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REZUMAT  

 

SCOP ŞI OBIECTIVE 

 

Hameiul, ca şi multe alte plante, este utilizat de către om din timpuri preistorice, 

întâi cules din flora sălbatică, apoi ca şi plantă cultivată. De la hameiul spontan s-au 

utilizat conurile (inflorescenţele femele) în fabricarea berii şi în scopuri medicinale, în 

tratarea unor afecţiuni, fapt atestat de numeroase manuscrise şi documente arheologice. 

În zilele noastre, berea este una din cele mai populare bauturi alcoolice, neexistând 

ţară şi regiune care să nu deţină o fabrică producătoare de bere, cu specific propriu. Acest 

fapt se datorează atât compoziţiei sale chimice deosebit de complexe cât şi proprietăţilor 

psihologice, fiziologice şi fizico-chimice. Însuşirile specifice acestei băuturi alcoolice se 

datorează în principal hameiului, care conferă unicitate, fiind considerat una dintre cele 

mai însemnate plante tehnice, prin faptul că inflorescenţele femele (conurile), reprezintă 

o materie primă indispensabilă industriei berii. Aceste însuşiri sunt conferite, în principal, 

de glanda de lupulină produsă de conuri, care conţine substanţe amare (acizi amari şi 

răşini), uleiuri volatile şi taninuri. Importanţa hameiului rezultă şi din faptul că nici o altă 

substanţă chimică (naturală sau sintetică) nu a putut înlocui lupulina din conuri, pentru a 

realiza însuşirile fizico-chimice şi gustative ale berii. 

Utilizarea hameiului în industria berii impune, din ce în ce mai imperios, 

necesitatea stabilirii unor markeri de autentificare a soiurilor. Aceasta este o problemă de 

foarte mare actualitate, având în vedere unele practici incorecte de amestecare a soiurilor 

pentru obţinerea de valori mai mari ale acizilor amari şi, implicit, obţinerii unor cotaţii 

valorice mai bune în comercializare.  

Selectarea soiurilor pentru reproducţia hameiului depinde de caracteristicile 

agronomice şi chimice ale acestora. Datorită acestui fapt, identificarea soiului de hamei 

este o chestiune actuală, precum şi dezvoltarea de metode pentru acest scop. Producători 

de hamei au nevoie de metode de înaltă precizie pentru a distinge soiurile, iar pe de altă 

parte, berea trebuie să îşi păstreze calitatea standard  prin utilizarea de materii prime de 

calitate, astfel se aşteaptă ca metodele de identificare să fie simple şi reproductibile.  
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Scopul acestui proiect constă în studiul unor compuşi biologic activi din hamei, în 

vederea elaborării unor metode de autentificare, specifice pentru produsele din hamei 

(conuri, peleţi) prin care acestea, să poată fi caracterizate prin intermediul unor “markeri” 

biochimici specifici soiului. 

Cercetările au vizat două categorii de compuşi biologic activi din conurile şi 

peleţii de hamei: substanţele amare şi uleiurile volatile.  

 

Principalele obiective ale studiului sunt:  

 

� Dinamica acumulării compuşilor amari în conurile de hamei în funcţie de 

fenofazele de vegetaţie alese pentru soiurile selectate în cei doi ani 

experimentali (2011 şi 2011)  

� Identificarea şi cuantficarea prin HPLC a fracţiunilor α şi β ale răşinilor amare 

din soiurile de hamei selectate 

� Dinamica acumulării uleiului volatil în conurile de hamei în funcţie de 

fenofazele de vegetaţie alese în  doi ani experimentali(2011 şi 2011)  

� Stabilirea amprentei gaz-cromatografice prin ITEX/GS-MS, caracteristică 

soiurilor de hamei selectate 

� Identificarea unor “markeri” volatili de autentificare a genotipului şi 

fenotipului  

� Evidenţierea corelaţiilor statistice existente între genotip (soi), chemotip 

(compoziţie) şi fenotip (fenofaza de dezvoltare a conului) referitor la clasele de 

compuşi biologic activi investigate (răşinile amare şi uleiurile volatile) prin 

Analiza Componentelor Principale (PCA) şi  Analiza Clusterilor (CA) 

 

STRUCTURA TEZEI 

 
 Teza este structurată în două părţi principale, prima parte incluzând studiul de 

literatură, iar cea de a doua parte contribuţii personale, rezultate, discuţii, concluzii şi 

perspective. 
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PARTEA ÎNTÂI: STUDIU DE LITERATUR Ă, cuprinde 2 capitole: 

Capitolul 1. Hameiul (Humulus Lupulus L.). Caracterizare, compoziţie 

chimică şi compuşi biologic activi, cuprinde nouă subcapitole în care sunt prezentate 

principalele carecteristici ale hameiului, clasificarea acestuia, noţiuni de biologie a plantei 

de hamei, compoziţia chimică a conurilor de hamei, produsele din hamei, principalele 

clase de compuşi bioactivi din compoziţia chimică a conurilor de hamei. 

Capitolul 2. Metodologii analitice utilizate la determinarea substanţelor 

amare şi a uleiurilor volatile din hamei, descrise în trei subcapitole, în care se prezintă 

metodele de identificare şi cuantificare a compuşilor bioactivi din hamei, respectiv 

substanţele amare şi uleiurile volatile. 

 

PARTEA A DOUA: CERCET ĂRI PROPRII , cuprinde trei capitole: 

 

Capitolul 3. Analiza substanţelor amare din soiurile de hamei Aroma, 

Hüller Bitterer şi Magnum cultivate în România, cuprinde două subcapitole 

referitoare la prezentarea materialului biologic, a designul experimental, a 

metodelor de identificare şi cuantificare a substanţelor amare din conurile şi 

peleţii de hamei, validarea metodelor utilizate, rezultate şi discuţii.  

Capitolul 4. Analiza uleiului volatil şi identificarea compuşilor de 

aromă din soiurile de hamei, cuprinde trei subcapitole în care sunt evaluate 

soiurile de hamei din punct de vedere al compoziţiei volatile a conurilor, peleţilor şi a 

uleiurilor volatile etrase din acestea, respectiv sunt evidenţiaţi compuşii volatli majoritari 

şi minoritari regăsiţi în probe.  

Capitolul 5. Analiza chemometrică a datelor experimentale, cuprinde două 

subcapitole, referitoare la folosirea metodei statistice PCA (analiza componentelor 

principale) pentru interpretarea adecvată a semnificaţiei rezultatelor, pentru 

discriminarea soiurilor de hamei pe baza compoziţie chimice a substanţelor amare şi a 

uleiurilor volatile. 

Toate cercetările aferente prezentului studiu au fost desfăşurate în cadrul 

Laboratorului de Încercări pentru Calitatea şi Siguranţa Alimentului (LICSA) din cadrul 

Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, din USAMV Cluj-Napoca. 
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Elemente de originalitate ale tezei: 

 

1. S-a efectuat un studiu privind acumularea compuşilor amari şi a uleiurilor 

volatile pentru soiurile de hamei cultivate în arealul geografic din zona 

Sighişoara, o zonă cu tradiţie în cultura hameiului. 

2. A fost folosită pentru prima dată metoda ITEX/GC-MS, în evidenţierea 

compuşilor volatili ce se regăsesc în soiul Aroma, soi autohton. 

