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RAPORT STIINTIFIC SI TEHNIC-etapa II/2015 

 Realizarea preliminara a sistemului multiparametric pentru monitorizarea fermentarii 

mustului. Coordonare stiintifica 

 
Rezumatul etapei: 
 In aceasta etapa a fost realizat un sistem de analiza in flux bazat pe biosenzori obtinuti prin 

imobilizarea alcool oxidazei din Pichia pastoris. Sistemul de analiza in flux a etanolului este utilizabil 

pentru monitorizarea fermentatiei alcoolice a mustului, analizele fiind reproductibile. De asemenea a 

fost dezvoltat un biosenzor enzimatic bazat pe dehidrogenaze pentru analiza acidului lactic care 

prezinta performante analitice satisfacatoare si care poate fi utilizat pentru controlul si monitorizarea 

procesului de fermentare a vinului. A fost realizat modulul de potentiostat cu tensiune pozitiva de 

referinta cu filtru trece jos si amplificator de instrumentatie. Performatele masurate se incadreaza cu 

cele rezultate in urma simularii cu TINA8, prin urmare realizarea practica confirma schema electronica 

rezultata din proiectare. Au fost analizate următoarelor metale: As, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Se, Zn, Fe, 

Mn, Ca, Mg, K, din trei profile de sol (0-20, 20-40, 40-60 cm) provenite de la două podgorii din 

România, în vederea identificării unei poluări a solurilor cu metale si au fost  realizate si investigatii 

geochimice. Rezultatele obtinute au fost publicate in 3 articole ISI si prezentate la 5 conferinte. 

Studii privind realizarea unui sistem in flux bazat pe biosenzori pentru monitorizarea 

fermentarii alcoolice a mustului 

 In  cadrul acestei activitati au fost realizate studii privind realizarea unui sistem de analiza in 

flux bazat pe biosenzori  obtinuti prin imobilizarea alcool oxidazei din Pichia Pastoris pe electrozi 

modificati cu Prussian Blue. 

Parametrii optimizati ai sistemullui FIA in etapa anterioara au fost: debitul fluxului transportor (0.5 

ml/min) respectiv volumul buclei de injectare (100 uL) pentru obtinerea unui semnal analitic optim. 

Forma semnalelor obtinute in FIA pentru diferite concentratii de etanol este prezentata in Figura 

1. Raspunsul biosenzorului cuplat cu sistemul FIA a fost studiat intr-un domeniu larg de concentratii 

cuprins intre  0.1 – 10 mM etanol (Figua I.2A). In acest caz, graficul de calibrare pentru determinarea 

in flux a etanolului a  fost caracterizat de un domeniul liniar de concentratii cuprins intre 0.1 – 1mM, cu 

ecuatia  I(=-1.5024*Conc. etanol (mM) + 0.1328 si R2=0.99558 (Figura 2B). Limita de detectie 

obtinuta (calculata ca fiind de trei ori deviatia standard a blancului) a fost de 0.07 mM etanol. 
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Figura I.1. Semnalele analitice obtinute in flux utilizand biosenzorul enzimatic dezvoltat.  

Reproductibilitatea semnalelor analitice inregistrate cu biosenzorul  enzimatic dezvoltat si 

integrat in sistemul FIA a fost de 3% pentru o concentratie de 5 mM etanol (n=6). Pentru concentratii 

mai mici deviatia relativa standard (RSD) atinge valori de pana la 6% (exemplu: pentru o concentratie 

de 0.25 mM etanol s-a obtinut o valoare de 5.98%, n=6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2 A) Graficul de calibrare inregistrat la determinarea etanolului utilizand biosenzorul 

enzimatic dezvoltat cuplat cu sistemul FIA. B) Domeniul liniar de concentratii corespunzator.  

