat de etil, după care s-a făcut o repartiţie 
interfazică acetonă:diclormetan, iar faza acetonică a fost utilizată mai departe. 
Determinarea propriu-zisă s-a realizat cu ajutorul unui cromatograf de gaze Shimadzu 
17A, cu un detector ECD, iar programul termic al aparatului a fost de 195 0C în 6,5 
min. şi 275 oC până la 10 min. Transportul eluenţilor prin coloană s-a realizat cu He, 
ca gazul purtător cu un debit de 2 mL/min. 
 Dithane M-45 sau Topaz sunt fungicid conţine ca substanţă activă Mancozeb 
adică sarea de zinc şi mangan a polimerului de etilen-bis(ditiocarbamat). Din datele 
existente până acum se pare ca acestă subsatanţă are o perioadă de înjumătăţire de 
13,5 zile. 
 Metoda de determinare presupune cuantificarea spectrofotometrică UV-VIS cu 
extracţia prealabilă în sulfură de carbon. 
 Pentru determinarea substantei active se trasează mai întâi o curba de 
etalonare folosindu-se volume cunoscute de CS2 şi o cantitate de 15 mL reactiv 
standard, care se aduc la 25 mL cu etanol şi apoi se aşteaptă 15 minute pentru 
omogenizare. Se măsoară absorbanţa la 435 nm la spectrofotometru UV-VIS Perkin 
Elmer 150. Se traseaza curba de etalonare pentru cantităţi curprinse între 0,1 şi         
6 mg /kg de CS2 in proba de produs vitivinicol.  



 Prepararea probelor în vederea analizei: 
 Ditiocarbamaţii folosiţi ca insecticide, pot prezenta remanenţă la nivelul 
suprafeţei tratate. În urma prelucrării produselor vitivinicole este de aşteptat ca o parte 
din aceşti carbamaţi să se regăsească şi în produsele finite. Extracţia 
ditiocarbamaţilor şi reacţia cu CS2 se face sub atmosferă inertă, de preferinţă azot. 
După reacţie, soluţia este transferată într-un balon cotat de 25 sau 50 mL şi se aduce 
la volum constant cu etanol iar apoi se măsoară absorbanţa la 435 nm. 
 Talstar este un insecticid care conţine ca substanţă activă bifentrinul. 
 Determinarea bifentrinului s-a efectuat cu ajutorul tehnicii HPLC cu un detector 
de fluorescenţă. 
 Aparatura folosită a constat într-un lichid cromatograf HP 1100 cu o pompă 
cuaternară cu gradient de eluţie, o coloana Bondapack C18, 3,9 mm × 300 mm şi un 
detector de fluorescenţă. 
 În vederea determinării cantitative a bifentrinului s-a folosit o soluţie standard 
de 200 mg /L în vederea cuantificării semnalului. 
 Extracţia substanţei active din proba de analizat s-a efectuat după cum 
urmează: la proba de struguri (100 g) respectiv 100 mL vin s-a adaugat 210 mL 
diclormetan şi s-a agitat timp de doua minute. Pentru uscare s-a adaugat 150 g sulfat 
de sodiu şi s-a omogenizat pentru 1 minut. Extractul a fost filtrat la vid şi spalat de 
două ori succesiv cu 25 mL diclormetan. Pentru concentrare s-a folosit un rotavapor 
cu baie de apa la 40 ºC şi cu perna de azot. 
 Lungimea de unda pentru excitaţie a fost de 283 nm, iar detecţia s-a realizat la 
300 nm. 
 Programul de eluţie a avut următoarea evoluţie: primele 9 minute raport MeCN 
(acetonitril); apă 70:30 v/v  şi un debit de 1,5 mL/minut apoi, pentru 3 minute o 
creştere liniară la MeCN:apă 80:20 v/v cu un debit de 1 mL/min; urmează 5 minute 
eluţie staţionară cu MeCN:apă 80:20 v/v şi un debit de 1 mL/minut urmat de un minut 
de gradient liniar la conditiile initiale. 
 În figura 1 se prezintă determinarea standardelor de diferiţi piretroizi, dintre 
care substanţa urmarită (bifentrinul) are semnalul nr. 7: 
 

 
 

Fig.1.- Cromatograma standardelor de diferiţi piretroizi. 
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 Cromatograma obtinută la soiul Fetească albă cu un continut maxim de 
substanţă activă are forma din figura 2 comparativ cu o solutie martor (a) fără adaos 
de substanţe active. 



