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Abstract. In the present economic context, the implementation of 
technologies with the objective of obtaining natural alimentary pigments is 
neglected, unlike in the other European countries, where it constitutes an 
expanding industry. 

Within the framework of the Horticultural Products Technology course 
taught at the Iasi Faculty of Horticulture, as early as 2001 a series of 
investigations began concerning the exploitation of new raw materials and 
wastes originating in the processing of fruits and vegetables.  

Continuing the series of studies dedicated to the exploitation of the 
Sambucus nigra fruit, species that is relatively less studied  and whose potential 
is insufficiently tapped on in Romania, analyses and determinations were 
carried out on the fresh fruit and on the hydroalcoholic extracts obtained from 
fresh, refrigerate and frozen fruits. The undertaken study allows the appreciation 
of the tinctorial capacity’s evolution, with important practical applications in 
view of the pigments’ usage as natural additives. 

 
Socul (Sambucus nigra L.) este un arbust cu o largă răspândire la noi în 

ţară, întâlnit în toate zonele, de la câmpie până în zonele submontane şi montane, 
find o specie cu plasticitate ecologică mare, adaptându-se relativ uşor la condiţii şi 
sisteme de cultură variate. Importanţa fructelor de soc este evidentă şi datorită 
marilor cantităţi de pigmenţi naturali pe care acestea le conţin şi care sunt 
excelenţi înlocuitori ai coloranţilor sintetici alimentari. Pigmenţii antocianici, care 
predomină în fructele de soc determină cromatica şi nuanţele de roşu, albastru sau 
violet.  

Sursele industriale de obţinere a acestor pigmenţi, în vederea utilizării 
ulterioare în industria alimenatră sunt: pieliţa şi tescovina de struguri roşii, 
deşeurile de la prelucrarea fructelor sau legumelor (afinele, coacăzele negre, 
cireşele, vişinele, zmeura, murele, varza roşie, sfecla de masă etc), dar şi unele 
resursele înca insuficient puse în valoare, din flora spontană sau în curs de 
introducere în cultură, cum ar fi unele specii de afine şi socul. 

În contextul economic actual, introducerea în cadrul societăţilor comerciale 
de profil a unor tehnologii pentru obţinerea pigmenţilor naturali cu destinaţie 
alimentară este neglijată, spre deosebire de restul ţărilor europene, unde constituie 
un sector în plină dezvoltare. 

Studiile româneşti, care au debutat din anii 1980, nu au investigat complet 
diversitatea surselor sau proprietăţile unor pigmenti naturali existentenţi în flora 
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spontană, respectiv în cadrul speciilor recent introduse în cultură.  
În cadrul Facultatăţii de Horticultură din Iaşi au existat preocupări 

permanente legate de utilizarea în această direcţie a resurselor naturale 
menţionate, precum şi de valorificare specifică a deşeurilor din industria 
conservelor. Studiul intreprins s-a axat iniţial pe evaluarea calităţii pigmenţilor 
din biotipurile de soc existente în flora spontană, dar pe viitor avem în vedere şi 
soiurile de soc aflate în colecţia S.C.D.P. Iaşi.  

MATERIAL ŞI METODĂ 
Prezenta lucrare cuprinde studiul efectuat pe parcursul a trei ani, materialul 

biologic reprezentând fructele mature de Sambucus nigra recoltate din pădurea 
Ursulea – Iaşi, la data de 15 septembrie 2003, 2004 şi 2005 şi din pădurea Ciric la 
data de 20 septembrie 2005. 

Recoltarea s-a efectuat manual, prin tăierea racemului cu foarfeca.  
Organizarea variantelor de studiu a fost diferită de la an la an, iar în anul II şi III 

au fost reanalizate variantele din anii anteriori, pentru a observa evoluţia acestora în 
timp.  

Realizarea variantelor de studiu:  
Anul I: - Fp(I) = fructe proaspete 

         - Sp = suc limpede din fructe 
          - V1 = extract hidroalcoolic 10 % vol. alcool (10 % fructe) 
          - V1’ = extract hidroalcoolic 20 % vol. alcool 

           - V2 = extract hidroalcoolic 10 % vol. alcool (15 % fructe) 
           - V2’ = extract hidroalcoolic 20 % vol. alcool  
           - V3 = extract hidroalcoolic 10 % vol. alcool (20 % fructe) 
           - V3’ = extract hidroalcoolic 20 % vol. alcool  