3. S-a utilizat analiza chemometrică pentru interpretarea datelor obţinute (Analiza 

Componentelor Principale şi Analiza Cluster) în vederea evaluării capacităţii 

profilului volatil şi a compuşilor amari de a fi folosiţi pentru discriminarea 

soiurilor. 

 
 
 

CERCETĂRI PROPRII 
 

Conurile de hamei s-au întrebuinţat la prepararea unor băuturi, cu 3-5 mii de ani 

î.e.n., de către babilonieni, egipteni, etc. (V. Linke si A. Rebl, 1958, citat de Muntean 

2005). Populaţiile indo-europene au utilizat hameiul la fabricarea berii din timpuri 

preistorice. În scrierile vechi este menţionată folosirea hameiului atât ca şi plantă 

legumicolă (lăstarii) cât şi la prepararea unor băuturi de către popoarele antice. 

Cultura hameiul s-a extins în ţara noastră, suprafaţa cultivată cu hamei a crescut în 

România până în 1990, când s-a ajuns la 2620 ha, din care 2350 ha pe rod, cu producţii 

medii pe ţară de 11,2 q/ha, unele unităţi obţinând producţii de 15-20 q/ha. 

După căderea regimului comunist, suprafeţele şi producţiile de hamei au scăzut 

simţitor (în anul 1995 erau pe rod 1727 ha, în anul 2000 sub 500 de ha, iar în prezent se 

cultivă circa 210 ha), una din cauze fiind şi importul masiv de extract şi peleţi de hamei 

de către marile fabrici de bere din ţară, privatizate cu capital majoritar străin, făcând ca 

hameiul românesc să rămână în stoc. 

Pentru refacerea patrimoniului hameicol şi dezvoltarea culturii acestei plante în 

România, se impun diferite măsuri, atenţia îndreptându-se preponderent spre plantarea 

unor soiuri autohtone sau străine insă aclimatizate la condiţiile din ţara noastră. Astfel, 
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importanţa cunoaşterii compuşilor biologic activi din soiurile autohtone comparativ cu 

soiurile străine cultivate în România constituie o oportunitate pentru valorificarea 

acestora pe piaţa autohtonă cât şi pe cea internaţională. Hameiul este una din cele mai 

rentabile culturi agricole, plantaţiile bine întreţinute asigură beneficii mari la unitatea de 

suprafaţă care nu egalează cu nici una din culturile agricole. 
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I. ANALIZA SUBSTAN ŢELOR AMARE DIN SOIURILE DE HAMEI AROMA, 

HÜLLER BITTERER ŞI MAGNUM CULTIVATE ÎN ROMÂNIA 

 

I.1 MATERIALE ŞI METODE 

 
I.1.1 Probele de hamei 

 
Pentru efectuarea cercetărilor s-au ales trei soiuri de hamei din cultura 

românească, respectiv arealul pedo-climatic din zona Sighişoarei, judeţul Mureş, o zonă 

cu tradiţie în cultura hameiului, recoltarea s-a făcut în perioada august-septembrie 2011 şi 

2012. A fost selecţionat soiul Magnum care face parte din categoria soiurilor amare, 

respectiv soiul Hüller Bitterer şi soiul Aroma, care sunt considerate soiuri aromate. 

Prelevarea conurilor de hamei s-a făcut în funcţie de trei fenofaze de dezvoltare a 

acestora. În fenofaza I, conurile sunt de mărime mică, măsoară între 2-2,5cm şi coincid 

cu perioada de formare a conului şi a glandei de lupulină, în fenofaza II, conurile sunt de 

mărime mijlocie având aproximativ 3cm, glandele de lupulină sunt formate şi se află în 

plină coacere, iar în fenofaza III conurile sunt la maturitate tehnologică de recoltare şi 

măsoară  4cm. Au fost prelevate şi probe de peleţi tip 90 de la staţia de peletizare, de la 

ferma Seleuş, peleţii proveniţi de la soiurile Magnum şi Hüller Bitterer. 

 

 (A) 
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(B) 

 

(C) 

 

Fig.1 Forma conurilor şi dimensiunile în cele trei fenofaze de dezvoltare pentru soiul 

Aroma (A), Hüller Bitterer (B) şi Magnum (C) 

 

 

 

I.1.2 Metode analitice 

 
Acizii amari din hamei reprezintă, din punct de vedere economic, o materie primă 

indispensabilă pentru industria berii, deoarece sunt compuşii principali ce conferă 

amăreală berii. Pentru extracţia răşinilor amare şi determinarea valorii conductometrice s-

a utilizat metoda descrisă de Analytica EBC (2006) secţiunea 7, metoda 7.4: „Lead 

Conductance Value of Hops, Powders and Pellets”, iar analiza acizilor α şi β din probele 

luate în studiu s-a efectuat prin cromatografia de lichide de înaltă performanţă în fază 

inversă RP HPLC, după metoda Analitica EBC 7.8: „Alfa- and beta-Acids in Hops and 

Hop Products by HPLC”. Pentru determinarea α-acizilor şi β-acizilor din probele de 
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hamei s-a folosit standardul „International Calibration Standard ICE-2”. Compoziţia 

chimică a standardului este prezentată în tabelul 1, iar condiţiile de lucru în tabelul 2. 

 

Tabelul 1 

Compoziţia chimică  a standardului ICE-2 

 

Tabelul 2 

Parametrii de lucru pentru analiza acizilor amari 

Condiţii pentru HPLC 
HPLC conditions 

Instrument HPLC Schimadzu 

Coloana Grom Bier Bitter , 7µm, 125x 4 mm, de la Alltech 

Faza mobilă 

A: metanol 
 B: methanol : apă : acid fosforic 

775 : 210 : 9 (v/v/v) 

Debit 1ml / min 

Volum injectare 10 µL 

Temperatura colenei 40ºC 

Detecţia 
UV 

Cohumulonă, N+adhumulonă, colupulonă, 
N+adlupulonă la 314 nm 

Timp de analiză / probă 20 minute 

 

 

 

Denumirea 

Description 

Compoziţie % 

Composition % 

 

Furnizor 

Supplier 

 

ICE-2 
Acizi α 43,39 Cohumulonă 14,45 

Veritas Labor 

(Elveţia) 
N+ Adhumulonă 34,94 

Acizi β 24,94 Colupulonă 12,92 

N+Adlupulonă 12,02 
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I.2 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 

I.2.1 Dinamica acumulării acizilor amari în conurile de hamei 

 

 Dinamica de acumulare a substanţelor amare (fig. 2) prezintă interes, deoarece 

furnizează informaţii cu privire la evoluţia acizilor amari în interiorul fenofazei, cât şi de 

la o fenofază la alta, de asemenea se poate estima perioada optimă de recoltare, cât şi 

începutul unor fenomene de postmaturare, astfel pentru evidenţierea acestor aspecte s-a 

aplicat analiza statistică ANOVA pentru testarea semnificaţiei diferenţelor.  
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Fig. 2 Dinamica de acumulare a substanţelor amare în soiurile de hamei, în anii 2011 (A) 

şi 2012 (B) 
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Din analiza semnificaţiei diferenţelor dintre mediile componentelor substanţelor 

amare al soiului de hamei Aoma, pentru cele trei fenofaze, în anul experimental 2011, 

rezultă faptul că fenofaza II (FNII) este superioară celorlalte din punct de vedere al 

acumulării acizilor alfa şi beta, valorii conductometrice (LCV) precum şi a raportului α/β, 