 

 Biosenzorii au fost testati folosind probe reale obtinute in laborator prin presarea unor struguri 

albi si rosii care au fost lasati sa fermenteze la temperatura camerei (rapid) si in frigider (lent). In figura 

3 este prezentata forma semnalelor obtinute in FIA pentru probele de must obtinute din struguri albi 
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analizati dupa 4 zile. A fost observata o diferenta majora intre concentratia de alcool intre cele doua 

conditii de fermentare. Astfel proba pastrata la temperatura camerei a fost diluata de 5 ori (pentru a se 

incadra in domeniul de concentratie al partii liniare a curbei de calibrare) si proba pastrata la frigider a 

fos analizata direct. Concentratiile de etanol gasite au fost : 5.5 mM etanol pentru proba pastrata la 

temperatura camerei care este semnificativ mai mare in comparatie cu 0.22 mM etanol gasit in proba 

pastrata in frigider. 

 
Figura I. 3. Semnalele analitice obtinute in flux utilizand biosenzorul enzimatic dezvoltat pentru probe 

de must obtinut din struguri albi. 

 Rezultate similare au fost obtinute si la analiza probelor de must obtinut din vin rosu. Astfel 

dupa o zi de fermentare a for obtinuta o concentratie 5,5 mM etanol pentru proba pastrata la 

temperatura camerei care este mai mare decat 1.9 mM obtnuti pentru mustul tinut in frigider. 

 In concluzie, sistemul de analiza in flux a etanolului este utilizabil pentru monitorizarea 

fermentatiei alcoolice a mustului, analizele fiind reproductibile. Sistemul FIA este usor de folosit, 

singura pretratare a probei fiind dilutia acesteia cu tampon pentru a regla concentratia cu domeniul 

liniar al senzorului.  

 
Studii preliminare privind realizarea blocului electronic analogic (potentiostat si circuitul de 

măsurare a curentului furnizat de biosenzor). 

 In aceasta etapa a fost realizat un circuit potentiostat de tensiune mica 50 mV-500mV cu 

amplificator de instrumentatie cu iesire in curent. Schemele electrice utilizate sunt prezentate in 
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fig.III.1 si fig.III.2 dupa modul de aplicare fata de masa a tensiunii de referinta cand electrodul de lucru 

WE este pus la potentialul 0 (masa).  

  
Figura III.1. Potentiostat de tensiune VRE negativa fata de masa (WE) cu amplificator de 

instrumentatie si filtru trece jos.  

 
Figura III.2. Potentiostat de tensiune VRE pozitiva fata de masa (WE) cu amplificator de 

instrumentatie si filtru trece jos.  

Modul de polarizare a celulei electrochimice pentru schema electrica prezentata in fig.III.1 este cu 

potentialul -VRE fata de WE care se afla la potential 0. Simularile au fost realizate cu TINA 8. 

Caracteristicile electrice ale circuitului din fig.III.1 sunt prezentate in fig.III.3,fig.III.4,fig.III.5 si 

fig.III.6. Caracteristicile electrice ale circuitului din fig. III.2. sunt prezentate in fig.III.7,fig. III.8, fig. 

III.9 si fig. III10. 
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Figura III.3. Raspunsul in curent (IR1) al potentiostatului la variatia tensiunii de referinta VS1 
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Figura III.4.  Raspunsul in curent (IR1) al potentiostatului la variatia rezistentei de masura R3 
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Figura III.5. Raspunsul in curent (IR1) al potentiostatului la variatia rezistentei R8 din modelul Randles.  
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Figura.III.6. Raspunsul in tensiune (VF1,VF2) al potentiostatului la variatia tensiunii de referinta VS1 
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Figura III.7. Raspunsul in curent (IR1) al potentiostatului la variatia tensiunii de referinta VS1 
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Figura III.8. Raspunsul in curent (IR1) al potentiostatului la variatia rezistentei de masura R3 
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Figura III.9. Raspunsul in curent (IR1) al potentiostatului la variatia rezistentei R8 din modelul Randles.  
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Figura III.10. Raspunsul in tensiune (VF1,VF2) al potentiostatului la variatia tensiunii de referinta 

VS1 

Realizarea practica 

A fost realizat modulul de potentiostat cu tensiune pozitiva de referinta cu filtru trece jos si amplificator 

de instrumentatie (fig. III.11). Performatele masurate se incadreaza cu cele rezultate in urma simularii 

cu TINA8, prin urmare realizarea practica confirma schema electronica rezultata din proiectare. 