           - Fr(I) = fructe refrigerate (vor fi analizate după 6 luni) 
           - Fc(I) = fructe congelate (vor fi analizate după 6 luni) 

Anul II: - R1 = extract hidroalcoolic 10 % vol. alcool din fructe refrigerate (Fr(I)) 
          - R2 = extract hidroalcoolic 20 % vol. alcool din fructe refrigerate (Fr(I)) 

           - C1 = extract hidroalcoolic 10 % vol. alcool din fructe congelate (Fc(I)) 
           - C2 = extract hidroalcoolic 20 % vol. alcool din fructe congelate (Fc(I)) 

          - Fp(II) = fructe proaspete 
          - V1 = extract hidroalcoolic 20 % vol. alcool 
          - V2 = extract hidroalcoolic 25 % vol. alcool 
          - V3 = extract hidroalcoolic 30 % vol. alcool 
          - Fr(II) = fructe refrigerate (vor fi analizate după 6 luni) 

           - Fc(II) = fructe congelate (vor fi analizate după 6 luni) 
Anul III: - R1’ = extract hidroalcoolic 30 % vol. alcool din fructe refrigerate (Fr(II)) 

            - C1’ = extract hidroalcoolic 30 % vol. alcool din fructe congelate (Fc(II)) 
          - Fp U = fructe proaspete recoltate din pădurea Ursulea 
          - Fp C = fructe proaspete recoltate din pădurea Ciric 
          - V1 = extract hidroalcoolic 30 % vol. alcool din fructe P. Ursulea 
          - V2 = extract hidroalcoolic 30 % vol. alcool din fructe P. Ciric 

În acest an, determinările efectuate fructelor s-au realizat în 5 repetiţii pentru 
fiecare probă. 

Fructele proaspete, refrigerate sau congelate au fost analizate din punct de 
vedere analitic, urmărindu-se substanţa uscată solubilă (0Brix), conţinutul în glucide 
reducătoare (g%), aciditatea titrabilă (g ac.malic/100g produs) şi conţinutul în acid 
ascorbic (mg / 100 g produs). 



Substanţa uscată solubilă s-a determinat prin metoda refractometrică, cu 
refractometrul de mână Zeiss.  

Glucidele reducătoare au fost determinate prin metoda tritimetrică Schoorl, 
prin extracţia la cald, defecare cu acetat bazic de plumb şi titrare cu o soluţie de 
tiosulfat de sodiu. 

Determinarea acidităţii titrabile s-a bazat pe reacţia de neutralizare cu soluţii 
alcaline până la punctul de echivalenţă. Fiind vorba de o aciditate datorată în primul 
rând acizilor organici care sunt acizi slabi s-a folosit ca indicator albastrul de timol, 
special pentru extracte colorate. Rezultatul a fost exprimat în acidul predominant, 
acidul malic. 

Determinarea acidului ascorbic din fructele de soc s-a făcut prin extracţia cu 
o soluţie de acid oxalic şi titrarea cu 2,6 dicolrfenolindofenol. 

În vederea studierii gradului de stabilitate al pigmenţilor antocianici s-au 
realizat extracte hidroalcoolice de diferite concentraţii. Acestea au fost analizate şi 
reanalşizate la interval de 6 luni, determinându-se indicele de refracţie, densitatea 
relativă, conţinutul în antociani şi polifenolii totali (indicele D280).  

Densitatea relativă ( ) a fost stabilită prin metoda picnometrică uzuală.  d
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Indicele de refracţie ( ) s-a determinat cu refractometrul ABBÈ, prin citirea 
unghiului de rotaţie. 

20
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Indicele D280 reprezintă conţinutul extractelor hidroalcoolice în compuşi fenolici 
cu nuclee benzenice izolate sau condensate. Pentru determinări, extractele 
hidroalcoolice de Sambucus nigra s-au diluat 1% în apă distilată; după care s-a 
măsurat absorbanţa la λ = 280 nm în cuvă de cuarţ de 10 mm. Aparatura folosită a 
fost un spectrofotometru Specord 200 fabricat de Carl Zeiss Jena. Indicele D280.s-a 
calculat prin multiplicarea absorbanţei citite la aparat cu factorul 100.  

Conţinutul în antociani au fost determinaţi prin metoda variaţiei de pH. 
În mediul acid, există un echilibru între formele colorate şi formele incolore ale 

antocianilor. Acest echilibru este în funcţie de pH. Variaţia intensităţii colorante între 
două valori de pH este proporţională cu conţinutul de antociani. Se alege pH=0,6 şi 
pH=3,5. Prin această variaţie, funcţia fenolică nu este afectată şi se admite că ceilalţi 
compuşi fenolici (taninuri) nu interferează determinarea. 