în schimb pentru anul experimental 2012, rezultă faptul că fenofaza III (FNIII) este 

superioară celorlalte din punct de vedere al acumulării acizilor alfa şi beta, valorii 

conductometrice (LCV) precum şi a raportului α/β. La soiul de hamei Hüller Bitterer, în 

anul experimental 2011, se observă faptul că fenofaza III (FNIII) este superioară 

celorlalte fenofaze şi probei de peleţi din punct de vedere al acumulării acizilor alfa şi 

valorii conductometrice (LCV), iar în anul experimental 2012, prezintă în fenofaza II 

(FNII) acumulări ale acizilor α şi β, respectiv ale valorii conductometrice (LCV) 

superioare celorlalte fenofaze şi probei de peleţi. Din analiza semnificaţiei diferenţelor 

dintre mediile componentelor substanţelor amare ale soiului de hamei Magnum, rezultă 

faptul că fenofaza III (FNIII) este superioară celorlalte fenofaze şi probei de peleţi din 

punct de vedere al acumulării acizilor alfa, valorii conductometrice (LCV) şi a raportului 

α/β în ambii ani luaţi în studiu. 

 

I.2.1.1 Valoarea conductometrică a soiurilor de hamei 

 

Valoarea conductometrică poate fi observată în figura 3, astfel la soiul Aroma 

valoarea conductometrică pentru cele trei fenofaze de vegetaţie alese, se situează între 

valorile 8,69-13,58% pentru anul 2011, iar pentru următorul an valorile sunt mai scăzute: 

6.45-9.7%, rezultatele obţinute indică valori mai mari decât valorile specifice acestei 

varietăţi (6-7%). Astfel, deşi este un soi aromat, caracterul este dual datorită conţinutului 

ridicat în acizi amari. 

 Soiul aromat Hüller Bitterer înregistreză valori apropiate în cei doi ani de cultură, 

dar şi în acest caz se observă concentraţii mai ridicate în anul 2011 (8,73-13,77%), faţă de 

anul 2012 (9,16-11,77%). De remarcat este faptul că diferenţele nu sunt atât de 

semnificative ca şi în cazul soiului Aroma.  

 În ceea ce priveşte valoarea conductometrică la soiul amar Magnum în primul an 

se observă o creştere de la 13,93%, în prima fenofază la 15,17% în fenofaza trei, iar în 
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următorul an conţinutul în acizi amari debutează de la 10,56% şi ajunge la valoarea de 

18,17%, valorile obţinute sunt specifice soiului, care este considerat un soi superalfa. 

 La probele de peleţi provenite de la soiurile Hüller Bitterer şi Magnum se observă 

o scădere a conţintului în acizi amari faţă de fenofaza trei de vegetaţie ale soiurilor 

menţionate, datorită prelucrării hameiului şi uscării intensive în instalaţiile specializate. 

Prin peletizare au loc pierderi semnificative de acizi amari. De menţionat este şi faptul că 

în anul 2012 concentraţia în acizi amari este mai scăzută faţă de anul precedent. 
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Fig. 3 Valoarea conductometrică soiurile de hamei pe parcursul anilor 2011 şi 2012 

 

 

I.2.1.2 Evoluţia acizilor α şi β în soiurile de hamei selecţionate 

 

La soiul Aroma se observă un conţinut în alfa acizi foarte ridicat în anul 2011 (fig. 

4), iar un fapt interesant de semnalat este că atingerea valorii maxime se face în fenofaza 

II de vegetaţie (9,60%), după care aceasta scade simţitor în fenofaza III (9,36%), datorită 

proceselor de postmaturare, care conduc la pierderi în acizi amari. Soiul Aroma este un 

soi aromat, care  înregistrează un conţinut ridicat de acizi amari, chiar şi în anul 2012 

(8,94%), când a existat un deficit de precipitaţii, deoarece se caracterizează printr-o 

plasticitate ecologică mare. 

Se observă cantitatea cea mai ridicată de acizi alfa, în anul 2012, la fenofaza doi 

de vegetaţie a soiului Hüller Bitterer (10,71%), valoare similară cu cea înregistrată în 

anul 2011 la maturitate deplină (10,63%). Analizând datele se poate afirma faptul că în 

anul 2012 acest soi atinge maturitatea de recoltare în fenofaza doi, iar datorită faptului că 
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recoltarea s-a întârziat au loc pierderi în acizi alfa în următoarea etapă, care corespunde 

fenofazei trei. Deşi condiţiile climatice au fost diferite în cei doi ani de cultură, iar 

debutul în acumularea acizilor alfa în primele două fenofaze ale anului 2011 este mai 

scăzut comparativ cu aceleaşi fenofaze ale anului următor, se observă că soiul Hüller 

Bitterer a avut o pretabilitate bună, neexistând diferenţe majore între valorile maxime 

înregistarate.  

Cu toate că fermierii au indicat parcelele studiate ca fiind aparţinătoare soiurilor 

aromate: Aroma şi Hüller Bitterer, valori acizilor alfa sunt mai ridicate comparativ cu 

potenţialul genetic al soiurilor, astfel presupunem că s-ar fi putut produce o impurificare 

genetică a soirilor.  

Soiul Magnum acumulează conţinutul cel mai ridicat în acizi alfa în fenofaza trei 

de vegetaţie a fiecărui an, valorile fiind apropiate: 17,16% (2011) şi 16,27 % (2012), cu 

toate că debutul în primele două fenofaze este diferit, anul 2011 find caracterizat cu un 

conţinut mai ridicat în acizi alfa pentru primele două etape de dezvoltare. Valorile 

obţinute se încadrează în caracteristicile soiului. În cadrul aceluiaş soi pot apărea variaţii 

ale conţinutului de acizi amari, datorită fluctuaţiilor care pot apărea din cauza unor factori 

cum ar fi: condiţiile climatice, tipul şi pH-ul solului, regiunea geografică, momentul 

recoltării şi variaţiile genetice.  
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Fig. 4 Concentraţia acizilor α în soiurile de hamei din cultura anilor 2011 şi 2012  
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După cum se poate observa din figura 5, conţinutul acizilor amari alfa, a fost 

influenţat de anul de recoltă. Anul agricol depinde de factorii de mediu (condiţii 

meteorologice, infecţii, boli, dăunători, ontogeneza plantelor). Patzak şi colab., 2010, au 

întâlnit la soiurile studiate, variaţii asemănătoare ale acizilor alfa influenţate de anul de 

recoltă. 

2011
 17.16%

2011
10.63%

2011
9.6%

2012
16.27%

2012
10.71%

2012
 8.94%

AR HB MG  

Fig. 5 Influenţa anului agricol asupra conţinutului de acizi alfa din soiurile luate în studiu 

 

În ceea ce priveşte conţinutul acizilor beta, acesta poate fi observat în figura 5. 