(fig.III.2) 

 
   Figura III.11.  Potentiostat de tensiune pozitiva VRE cu filtru trece jos . 



 9 

In concluzie, sunt propuse doua variante de potentiostat: 

 Potentiostat cu tensiuni de referinta pozitiva fata de masa cuprinse in plaja 25-500 mV si curenti 

ICELL cuprinsi in gama 50 nA- 0,5 µA cu raspuns in curent in plaja 0,3-3 mA  

 Potentiostat cu tensiuni de referinta negativa fata de masa cuprinse in plaja 25-500 mV si curenti 

ICELL cuprinsi in gama 50 nA- 0,5 µA cu raspuns in curent in plaja 0,3-3mA . 

Schemele electrice propuse permit extinderea gamelor de masura in functie de tipul senzorului 

folosit, deasemenea permit  masurarea simultana cu mai multi senzori cu un sistem de comutare 

electronica a tensiunii potentiostatului si a rezistentei de masura a amplificatorului de instrumentatie. 

In consecinta, consideram ca realizarea practica confirma simularile privind functionalitatea 

circuitelor propuse In etapa de realizare practica unul din punctele cheie pentru obtinerea 

performantelor scontate este realizarea cablajului lantului de amplificare. O atentie deosebita a fost 

acordata partii de intrare a amplificatorului de instrumentatie INA116/118 unde curentii vor fi de nA, 

zeci de nA pana la sute de nA. 

Realizarea practica a circuitului potentiostat, presupune si alegerea cablurilor de racord intre 

celula de masura si amplificatorul de instrumentatie. Principalul criteriu in alegerea acestora este 

curentul de scurgere prin izolatie care trebuie sa fie mult mai mic decat curentii furnizati de celula de 

masura pentru evitarea erorilor, in consecinta vor fi folosite cabluri ecranate de tip Triax care prezinta o 

foarte buna izolatie electrica si ecranare. 

Pentru o maxima precautie in ceea ce priveste patrunderea zgomotului prin circuitul de 

alimentare se vor utiliza pentru alimentarea de curent continuu doua baterii de 9V care vor furniza 

tensiunea de +/- 9V. 

Intreg  lantul de masura (INA118 si FTJ) va fi inchis intr-o cusca Faraday pentru ecranarea 

eficienta a zgomotului dat de sursele externe de perturbatie.  

Analize de metale grele din diverse matrici relevante  

 Prezenţa elementelor anorganice în vin provine din două surse principale: una naturală din 

compoziţia solului, prin rădăcinile viţei de vie şi struguri şi datorită prezenţei ionilor în vinul final, şi 

surse antropice, cum ar fi industriile din jurul podgoriilor, utilizarea îngrăşămintelor şi pesticidelor, 

aplicarea de aditivi în timpul procesului de fabricare a vinului şi a altor operaţiuni (Pessanha, 2010). 

Referitor la Cu, limita pentru utilizarea sulfatului de cupru sau a citratului de cupru, pentru eliminarea 

defectelor de gust sau de miros în vin, este de 1 g/hL, atâta timp cât produsul tratat nu are un 

conţinut de Cu mai mare de 1 mg/L. Excepţie fac vinurile licoroase produse din mustul de struguri 
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nefermentat sau uşor fermentat, pentru care conţinutul de cupru nu trebuie să depăşească 2 mg/L 

(Comisia Europeană, 2009). 

 Scopul acestui studiu a fost acela de a analiza concentraţiile următoarelor metale: As, Cd, Cr, 

Co, Cu, Ni, Pb, Se, Zn, Fe, Mn, Ca, Mg, K, din trei profile de sol (0 -20, 20-40, 40-60 cm) provenite de 

la două podgorii din România, în vederea identificării unei poluări a solurilor cu metale. 

Prelevarea probelor de sol 

Pentru analizele fizice şi chimice, au fost colectate probe de sol (3 probe pentru fiecare 

adâncime) de la podgoriile Ştefăneşti şi Pietroasele, de la adâncimi de 0-20 cm, 20-40 cm şi 40-60 cm. 