Exprimarea conţinutului de antociani în mg/l se face cu ajutorul curbei de 
etalonare trasată pe baza diferenţei de absorbanţă dintre cele două soluţii analizate.  

Conţinutul în antociani (y): y= 386,15 • x – 1,3713 mg/l în care x este valoarea 
diferenţei de absorbanţă dintre PROBĂ şi MARTOR. 

 
REZULTATE OBŢINUTE 

 
Datele analitice a fructelor şi caracterizarea extractelor hidroalcoolice s-au 

înscris în tabele pe perioade de determinare. 
Tabelul 1 

Date analitice privind fructele proaspete de soc (Sambucus nigra) 
(noiembrie 2003) 

 

SUS 
0Brix 

Glucide 
reducătoare 

g % 

Aciditatea titrabilă 
g ac.malic/100gprodus 

Acidul ascorbic 
mg/100 g produs 

17,6 7,81 0,9 120 
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Tabelul 2 
Densitatea relativă, indicele de refracţie şi D280 determinate la extractele 

hidroalcoolice de soc (Sambucus nigra) (noiembrie 2003) 

Varianta Densitatea relativă 
(g/cm3) 

Indicele de 
refracţie 

Indicele 
D280

Conţinutul în 
antociani 

(mg/l) 
Sp 1,041 1,3486 9,28 1,14 
V1 0,994 1,3478 3,82 0,46 
V1’ 0,988 1,3507 3,66 0,45 
V2 0,984 1,3532 3,64 0,44 
V2’ 1,003 1,3478 5,86 0,72 
V3 0,999 1,3496 4,11 0,50 
V3’ 0,992 1,3547 5,41 0,66 

Tabelul 3 
Densitatea relativă, indicele de refracţie şi D280 reexaminate la extractele 
hidroalcoolice din fructe proaspete soc (Sambucus nigra) (aprilie 2004) 

Varianta Densitatea relativă 
(g/cm3) 

Indicele de 
refracţie 

Indicele 
D280

Conţinutul în 
antociani 

(mg/l) 
V1 0,9937 1,3450 6,86 0,84 
V1’ 1,006 1,3485 15,79 2,30 
V2 0,9784 1,3453 7,24 0,89 
V2’ 0,9703 1,3440 18,68 2,40 
V3 0,9722 1,3290 7,60 0,93 
V3’ 0,9790 1,3670 19,52 1,94 

Tabelul 4 
Date analitice privind fructele de soc (Sambucus nigra)  

după 6 luni de refrigerare şi congelare (aprilie 2004) 
Proba 

analizată SUS 
0Brix 

Glucide 
reducătoare 

g % 
Aciditatea titrabilă 

g ac.malic/100gprodus 
Acidul ascorbic 
mg/100 g produs 

Fr(I) 10,4 6,8 0,7 30,8 
Fc(I) 16,5 7,7 0,2 37,7 

Tabelul 5 
Densitatea relativă, indicele de refracţie şi D280 determinate la extractele 

hidroalcoolice din fructe de soc (Sambucus nigra) refrigerate şi congelate  
(aprilie 2004) 

Varianta Densitatea relativă 
(g/cm3) 

Indicele de 
refracţie 

Indicele 
D280

Conţinutul în 
antociani 

(mg/l) 
R1 1,0045 1,353 3,24 0,80 
R2 1,008 1,354 3,58 0,78 
C1 1,0075 1,355 3,06 0,93 
C2 1,0084 1,355 3,40 0,88 

 
Tabelul 6 

Date analitice privind fructele proaspete de soc (Sambucus nigra)  
(noiembrie 2004) 

Substanţa uscată 
solubilă 

0Brix 

Glucide 
reducătoare 

g % 
Aciditatea titrabilă 

g ac.malic/100gprodus 
Acidul ascorbic 
mg/100 g produs 

20,3 7,82 1,25 135 
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Tabelul 7 
Densitatea relativă, indicele de refracţie şi D280 determinate la extractele 

hidroalcoolice din fructe proaspete de soc (Sambucus nigra) (noiembrie 2004) 

Varianta Densitatea relativă 
(g/cm3) 

Indicele de 
refracţie 

Indicele 
D280

Conţinutul în 
antociani 

(mg/l) 
V1 0,986 1,338 5,63 0,69 
V2 0,984 1,349 5,98 0,73 
V3 0,999 1,540 7,04 0,86 