Acesta variază pentru soiul Aroma (2011-2012) între 2,73-5,10%, pentru soiul Hüller 

Bitterer între 3,37-6,71%, iar pentru soiul Magnum între 7,67-11%, valori care sunt în 

concordanţă cu cele raportate în literatura de specialitate. De exemplu, în literatura de 

specialitate, pentru soiul Hüller Bitterer este raporatat un conţinut în acizi beta de 5% 

(www.hopsteiner.com), în timp ce pentru soiul Magnum este menţionat un conţinut în 

acizi beta care variază între 4,5%-5,5% (http://beerlegends.com). Conţinutul de acizi beta 

scade în peleţii de hamei, la fel ca şi conţinutul de alfa acizi. Soiul care prezintă cel mai 

ridicat nivel de acizi β dintre soiurile luate în analiză este soiul Magnum, iar cel care 

înregistrează conţinutul cel mai scăzut de acizi beta este soiul Aroma. 
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Fig. 6 Concentraţia acizilor β în soiurile de hamei din cultura anilor 2011 şi 2012  

 

I.1.2.3 Separarea cromatografică (HPLC) a acizilor amari αααα şi β 

 

Pentru α-acizi au fost identificaţi şi cuantificaţi cohumulona şi n+adhumulona, iar 

pentru β-acizi au fost identificaţi şi cuantificaţi colupulona şi n+adlupulona, lupulona a 

fost identificată împreună cu adlupulona. Suma lor reprezintă cantitatea totala de α-acizi, 

respectiv acizi β în soiul de hamei analizat. În figura 7, sunt prezentate cromatogramele la 

fiecare soi de hamei luat în studiu cu evoluţia compuşilor identificaţi prin tehnica HPLC 

pe parcursul celor trei fenofaze de vegetaţie. 
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Fig. 7 Cromatogramele cu evoluţia compuşilor determinaţi prin tehnica HPLC la soiurile 

de hamei Aroma, Hűller Bitterer şi Magnum 

 

Se poate observa în figura 8 raportul cohumulona/α, respectiv figura 9 variaţia 

raportului colupulonă/β. Astfel, la toate cele trei soiuri de hamei raportul cohumulonă/∑α 

a fost mai ridicat în anul 2011 faţă de anul 2012. Pentru majoritatea probelor valorile 

raportului cohumulonă/α nu depăşesc 30%, cu excepţia probei de peleţi provenită de la 

soiului Hüller Bitterer în anul 2011, raportul crescând de la 29,48% cât înregistrează în 

fenofaza III la 34,32%, fapt datorat reduceriii concentraţiei de humulonă, mult mai 

sensibilă la oxidare. 

Soiul Hüller Bitterer a prezentat cele mai ridicate concentraţii de colupulonă şi 

raporturi colupulonă/∑acizi β mai ridicate decât celelalte două soiuri. 
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   Fig. 8 Variaţia raportului cohumulonă/acizi α      Fig. 9 Variaţia raportului colupulonă/α 

 

 În urma aplicării corelaţiilor Spearman, se observă la soiul amar Magnum în probele 

de conuri, o influenţă slabă a conţinutului de cohumulonă asupra acumulării totale de 

acizi alfa, deoarece ritmul de acumulare al cohumulonei pe parcursul formării conurilor 

este diferit, respectiv mai scăzut faţă de restul componenţilor acizilor alfa. Se constată o 

pretabilitate bună, a soiului, astfel acumulează concentraţii apropiate pentru cohumulonă, 

respectiv acizii alfa în cei doi ani experimentali studiaţi. 

 (A)                                                                   (B) 

 
  

Fig. 11 Corelaţia dintre cantitatea de columhulonă şi totalul acizilor alfa la soiul de hamei 

Magnum, (A) 2011 şi (B) 2012 

 

I.1.2.4 Analiza evoluţiei substanţelor amare în soiurile de hamei 

 

Studiul dendrogramelor (fig. 12) rezultate în urma analizei de clusteri pentru 

probele recoltate în anul 2011 şi 2012, evidenţiază existenţa a două grupe de compuşi 

pentru soiurile luate în studiu, astfel pentru anul 2011, la cele două soiuri aromate 

X = 15,460 x 0,305 TA 
RS = 0,160   R2 = 0,025 
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(Aroma şi Hüller Bitterer), se observă un grup reprezentat de valoarea LCV, iar celălalt 

grup este format din: total acizi alfa, adhumulona, total acizi beta, raportul dintre acizii 

alfa şi beta, adlupulona, colupulona şi cohumulona. În schimb pentru următorul an 

experimental, pe lângă valoarea LCV sunt incluşi şi următorii compuşi: total acizi alfa, 

adhumulona şi total acizi beta, în primul grup, datorită faptului că aceşti compuşi au 

prezentat valori apropiate în anul 2012. De asemenea, distanţa euclidiană dintre 

componentele substanţelor amare la aceste soiuri este apropiată (2012) sau la fel (2011), 

deoarece prezintă acelaş caracter aromt, cât şi datorită faptului că sunt înfrăţite genetic. 

La soiul Magnum, în ambii ani, se observă că următorii componenţi: totalul acizilor alfa, 

valoarea LCV şi adhumulona formează primul grup, iar ceilalţi componenţi formează cel 

de al doilea grup. Spre deosebire de soiurile aromate, se constată la acest soi o distanţă 

euclidiană mai mare, datorită caracterului său amar, ceea ce denotă diferenţe 

semnificative din punct de vedere al componenţilor substanţelor amare. La toate soiurile 

concentraţia cohumulonei se regăseşte în concentraţia mică comparativ cu restul 

componenţilor.  

                      (A) 

 
                                  LCV      TA      A     TB    Adh    A/B     Col    C          LCV      TA    TB   A    A/B    Adh   Col    C    TA    LCV    A    TB    A/B    Adh  Col    C 

 
                       (B) 

 
                                              LCV     TA    TB    A     Adh   Col     A/B    C        LCV     TA   TB    A     A/B    Adh   Col    C     LCV      TA     A       TB     Adh   A/B     Col     C        

Fig. 12 Dendrogramele subsţantelor amare identificate la soiurile de hamei Aroma, 

Hüller Bitterer şi Magnum (fenofaza III), (A)-2011, (B)-2012 
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 Pentru probele de peleţi (fig. 13) se constată ca şi în cazul probelor de conuri 

existenţa a două grupuri de compuşi, cu deosebirea că distanţa euclidiană este mai 

scăzută, ceea ce presupune modificarea valorii componentelor substanţelor amare în 

timpul peletizării. 

                                      (A) 

 
                                                                             LCV     TA     TB     A    A/B      Adh     Col     C         TA      LCV   TB    A    A/B   Col   Adh      C 

                            
    (B) 

 
                                                                             LCV      TA    TB      A     A/B     Col     Adh      C    LCV      TA     A     TB    Adh   A/B   Col      C        
 

 Fig. 13 Dendrogramele substanţelor amare identificate în peleţii soiurilor de hamei 

Hüller Bitterer şi Magnum, (A)-2011, (B)-2012 
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II.  ANALIZA ULEIULUI VOLATIL ŞI IDENTIFICAREA COMPU ŞILOR DE 

AROMĂ DIN SOIURILE DE HAMEI 

 

II.1 MATERIALE ŞI METODE 

 

II.1.1 Probele de hamei 

 

Probele luate în studiu au fost descrise în subcapitolul I.1.1. După extracţia 

uleiului acestea au fost codificate (tabelul 3). 

 

Tabelul 3 

Descrierea probelor de hamei pentru studiul uleiurilor volatile 

Nr.crt. 
Crt. no 

Fenofaza 
Phenophases 

Data recoltării şi anul 
Date harvest and year 

Cod probă 
Sample cod 

Tipul probei 
Sample typ 

1. 
 
 FN I 12.08.2011/21.08.2012 

AR-Ceo 
Ulei volatil din 

conuri hamei uscat 

2. AR-Feo 
Ulei volatil din 

conuri hamei floare 

3. 
 