Prelevarea probelor de la adâncimea de 0-20 cm a fost realizată după îndepărtarea prafului, rădăcinilor, 

frunzelor sau a altor reziduuri de pe suprafaţa respectivă. Pentru analizele chimice s-au colectat 1,5 kg 

de probă din fiecare profil de sol, care au fost introduse în saci de plastic etichetaţi şi închişi ermetic. 

Soiurile de vin studiate au fost Riesling şi Cabernet. 

Analiza metalelor  

Probele de sol au fost uscate la aer, apoi mojarate într-o moară de măcinat cu mojar şi pistil 

ceramic tip RM 100 Retsch. Dupa mojarare, probele au fost sitate într-un sistem de sitare tip Fritsch 

Analysette 3 Spartan, reţinându-se granulaţia mai mică de 150 µm. Pe o cotă parte s-a determinat 

conţinutului de substanţă uscată a fiecarei probe de sol, acest conţinut fiind necesar în calcularea 

rezultatului final. 

Digestia probelor de sol s-a realizat în sistem deschis, pe o baie de nisip, la temperatură mai 

mică de 200°C. La aproximativ 1,5 g sol s-a adăugat un amestec de apă regală (21 mL HCl 30% şi 7 

mL HNO3 60%), s-a lăsat la digerat pe baia de nisip aproximativ 3 ore până la limpezirea amestecului. 

Acizii utilizaţi au fost de calitate superioară, tip Trace Select (Fluka). După răcire, proba a fost filtrată 

prin hârtie de filtru cu porozitate medie, iar soluţia a fost adusă cantitativ la balon cotat de 50 mL cu 

apă ultrapură obţinută dintr-un sistem tip Simplicity UV (Mlilipore). 

Determinarea conţinutului de metale totale s-a realizat utilizând un spectrometru de emisie 

optică cu plasmă cuplată inductiv, după trasarea curbelor de etalonare cu un material de referinţă 

certificat de 1000 mg/L tip Certipur Merck (ICP multi-element standard solution IV). Echipamentul 

utiizat a fost Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer (ICP-EOS) Optima 5300 DV 

Perkin Elmer cu determinare simultană. 

Rezultate şi discuţii 

Concentraţiile de metale din sol  

In Fig. IV.1 şi IV.2 sunt prezentate concentraţiile metalelor în cele 3 profiluri de sol (0-20, 20-

40, 40-60 cm) pentru două soiuri de viţă de vie, din podgoriile Stefăneşti şi Pietroasele, România.  
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Valorile concentraţiilor au fost comparate cu valorile normale (VN) din Ordinul Ministerului 

Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr 756 din 1997, cu privire la aprobarea Regulamentului de 

evaluare a poluării mediului (MO 756, 1997). 

Pentru arsen concentraţii mari peste VN (5 mg/kg) pot fi observate pentru fiecare profil de sol, 

cu excepţia a două profiluri: RP 40-60 şi CP 40-60. Concentraţiile medii au fost de 7,08 mg / kg 

(tabelul IV.1), mai mari decât VN. Cea mai mare valoare (10,05 mg / kg) a fost înregistrată pentru 

profilul de sol RS 0-20, urmat de CS 0-20 cu 9,925 mg / kg. Valorile concentraţiilor au fost mai mari 

pentru Stefanesti decat pentru Pietroasele, iar în cazul soiurilor de viţă-de-vie, concentraţiile de As au 

fost mai mari pentru Riesling decât pentru Cabernet. 

 
Fig IV.1. Concentraţia în sol a următoarelor metale: As, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Pb, Se, Zn. 
Legenda: RS = proba de sol din podgoria Ştefăneşti, soiul de viţă de vie Reisling 

 RP = proba de sol din podgoria Pietroasele soiul de viţă de vie Reisling  
 CS = proba de sol din podgoria Stefanesti, soiul de viţă de vie Cabernet  
 CP = proba de sol din podgoria Pietroasele, soiul de viţă de vie Cabernet  
 NV = Valoarea normală (Ordinul 756, 1997) 
 

În cazul cadmiului, rezultatele au arătat o concentraţie medie de 0,55 mg/kg (tabelul VI.1), mai 

mică decât VN (1 mg/kg). Valorile concentraţiilor s-au situat sub VN pentru toate profilurile de sol. 