 
 

Fig. 2.- Cromatograma obţinută la soiul de struguri Fetească albă 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 În tabelele 1 şi 2 sunt prezentate rezultatele obţinute pentru soiurile 
urmărite în cazul strugurilor şi al vinurilor în privinţa conţinutului în triadimenol 
şi iprodionă. 

Tabelul 1 
Remanenţa triadimenolului în struguri şi vin, recolta 2005 

 

Nr. 
crt Soiul struguri 

(μg/kg) 
vin noiembrie 

2005 
(μg/kg) 

vin februarie 
2006 

(μg/kg) 

1 Fetească albă 0,9 SLD SLD 

2 Tămâioasă românească 1,1 SLD SLD 

3 Frâncuşă 1,2 SLD SLD 

4 Grasă 1,5 0,8 SLD 

valoarea SLD este mai mică de 0,075 mg/kg de probă 
 

Tabelul 2 
Remanenţa iprodionei în struguri şi vin, recolta 2005 

 

Nr. 
crt Soiul struguri 

(μg/kg) 
vin noiembrie 

2005 
(μg/kg) 

vin februarie 
2006 

(μg/kg) 
1 Fetească albă 1,5 0,6 SLD 

2 Tămâioasă românească 1,9 0,9 SLD 

3 Frâncuşă 1,3 SLD SLD 

4 Grasă 2,1 1,2 0,55 
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valoarea SLD este mai mică de 0,5 mg/kg de probă 
 În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele obţinute la soiurile urmărite în cazul 
strugurilor şi al vinurilor, unde s-a determinat următoarele valori ale conţinutului 
în Cipermetrin. 

Tabelul 3 
Remanenţa cipermetrinului în struguri şi vin, recolta 2005 

 

Nr. 
crt Soiul struguri 

(μg/kg) 
vin noiembrie 

2005 
(μg/kg) 

vin februarie 
2006 

(μg/kg) 
1 Fetească albă 0,6 SLD SLD 

2 Tămâioasă românească 0,7 SLD SLD 

3 Frâncuşă 0,5 SLD SLD 

4 Grasă 1,1 0,4 SLD 

valoarea SLD este mai mică de 0,1 mg/kg de probă 
 Rezultate obţinute pentru struguri şi vinurile care s-au obţinut pentru 
remanenţa în mancozeb sunt prezentate în tabelul 4: 

Tabelul 4 
Remanenţa mancozebului în struguri şi vin, recolta 2005 

 

Nr. 
crt Soiul struguri 

(mg/kg) 
vin noiembrie 

2005 
(mg/kg) 

vin februarie 
2006 

(mg/kg) 
1 Fetească albă 0,027 SLD SLD 

2 Tămâioasă românească 0,020 SLD SLD 

3 Frâncuşă 0,035 SLD SLD 

4 Grasă 0,015 SLD SLD 

valoarea SLD este mai mică de 0,001 mg/kg de probă 
 Rezultatele obţinute pentru struguri şi vinuri prezintă o cantitatea de 
substanţă activă este sub limita de detecţie a metodei, respectiv 0,001 mg/kg 
probă. 
 Rezultate privind remanenţa în struguri şi vinuri după tratamentul cu 
Talstar sunt prezentate în tabelul 5: 

Tabelul 5 
Remanenţa talstatului în struguri şi vin, recolta 2005 

 

Nr. 
crt Soiul struguri 

(mg/kg) 
vin noiembrie 

2005 
(mg/kg) 

vin februarie 
2006 

(mg/kg) 
1 Fetească albă 0,028 SLD SLD 

2 Tămâioasă românească 0,015 SLD SLD 

3 Frâncuşă 0,021 SLD SLD 

4 Grasă 0,01 SLD SLD 
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valoarea SLD este mai mică de 0,008 mg/kg de probă 
SLD reprezintă limita minimă de detecţie pe care aparatul prin metoda 

respectivă de lucru o prezintă. 

CONCLUZII 
 În cazul strugurilor s-a determinat un conţinut scăzut de substanţe nocive, 
relativ la tratamentul aplicat. La vinuri, în cele mai multe cazuri, acest conţinut de 
substanţe nocive este sub limita de detecţie (SLD) a metodei de determinare. 
 Remanenţa substanţelor nocive la produsele vitivinicole, în urma 
tratamentelor aplicate în anul 2005, nu atinge o limită de atenţie care să prezinte 
un pericol pentru sănătatea consumatorului. 
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