FN II 29.08.2011/04.09.2012 
AR-Ceo 

Ulei volatil din 
conuri hamei uscat 

4. AR-Feo 
Ulei volatil din 

conuri hamei floare 

5. 
 

FN III 09.09.2011/18.09.2012 
AR-Ceo 

Ulei volatil din 
conuri hamei uscat 

6. AR-Feo 
Ulei volatil din 

conuri hamei floare 

7. 
 

FN I 12.08.2011/21.08.2012 
HB-Ceo 

Ulei volatil din 
conuri hamei uscat 

8. HB-Feo 
Ulei volatil din 

conuri hamei floare 

9. 
 

FN II 29.08.2011/04.09.2012 
HB-Ceo 

Ulei volatil din 
conuri hamei uscat 

10. HB-Feo 
Ulei volatil din 

conuri hamei floare 

11. 
 

FN III 09.09.2011/18.09.2012 
HB-Ceo 

Ulei volatil din 
conuri hamei uscat 

12. HB-Feo 
Ulei volatil din 

conuri hamei floare 

13. PELLEŢI 10.12.2011/08.01.2013 HB-Peo 
Ulei volatile din 

peleţi hamei 

14. 
 

FN I 07.08.2011/21.08.2012 MG-Ceo 
Ulei volatil din 

conuri hamei uscat 
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15. MG- Feo 
Ulei volatil din 

conuri hamei floare 

16. 

FN II 12.08.2011/04.09.2012 
MG-Ceo 

Ulei volatil din 
conuri hamei uscat 

17. 
MG- Feo 

Ulei volatil din 
conuri hamei floare 

18. 

FN III 29.08.2011/18.09.2012 
MG-Ceo 

Ulei volatil din 
conuri hamei uscat 

19. 
MG- Feo 

Ulei volatil din 
conuri hamei floare 

20. PELLEŢI 10.12.2011/08.01.2013 MG-Peo 
Ulei volatile din 

peleţi hamei 

 
 

 

II.1.2 Metode analitice 

 
II.1.2.1 Extracţia uleiului volatil 

Extracţia uleiului volatil din probele luate în studiu s-a efectuat prin hidrodistilare, 

după cum urmează: s-a cântărit la balanţa analitică o cantitate aproximativă de 50 g din 

probele măcinate de conuri uscate, conuri verzi şi peleţi de hamei, cantitate care a fost 

transferată în balonul de distilare, împreună cu un volum de 700 ml de apă distilată. În 

vederea omogenizării fierberii s-au adăugat în balonul de distilare al instalaţiei de dozare 

a uleiurilor volatile şi câteva bile de sticlă. Din momentul în care a început fierberea 

amestecului, acesta a fost supus distilării, în regim de fierbere constantă timp de 3 h. La 

sfârşitul procesului de distilare, s-a citit pe scala gradată ml de ulei volatil colectat. 

Randamentul s-a calculate ca ml ulei volatil la 100 g material vegetal lipsit de umiditate. 

 

II.1.2.2 Identificarea compuşilor volatili prin tehnica ITEX/GC-MS 

 

Probele de hamei au fost analizate cu ajutorul unui aparat GC-MS QP-2010 

Shimadzu, echipat cu autosampler AOC-5000 (CombiPAL), care are un dispozitiv pentru 

preparararea /injectarea probei, o tăviţă pentru probe lichide, respective gazoase (HS) şi 

un incubator /agitator. Coloana utilizată pentru separarea constituenţilor uleiurilor volatile 

a fost o coloană Zebrone ZB- 5 ms de 50 m cu diametrul intern de 0,32 mm şi grosimea 

filmului de 0,25 µm. Parametruii metodei folosite au fost următorii: programul de 

temperatură al coloanei cromatografice 60ºC (3 min) la 160ºC cu 3ºC/min la 250ºC (10 
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min); temperature injectorului 250.0ºC; presiunea 93,1 KPa; viteza liniară 44,0 cm/s; 

raportul de splitare 1:200; gaz purtător-heliu; detector MS; temperatura sursei ionice 

250.0ºC; temperature de interfaţă 250.0ºC; MS mode EI, intervalul de scanare 50-400u; 

viteza de scanare 2000 u/s. 

Datele au fost identificate cu ajutorul softului aparatului, iar identificarea 

compuşilor s-a făcut prin compararea spectrelor cu cele din bibleotecile de spectre ale 

softului (NIST147 şi NIST27). 

 
 

II.2 REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
II.2.1 Dinamica acumulării uleiurilor volatile în conurile de hamei 

 
O dată cu începutul formării conurilor, debutează şi acumularea uleiului volatil în 

glande specializate, localizate în grăunciorii de lupulină. S-a extras uleiul volatil atât din 

conuri uscate cât şi verzi pentru a vedea dacă există diferenţe semnificative, analizând 

probele de conuri uscate timp de 48h la temperatura camerei cu probele de conuri verzi, 

putem concluziona că uscarea naturală nu influenţează semnificativ cantitatea de ulei 

volatil extras. 

Se prezintă acumularea uleiului volatil total în conurile uscate (fig. 14) şi în 

conurile verzi (fig. 15), pe parcursul celor doi ani de recoltare, în funcţie de fenofaza 

conurilor şi prelucrarea acestora, la toate cele trei soiuri de hamei luate în analiză. Pentru 

ambii ani de recolare se observă că acumularea relativă a uleiurilor volatile în conurile de 

hamei, pe parcursul celor trei stadii de dezvoltare vegetativă, este progresivă la toate 

soiurile luate în studiu, atingerea valorilor maxime se face în fenofaza III de vegetaţie. 

Analizând cantitatea de ulei obţinută din conurile verzi şi uscate se poate 

concluziona, că uscarea naturală a conurilor nu a influenţat semnificativ cantitatea de ulei 

extrasă.Comparând rezultatele obţinute în anul de recoltă 2011 cu cele obţinute în 2012, 

se poate observa o scădere a acumulării de ulei esenţial din cauza condiţiilor 

meteorologice în sezonul de creştere. 
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Fig. 14 Dinamica de acumulare a uleiului volatil în conurile uscate, pe parcursul anilor de 

cultură 2011 şi 2012 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

I II III

Fenofazele de vegetatie

m
l /

 1
00

 g
 s

.u
.

AR-Feo/ 2011 AR-Feo/ 2012 HB-Feo/ 2011 HB-Feo/ 2012 MG-Feo/ 2011 MG-Feo/ 2012  
 
Fig. 15 Dinamica de acumulare a uleiurilor volatile în conurile verzi, pe parcursul anilor 

de cultură 2011 şi 2012 

 

II.2.2 Analiza ITEX/GC-MS a conurilor, peleţilor şi uleiurilor volatile extrase din 

acestea   

 

Principalii constituenţi separaţi şi identificaţi, cu ajutorul metodei ITEX/GC-MS 

(fig. 16) în toate probele analizate sunt: α-pinenul, β-pinenul, β-mircenul, cariofilenul şi 

α-cariofilenul. Concentraţiile sunt exprimate ca procente din totalul compuşilor separaţi 

în urma analizei gaz-cromatografice. Din fiecare probă luată în studiu s-au efectuat două 

injectări.  
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Fig. 16 Principalii constituenţi separaţi în probele de hamei α-pinenul (1), β-pinenul (2), 

β-mircenul (3), cariofilenul (4) şi α-cariofilenul (5) 

II.2.2.1 Compoziţia chimică a probelor provenite de la soiul Aroma 

 
Din probele de conuri uscate ale soiului Aroma aflate în cele trei fenofaze de 

vegetaţie (fig. 17), s-au separat un număr de 31-36 de compuşi în anul 2011 şi un număr 

de 22-38 de compuşi pentru anul 2012. 