Cea mai mare valoare (0,735 mg/kg) s-a obţinut pentru CS 0-20, urmată de RS 0-20 (0,615 mg / kg). În 

general, valorile concentraţiilor obţinute au fost mai mari pentru podgoria Stefăneşti decât pentru 

Pietroasele. În Stefăneşti, concentraţiile de Cd au fost mai mari în cazul viţei-de-vie Cabernet decât 

pentru Riesling, iar în Pietroasele concentraţiile au fost mai mari pentru viţa-de-vie Riesling decât 

pentru Cabernet. 
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Pentru crom, concentraţia medie a fost de 21,36 mg/kg (tabelul IV.1), mai mică decât VN (30 

mg / kg). Valorile concentraţiilor s-au situat sub VN pentru toate orizonturile de sol. Cea mai mare 

valoare s-a înregistrat pentru CS 20-40 (28,9 mg/kg), urmată de RS 20-420 (28,3 mg/kg). În ceea ce 

priveşte podgoriile, concentraţiile de Cr au fost mai mari în Ştefăneşti decât în Pietroasele, valorile 

obţinute fiind aproape duble. 

Pentru cobalt, concentraţia medie de 9,11 mg/kg (tabelul 1) în orizonturile de sol, au arătat că 

VN (15 mg/kg) nu a fost depăşită indiferent de profilul de sol. Cea mai mare valoare a fost înregistrată 

pentru profilul RS 40-60 (11,9 mg/kg), urmată de RS 0-20 (11,7 mg/kg). Solul din zona viţei-de-vie 

Riesling a prezentat concentraţii mai mari de Co (în special orizonturile 0-20 şi 20-40 cm) decât din 

zona viţei-de-vie Cabernet. 

Concentraţia de Cu în sol este foarte importantă, datorită utilizării sale ca îngrăşământ sau 

fungicid. Concentraţia medie înregistrată a fost de 85,55 mg / kg (tabelul 1), cu mult peste VN (20 mg / 

kg). Pentru toate profilurile de sol s-au înregistrat concentraţii mai mari de Cu decât VN. Cea mai mare 

valoare s-a obţinut pentru CS 40-60 (184 mg/kg), urmată de RS 0-20 (136 mg/kg), iar cea mai mică 

valoare pentru CP 40-60 (26,3 mg/kg). În cazul podgoriei Stefăneşti, concentraţiile de Cu au fost mai 

mari pentru soiul de viţă-de-vie Cabernet decât pentru Riesling, iar în cazul podgoriei Pietroasele, 

concentraţiile au fost mai mari pentru soiul Riesling decât pentru soiul Cabernet. 

Pentru nichel, concentraţia medie a fost de 27,20 mg / kg peste VN (20 mg / kg) (tabelul 1), 

pentru toate probele. În particular, concentraţiile de Ni au fost mai mari pentru probele din Stefăneşti 

decât pentru probele din Pietroasele, cea mai mare valoare înregistrată fiind de 31,70 mg / kg pentru 

profilul de sol CS 20-40, urmat de RS 0-20 cu 31,55 mg / kg. Valorile concentraţiilor au fost similare 

pentru acelaşi soi de viţă-de-vie: RS cu CS şi RP cu CP. 

Pentru plumb, concentraţia medie înregistrată a fost de 15,58 mg / kg (tabelul 1) sub VN = 20 

mg / kg. Valorile normale au fost depăşite doar pentru trei probe provenite din podgoria Stefăneşti, 

pentru soiul de viţă-de-vie Cabernet: CS 40-60 = 39,40 mg / kg (cea mai mare valoare); CS 20-40 = 

34,70 mg / kg şi CS 0-20 = 21,40 mg / kg. Concentraţiile înregistrate au fost mai mari în podgoria 

Ştefăneşti decât în Pietroasele şi de asemenea mai mari în cazul soiului Cabernet decât pentru Riesling. 