Tabelul 8 
Date analitice privind fructele refrigerare şi congelare 

de soc (Sambucus nigra) (aprilie 2005) 
Proba 

analizată SUS 
0Brix 

Glucide 
reducătoare 

g % 
Aciditatea titrabilă 

g ac.malic/100gprodus 
Acidul ascorbic 
mg/100 g produs 

Fr(II) 14,0 5,8 0,87 34,8 
Fc(II) 18,5 6,7 1,2 45,6 

Tabelul 9 
Densitatea relativă, indicele de refracţie şi D280 reanalizate la extractele 

hidroalcoolice din fructe proaspete de soc (Sambucus nigra) (aprilie 2005) 

Varianta Densitatea relativă 
(g/cm3) 

Indicele de 
refracţie 

Indicele 
D280

Conţinutul în 
antociani 

(mg/l) 
V1 0,980 1,337 2,66 0,32 
V2 0,978 1,342 2,73 0,33 
V3 0,980 1,350 2,88 0,35 

Tabelul 10 
Densitatea relativă, indicele de refracţie şi D280 determinate la extractele 

hidroalcoolice din fructe de soc (Sambucus nigra) refrigerate şi congelate  
(noiembrie 2005) 

Varianta Densitatea relativă 
(g/cm3) 

Indicele de 
refracţie 

Indicele 
D280

Conţinutul în 
antociani 

(mg/l) 
R1’ 0,998 1,368 9,03 1,14 
C1’ 1,005 1,387 9,9 1,80 

Tabelul 11 
Aciditatea (g ac. malic/100g s.p.) fructelor proaspete de soc (Sambucus nigra) 

(noiembrie 2005) 

Proba 
Repetiţia R1 R2 R3 R4 R5

Fp U 0,82 0,85 0,82 0,82 0,85 
Fp C 0,75 0,78 0,68 0,79 0,78 

Tabelul 12 
Substanţa uscată solubilă (0Bx) a fructelor proaspete  

de soc (Sambucus nigra) (noiembrie 2005) 

Proba 
Repetiţia R1 R2 R3 R4 R5

Fp U 15,8 15,4 15,4 15,8 15,4 
Fp C 15,2 15,0 15,4 15,2 15,2 
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Tabelul 13 
Vitamina C (mg/100g s.p.) din fructele proaspete  

de soc (Sambucus nigra) (noiembrie 2005) 

Proba 
Repetiţia R1 R2 R3 R4 R5

Fp U 130,5 133,4 131,8 130,4 132,0 
Fp C 144,8 160,7 163,4 160,8 165,0 

Tabelul 14 
Conţinutul în antociani şi indicele de polifenoli totali (D280) la extractele 

hidroalcoolice din fructe proaspete de soc (Sambucus nigra) (noiembrie 2005) 

Proba Indicele D280
Conţinutul în antociani 

(mg/l) 
V1 PU 19,07 2,35 
V2 PC 19,00 2,14 

Tabelul 15 
Conţinutul în antociani şi indicele de polifenoli totali (D280) la extractele 

hidroalcoolice din fructe de soc (Sambucus nigra) refrigerate şi congelate  
(aprilie 2006) 

Proba Indicele 
D280

Conţinutul în antociani 
(mg/l) 

V1 PU 9,90 1,60 
V1 PC 12,80 1,85 
V2 PU 13,84 1,14 
V2 PC 14,03 1,36 

 

CONCLUZII 
Rezultatele obţinute în urma caracterizării fructelor au fost influenţate de 

condiţiile climatice a anilor de recoltă, metoda de păstrare, iar în ultimul an şi de 
provenienţa materialului studiat. 

În anul 2005 s-au înregistrat valorile cele mai mici la conţinutul în SUS şi 
aciditate titrabilă, şi valorile cele mai mari la vitamina C (P. Ciric). 

În ce priveşte metoda de păstrare a fructelor rezultă că metoda congelării 
menţine cel mai bine caracteristicile fructelor proaspete. 

Din analiza extractelor hidroalcoolice rezultă faptul că extragerea 
pigmenţilor depinde de perioada de extracţie şi concentraţia alcoolică a extractului 
(optim 25% vol. alcool) Extractele hidroalcoolice realizate din fructe congelate 
prezintă un conţinut mai ridicat în antociani în comparaţie cu cele obţinute din 
fructe refrigerate.  
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