 

 
 
Fig. 17 Suprapunerea cromatogramelor probelor de conuri de hamei provenite de la soiul 

Aroma, aflate în cele trei fenofaze de vegetaţie 

 

Analiza dendrogramelor compuşilor volatili majoritari (L-linalol, P-β pinen, M- β 

mircen, D-D limonen, C-cariofilen) identificaţi şi cuantificaţi la soiul de hamei Aroma 

(fig. 18) în anul 2011, evidenţiază faptul că în toate cele trei tipuri de probe compusul 

majoritar este β-mircenul, iar cel minoritar linalo0lul. 

5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

(x10,000,000) 
TIC

1 

2 

3

4 5 



 XXIV

 
                                             M      P      D      C     L        M      C      P     D   L         M      C     P   D      L 

   
a. conuri uscate                 b. ulei volatil con                  c. ulei volatil conuri verzi 

 
Fig. 18 Dendrogramele compuşilor volatili majoritari identificaţi în probele soiului de 

hamei Aroma (M-β mircen, P-β pinen, D-limonen, C- cariofilen, L-linalool)-2011 

 

Se remarcă faptul că se disting patru grupe de compuşi volatili, ierarhizate din 

punct de vedere cantitativ. Compuşii predominanţi sunt reprezentaţi de 2-pentanol-

propanonat, 2-metil-3-metilbutil propanoat, β-felandren, în timp ce 2-hexenalul şi α -

cuebenul fac parte din categoria celor identificaţi în cantităţi minime. 

 

 

Fig. 19 Dendrograma compuşilor volatili minoritari identificaţi în probele soiului de 

hamei Aroma 

Notă: 2-pentanol propanoat (var 83), 2-metil-3-metilbutil propanoat (var 85), β-selinen (var 106), γ -murolen (var 

105), 4-metil-decanoat (var 95), β-felandren, (var 87), γ -cadinen (var 109), α-cariofilen (var 104), γ -elemen (var 

113), β-panasinen (var 112), β-guaien (var 111), α-amorfen (var 108), metil nerolat (var 96), metil heptanoat (var 

86), 2-metil-3-metilbutil propanoat (var 84), copaen (var 100), 2-dodecanona (var 101), 2-undecanona (var 94), 3-

caren (var 91), n.i.-neidentificat (var 93), α-guaien (var 107), aromadendren (var 103), germacren D (var 102), α-

pinen (var 82), 6-metil heptanoat (var 90), 2-metilpropil propanoat (var 79), metil-decanoat (var 97), β-trans-ocimen 

(var 88), delta-cadinen (var 110), metil hexanoat (var 81), ylangen (var 99), β-cis-ocimen (var 89), α-cubeben (var 

98), metil-octanoat (var 92), 3-metil-1-butanoat (var 80), 2-hexenal (var 78).  
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II.2.2.2 Compoziţia chimică a probelor provenite de la Hűller Bitterer 

 
Pentru anul 2011 su fost separaţi un număr de 32-41 de compuşi din probele de conuri 

uscate provenite de la cele trei fenofaze (fig. 20), iar pentru anul 2012 numărul variază 

între 23 şi 45 de compuşi. 

 

Fig. 20 Suprapunerea cromatogramelor probelor de conuri de hamei provenite de la soiul 

Hűller Bitterer, aflate în cele trei fenofaze de vegetaţie 

 

La soiul de hamei Hüller Bitterer, dendrogramele obţinute pentru compuşii volatili 

majoritari identificaţi şi cuantificaţi în anul experimental 2011 (fig. 21), evidenţiază ca şi 

compus majoritar β-mircenul pentru probele de conuri uscate, ulei volatil extras din 

conuri verzi şi peleţi de hamei, şi cariofilenul pentru probele de ulei volatil extras din 

conuri uscate şi peleţi. 

 

 
M  C    P    D    L              C    M     P    D   L        M C    P     D   L         M  P    D     C   L        C    M   P    D     L 

 
a. conuri uscate        b. ulei volatil con        c. ulei volatil conuri verzi       d. peleţi                e. ulei volatil peleţi 

 

Fig. 21 Dendrogramele compuşilor volatili majoritari identificaţi în probele soiului de 

hamei Hüller Bitterer  (M-β mircen, P-β pinen, D-limonen, C- cariofilen, L-linalol)-2011 
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Se remarcă faptul că se disting tot patru grupe de compuşi volatili, ierarhizate din 

punct de vedere cantitativ, similar cu soiul Aroma, dar spre deosebire de acesta distanţa 

euclidiană dintre grupele de compuşi volatili identificată în cazul acestui soi este mult 

mai mare. Compuşii predominanţi sunt reprezentaţi de 2-pentanol propanonat, 2-metil-3-

metilbutil propanoat, γ-elemen, beta-trans-ocimen şi β-felandren, în timp ce α -cubebenul 

şi ylangenul fac parte din categoria celor identificaţi în cantităţi minime. 

 

 
 
Fig. 22 Dendrograma compuşilor volatili minoritari identificaţi în probele de conuri ale 

soiului de hamei Hüller Bitterer 

Notă: metil heptanoat (var 125), 2-metil-metilbutil-propanoat(var 123), n.i.-neidentificat (var 134), metil nerolat (var 

137), 4-metil-decanoat (var136), γ-elemen (var 153), beta-trans-ocimen (var 127), β-felandren (var 126), β-selinen 

(var 146), metil-octanoat (var 131), γ -cadinen (var 150), α-cariofilen (var 144), β-cis-ocimen (var 128), γ-selinen 

(var 147), 6-metil heptanoat (var 129), 2-metil-3-metilbutil propanoat (var 124), delta-cadinen (var 149), γ-murolen 

(var 145), α-pinen (var 121), β-guaien (var 151), 1,3-nonadiena (var 120), α-amorfen (var 148), metil hexanoat (var 

119), n.i.-neidentificat (var 133), metil-nonanoat (var 132), 4-metil-decanoat (var 135), 3-caren (var 130), 

aromadendren (var 143), ylangen (var 140), α-cubeben (var 139), 2-pentanol propanoat (var 122), metil-decanoat 

(var 138), 3-metil-1-butanoat ( var 118), β-panasinen (var 152), copaene (var 141), n.i.-neidentificat (var 142), 2-

metilpropil propanoat (var 117), 2-hexenal (var 116) 

 

Se remarcă faptul că se disting tot patru grupe de compuşi volatili, ierarhizate din 

punct de vedere cantitativ, similar cu structura dendrogramei pentru compuşii volatili 

rezultaţi din conuri, însă distanţa euclidiană dintre grupele de compuşi volatili identificaţi 

la peleţii soiului Hüller Bitterer este mult mai mare comparativ cu cea a compuşilor 

volatili rezultaţi din conurile aceluiaşi soi. Compuşii predominanţi sunt reprezentaţi, la fel 

ca şi în cazul extractelor din conuri de: 2-pentanol propanonat şi 2-metil-3-metilbutil 
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propanoat, în timp ce γ-terpinenul şi 6-metil- heptanoat fac parte din categoria compuşilor 

identificaţi în cantităţi minime. 