Pentru seleniu, concentraţia medie a fost de 10,96 mg / kg (tabelul 1), de aprox. 10 ori mai mare 

decât VN (1 mg / kg) pentru toate probele. Cea mai mare valoare a fost înregistrată pentru podgoria 

Stefăneşti, pentru soiul Riesling RS 20-40 = 14,40 mg / kg şi cea mai mică pentru soiul Cabernet CS 

40-60 = 7,39 mg / kg. În cazul ambelor podgorii Ştefăneşti şi Pietroasele s-au înregistrat valori mai 

mari pentru soiul Riesling decât pentru Cabernet. 
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Pentru zinc, care este un nutrient esential pentru soluri şi plante, VN în sol este de 100 mg / kg. 

Concentraţia medie înregistrată a fost de 64,92 mg / kg (tabelul 1), situată sub VN, cu excepţia a două 

valori: CS 40-60 = 161 mg / kg (cea mai mare valoare înregistrată) şi CS 0-20 = 103,81 mg / kg. În 

cazul ambelor podgorii, pentru soiul Cabernet s-au înregistrat valori mai mari decât pentru soiul 

Riesling. 

 
Figura IV.2. Concentraţia metalelor (Fe, Mn, Ca, Mg, K) în sol. 
Legenda: RS = proba de sol din podgoria Ştefăneşti, soiul de viţă de vie Reisling 

 RP = proba de sol din podgoria Pietroasele soiul de viţă de vie Reisling  
 CS = proba de sol din podgoria Stefanesti, soiul de viţă de vie Cabernet  
 CP = proba de sol din podgoria Pietroasele, soiul de viţă de vie Cabernet  
 NV = Valoarea normală (Ordinul 756, 1997) 
NS = Nu este standardizat (Ordinul 756, 1997) 
 

În cazul fierului, concentraţia medie a fost de 22.577,29 mg / kg (tabelul IV.2). Cea mai mare 

valoare înregistrată a fost de 29.001,50 mg / kg pentru RS 0-20, iar cea mai mică de 17.505,00 mg / kg. 

În cazul ambelor podgorii, pentru soiul Riesling au fost înregistrate valori mai mari decât pentru soiul 

Cabernet. 

Pentru mangan, valoarea medie a fost de 805,05 mg / kg (tabelul IV.2) mai mică decât VN = 

900 mg / kg, iar depăşiri ale VN au avut loc în cazul a patru probe: RP 0-20 = 1.003,00 mg / kg (cea 

mai mare valoare), RS 0-20 = 981,50 mg / kg, RS 40-60 = 976,00 mg / kg, RS 20-40 = 904,00 mg / kg. 

Cea mai mică valoare înregistrată aparţine profilului de sol CP 0-20 = 652,00 mg / kg. În cazul ambelor 

podgorii, pentru soiul Riesling s-au înregistrat valori mai mari decât pentru soiul Cabernet. 

În cazul calciului, concentraţia medie înregistrată a fost de 31.432,21 mg / kg (tabelul IV.2), 

cea mai mare valoare s-a măsurat pentru RP 0-20 = 73.387,00 mg / kg, urmată de RP 40-60 = 

55.767,00 mg / kg şi RP 20-40 = 55.198,00 mg / kg. În cazul podgoriei Ştefăneşti, pentru soiul 
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Cabernet s-au înregistrat valori mai mari decât pentru soiul Riesling, iar în cazul podgoriei Pietroasele, 

pentru soiul Riesling s-au înregistrat valori mai mari decât pentru soiul Cabernet. 

Pentru magneziu, concentraţia medie a fost de 5.861,17 mg/kg (tabelul IV.2); valorile 

concentraţiei au fost foarte asemănătoare pentru profilurile RS şi RP, fiind cuprinse între 6.088 ÷ 6.569 

mg / kg; astfel pentru CS au fost cuprinse între 4.690 ÷ 6.263 mg/kg iar pentru CP între 5.165 ÷ 5.610 

mg / kg. Cea mai mare valoare s-a înregistrat pentru RS 0-20 = 6.569 mg/kg şi cea mai mică pentru CS 

40-60 = 4.690 mg/kg. 