 
Fig. 23 Dendrograma compuşilor volatili minoritari identificaţi în peleţii soiului de hamei 

Hüller Bitterer 

Notă: 2-metil-3-metilbutil-propanoat(var 163), 2-pentanol propanoat (var 161), copaene (var 173), ylangen (var 

172), α-guaien (var 179), β-selinen (var 178), γ -murolen (var 177), delta-cadinen (var 182), germacren D (var176), 

γ-cadinen (var 181), 3-caren (var 170), beta-guaien (var 183), α-amorfen (var 180), α-carioflen (var 175), 

aromadendren (var 174), β-trans-ocimen (var 166), γ -terpinen (var 168), acid tiopivalic(var 160), γ -elemen (var 

184), metil-octanoat (var 171), metil 6-metil heptanoat (var 169), metil hexanoat (var 157), 3-metil-1-butanoat (var 

156), β-cis-ocimen (var 167), β-felandren (165), α-pinen (var 159), metil heptanoat (var 164), 2-metil-3-metilbutil 

propanoat (var 162), 1,3-nonadiena (var 158), 2-metilpropil propanoat (var 155) 

 

II.2.2.3 Compoziţia chimică a probelor provenite de la Magnum 

În figura 24 se poate observa suprapunerea cromatogramelor probelor de conuri 

uscate aflate în cele trei fenofaze de dezvoltare. Din aceste probe au fost separaţi 28-35 

de compuşi volatili în anul 2011 şi 24-31 de compuşi pentru anul 2012. 

 

Fig. 24 Suprapunerea cromatogramelor probelor de conuri de hamei provenite de la soiul 

Magnum, aflate în cele trei fenofaze de vegetaţie 
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Analiza dendrogramelor (fig. 25) compuşilor volatili majoritari (L-linalol, P-β 

pinen, M-β mircen, D-D limonen, C-cariofilen) identificaţi şi cuantificaţi la soiul de 

hamei Magnum în anul 2011, evidenţiază faptul că în probele de conuri, ulei volatil din 

conuri verzi şi peleţi compusul majoritar este β -mircenul, pe când în probele de ulei 

volatil din conuri şi peleţi, compusul majoritar este cariofilenul. La fel ca şi în cazul 

celorlalte două soiuri compusul minoritar este linalolul. 

 

 
  M  P  C   D  L   C M   P  D  L   M  C   P   D  L    M  P   C  D  L     C  M    P  D    L 

 
   a. conuri uscate        b. ulei volatil con       c. ulei volatil conuri verzi      d. peleţi    e. ulei volatil peleţi 

 

Fig. 25 Dendrogramele compuşilor volatili majoritari identificaţi în probele soiului de 

hamei Magnum (M-β mircen, P-β pinen, D-limonen, C- cariofilen, L-linalol)-2011 

 

Se constată faptul că se disting patru grupe de compuşi volatili, ierarhizate din 

punct de vedere cantitativ, similar cu celelalte două soiuri, dar spre dosebire de soiul 

Hüller Bitterer distanţa euclidiană dintre grupele de compuşi volatili este mai mică, dar 

comparativ cu soiul Aroma este mai mare. Compuşii predominanţi pentru probele de 

conuri, sunt reprezentaţi de 2-pentanol, propanonat, β-felandren şi α-pinen, în timp ce 

camfenul şi 2-hexenalul fac parte din categoria celor identificaţi în cantităţi minime. 
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Fig. 26 Dendrograma compuşilor volatili minoritari identificaţi în probele de conuri ale 

soiului de hamei Magnum 

Notă: α-cariofilen (var 31), metil heptanoat (var 12), 2-metil-3-metilbutil propanoat (var 11), 4-metil-decanoat (var 

23), 2-pentanol propanoat (var 9), β-felandren (var 13), α-pinen (var 6),  delta-cadinen (var 37), β-trans-ocimen (var 

14), β-cis-ocimen (var 15), γ-cadinen (var 36), γ -murolen (var 32), 2-metil-3-metilbutil propanoat (var 10), 2-

undecanona (var 22), germacren D (var 30), 1,3-nonadiena (var 5), metil hexanoat (var 4), 3-caren (var 18), 2-

metilpropil propanoat  (var 2), 6-metil heptanoat (var 17), copaen (var 28), metil nerolat (var 24), metil-octanoat 

(var 19), metil-decanoat (var 25), metil-nonanoat (var 21), acid tiopivalic (var 7), 2-dodecanona (var 29), ylangen 

(var 27), metil-decanoat (var 26), 2-decanona (var 20), γ -terpinen (var 16), camfen (var 8), 3-metil-1-butanoat (var 

3), 3,6-dodecadienoic acid, metil ester (var 35), α-amorfen (var 34), β- selinen (var 33), 2-hexenal (var 1) 

 

În cazul probei de peleţi provenite de la soiul Magnum, se remarcă la fel ca şi 

pentru peleţii soiului Hüller Bitterer, faptul că se disting patru grupe de compuşi volatili, 

ierarhizate din punct de vedere cantitativ. Structura dendrogramei este similară cu cea 

pentru compuşii volatili rezultaţi din conuri, însă distanţa euclidiană dintre grupele de 

compuşi volatili identificaţi la peleţii este mai mare (fig. 27). Compuşii predominanţi 

sunt reprezentaţi de: 2-pentanol, propanonat, α-pinen, α-cubeben şi γ-cadinen, în timp ce 

2-hexenalul şi camfenul fac parte din categoria compuşilor identificaţi în cantităţi 

minime. 
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Fig. 27 Dendrograma compuşilor volatili minoritari identificaţi în peleţii soiului de hamei 

Magnum 

Notă: 2-metil-3-metilbutil propanoat (var 49), 2-pentanol propanoat (var 46), α-pinen (var 43), α-cubeben (var 60), γ 

-cadinen (var 56), α-amorfen (var 65), β-felandren (var 51), β-cis-ocimen (var 53), 2-metil-3-metilbutil propanoat 

(48), β-selinen (var 64), germacren D (var 61), metil nerolat (var 57), metil heptanoat (var 50), 1,3-nonadiena (var 

42), γ-muurolen (var 63), α-cariofilen (var 62), metil nerolat (var 59), 6-metil heptanoat (var 55), acid tiopivalic (var 

44), camfen (var 45), metil hexanoat (var 41), α-felandren (var 47), β-trans-ocimen (var 52), γ -terpinen (var 54), α-

cubeben (var 58), 3-metil-1-butanoat (var 40), 2-hexenal (var 39) 

 

Cu ajutorul analizei cluster s-au evidenţiat compuşii volatili majoritari şi 

minoritari prezenţi în fiecare soi de hamei şi evoluţia acestora în probele analizate 

(conuri, peleţi şi uleiuri volatile). Pentru toate soiurile dendogramele compuşilor 

majoritari prezintă aceeaşi clasificare în cazul tuturor tipurilor de probe, obţinându-se un 

grup de similitudine. Compuşii majoritari regăsiţi în toate soiurile sunt reprezentaţi de: β-

mircen, cariofilen şi β-pinen. În analiza compuşilor minoritari se remarcă faptul că se 

disting patru grupe de compuşi volatili, ierarhizate din punct de vedere cantitativ. 