În cazul K, concentraţia medie a fost de 2.396,63 mg/kg (tabelul 2). Cea mai mare concentraţie 

s-a măsurat pentru CS 0-20 = 3.149,00 mg/kg şi cea mai mică pentru RP 0-20 = 1.826,00 mg / kg. 

Concentraţiile înregistrate au fost mai mari pentru soiul Cabernet decât pentru Riesling şi mai mari în 

cazul podgoriei Pietroasele decât Ştefăneşti.  

În tabelul IV.1 sunt prezentate elemente de statistică pentru concentraţiile următoarelor metale: 

As, Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Cu, Se şi Zn în solul din podgoriile Ştefăneşti şi Pietroasele (mg/kg). 

Tabelul IV1. Concentraţiile de metale (As, Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Cu, Se şi Zn) în sol (mg/kg) 

Statistică Ca Cd Cr Co Ni Pb Cu Se Zn 

Media 7,08 0,55 21,36 9,11 27,20 15,58 85,55 10,96 64,92 

Mediană 6,46 0,58 20,20 8,27 25,60 10,45 83,45 11,25 50,35 

Deviaţie 

standard 
2,08 0,13 6,18 1,85 3,46 10,60 43,84 2,73 38,30 

Minim 3,98 0,36 13,30 6,95 22,80 9,18 26,30 7,39 34,90 

Maxim 10,05 0,74 28,90 11,90 31,70 39,40 184,00 14,40 161,00 

În tabelul IV.2, sunt prezentate elemente de statistică pentru concentraţiile următoarelor metale: 

Fe, Mn, Ca, Mg şi K în solul podgoriilor Ştefăneşti şi Pietroasele (mg/kg). 

 Tabelul IV. 2. Concentraţiile de metale (Fe, Mn, Ca, Mg şi K) în sol (mg/kg)  

Statistică Fe Mn Ca Mg K 

Media 22.577,29 805,.08 31.432,21 5.861,17 2.396,63 

Mediană 20.838,50 806,25 23.356,00 6.115,00 2.363,00 

Deviaţie 

standard 
4.869,15 135,61 21.894,08 586,13 410,01 

Minim 17.505,00 646,00 8.800,00 4.690,00 1.826,00 

Maxim 29.001,50 1.003,00 73.387,00 6.569,50 3.149,00 

Din rezultatele obţinute se desprind următoarele: 
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►Cea mai mare concentraţie s-a înregistrat pentru Ca, iar cele mai scăzute pentru Cd, Cr, Co şi Pb, 

pentru care media concentraţiilor se regăseşte sub Valoarea Normală prevăzută în legislaţie. 

► Distribuţia metalelor în sol este următoarea: Ca> Fe> Mg> K> Mn> Cu> Zn> Ni> Cr> Se> Pb> 

Co> As> Cd pentru toate orizonturile de sol, cu excepţia orizontului 20-40 unde Pb> Se. 
Bibliografie 
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Rezultate: 
Toate cele sapte obiective propuse in anexa III -Plan de Realizare pentru etapa II/2015 au fost atinse si 
anume: 
1. a fost realizat un sistem de analiza in flux bazat pe biosenzori obtinuti prin imobilizarea alcool 

oxidazei din Pichia pastoris. Sistemul de analiza in flux a etanolului este utilizabil pentru monitorizarea 

fermentatiei alcoolice a mustului. 

2. a fost dezvoltat un biosenzor enzimatic bazat pe dehidrogenaze pentru analiza acidului lactic din 

probe sintetice cu prezinta performante analitice satisfacatoare si care poate fi utilizat pentru controlul 

si monitorizarea procesului de fermentare a vinului 

3. A fost realizat modulul de potentiostat cu tensiune pozitiva de referinta cu filtru trece jos si 

amplificator de instrumentatie. 

4. Au fost analizate metale grele din diverse matrici relevante si au fost realizate investigatii 

geochimice. 

5. Au fost diseminate rezultatele prin publicare si prezentari la conferinte 

Atingerea  acestor obiective asigura indeplinirea cu success a celorlalte etape ale proiectului.  

                                                                                                      
 
 