Analizând dendogramele compuşilor minoritari ale soiurilor Hüller Bitterer şi Magnum, 

se constată o diferenţă semnifcativă între probele de conuri uscate de hamei şi cele de 

peleţi, prin creşterea distanţei euclidiene, ceea ce presupune modificarea markerilor de 

calitate în timpul prelucrării. 
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III. ANALIZA CHEMOMETRIC Ă A DATELOR EXPERIMENTALE 

 

III.1 EVALUAREA STATISTICĂ A DATELOR LA ANALIZA SUBSTANŢELOR 

AMARE DIN HAMEI 

 

Pentru clasificarea soiurilor în funcţie de markerii de calitate propuşi (total acizi α, 

cohumulona, adhumulona, total acizi β, colupulona, adlupulona, raportul α/ β, valoarea 

LCV, cohumulona/total α, colupulona/total β), s-a utilizat analiza componenţilor 

principali (PCA), o metodă chemometrică folosită în vederea stabilirii interrelaţiilor 

dintre diferite variabile şi pentru detectarea şi interpretarea similitudinilor şi diferenţelor 

caracteristice probelor analizate. 

Analiza rezltatelor experimentale s-a efectuat prin utilizarea programului 

Unscrambler X, versiunea 10.1 (CAMO Software AS, Oslo, Norway).  

 

III.1.1 Analiza componenţilor principali (PCA) a substanţelor amare pentru probele 

recoltate în anul 2011 

 

În figura 28, din graficul PCA a substanţelor amare, pentru anul 2011, se constată 

o bună diferenţiere a soiurilor în funcţie de fenofază şi de tipul probei (conuri şi peleţi). 

Primii doi componenţi PC1 şi PC2 explică 96% din varianţa datelor. 

La soiul Aroma probele din fenofaza I se diferenţiază de celelalte două fenofaze, 

în schimb fenofazele II şi III prezintă un profil volatil apropiat. Pentru soiul Hüller 

Bitterer, se observă o diferenţiere clară între cele trei fenofaze şi proba de peleţi. Cu toate 

că s-ar presupune ca proba de conuri din FN III şi proba de peleţi ar trebui să aibă un 

tipar apropiat, datorită faptului că peleţii sunt obţinuţi din conurile recoltate in FN III, se 

constată o diferenţiere, datorată scăderii concentraţiei compuşilor selectaţi în urma 

procesării conurilor în peleţi. 
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Fig. 27 Analiza componenţilor principali a substanţelor amare din soiurile de hamei/ 

2011 

 

La soiul Magum se poate vizualiza (fig. 27), un profil apropiat între proba de 

conuri din FN II şi proba de peleţi, datorită faptului că substanţele amare, reprezentate 

prin cei zece compuşi importanţi selectaţi ating valorile maxime în FN III, iar prin 

peletizare concentraţia acestora scade şi este similară cu valorile înregistrate pentru FN II 

de dezvoltare vegetativă. 

 

III.1.2 Analiza componenţilor principali (PCA) a substanţelor amare pentru probele 

recoltate în anul 2012 

 

În anul agricol 2012, se remarcă la fel ca şi în anul precedent o diferenţiere a 

soiurilor în funcţie de fenofază şi de tipul probei (conuri şi peleţi). Primii doi componenţi 

PC1 şi PC2 explică 98% din varianţa datelor (fig. 89). 

Profilul substanţelor amare este similar cu cel înregistrat pentru anul 2011, astfel 

pentru soiul Hüller Bitterer, se observă o diferenţiere clară între cele trei fenofaze şi 

proba de peleţi, în timp ce pentru soiul Magum se constată, un profil apropiat între proba 

de conuri din FN II şi cea de peleţi. 

Există, totuşi şi unele deosebiri faţă de anul 2011, şi anume faptul că probele de 

conuri din FN III ale soiului Aroma au un profil al substanţelor amare asemănător cu cel 

al probelor de conuri din FN I ale soiului Hüller Bitterer, datorită faptului că soiul Aroma 

înregistrează o acumulare în substanţe amare mai redusă faţă de anul anterior. Debuturile 
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scăzute de acizi amari din primele două fenofaze se datorează şi condiţiilor climatice 

raportate în acest an (subcapitolul 3.1.2.3) cât şi intemperiilor, cauzate de grindină (Mora, 

2012). Toate acestea au condus la dificultăţi în dirijarea plantaţiilor acestui soi, care în 

urma rezultatelor experimentale prezentate, se pare că a fost cel mai afectat dintre toate. 

Cu toate acestea soiul Aroma prezintă o plasticitate ecologică mare, reuşind să se 

redreseze pe parcursul anului agricol 2012 şi să atingă valorile specifice acestui soi în FN 

III. 

 

 

Fig. 28 Analiza componenţilor principali a substanţelor amare din soiurile de hamei/ 

2012 

 

Prin urmare, se poate concluziona, că utilizarea unei metode chemometrice 

precum PCA este de un real ajutor în ceea ce priveşte discriminarea soiurilor de hamei pe 

baza compoziţie lor în subsţante amare. Mai mult, această abordare statistică oferă 

posibilitatea monitorizării acumulării substanţelor amare pe parcursul unui an agricol şi 

totodată a diferenţierii fenofazelor unui anumit soi. De asemenea, prelucrarea statistică a 

datelor a oferit informaţii esenţiale pentru cultivatorii de hamei privind influenţa 

procesului de peletizare asupra conţinutului de substanţe amare. Astfel se poate constata 

că atât în cazul soiului Magnum probele de peleţi analizate au o compoziţie asemănătoare 

cu probele din fenofaza II a soiului, în timp ce în cazul soiului Huller Bitterer, influenţa 

procesului de peletizare asupra compoziţie în substanţe amare a soiului este mai redusă, 

probele de peleţi având un profil mai apropiat de cel al probelor din fenofaza III.   
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III.2 EVALUAREA STATISTICĂ A DATELOR LA ANALIZA COMPUŞILOR 

VOLATILI DIN HAMEI 

 

III.2.1 Analiza componenţilor principali (PCA) a compuşilor volatili pentru probele 

recoltate în anul 2011 

 

Soiul Aroma 

După cum se poate observa din graficul PCA (fig. 29), profilul volatil al diferitelor 

fenofaze al probelor de hamei din soiul Aroma, poate fi utilizat cu succes în 

discriminarea acestora. Se poate constata că profilul volatil variază în funcţie de fenofază 

dar şi de tipul de probă (conuri sau ulei volatil) analizată. Astfel, compoziţia volatilă a 

probelor de conuri este bine diferenţiată de compoziţia volatilă a uleiului volatil extras 

prin hidrodistilare din probele respective.  

Dacă probele de conuri din FN I şi FN II au un profil volatil asemănător, acestea 

în schimb se diferenţiază clar de profilul volatil al conurilor din FN III.  

 

 

Fig. 29 Analiza componenţilor principali a compuşilor volatili regăsiţi la soiul Aroma 

 

Biplot (Axele PC1 si PC2: 93%) Soiul Aroma/ 2011 
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În cazul graficului “correlation-loadings” (fig. 30), compuşii din elipsa interioră 

explică 50% din varianţa datelor în timp ce compuşii aflaţi în elipsa exterioară explică 

100% din varianţa datelor. După cum se poate observa în figura (A) respectiv figura (B),  

printre compuşii care pot fi consideraţi ca markeri în discriminarea fenofazelor şi tipului 

de probă (con/ulei volatil) în cazul soiului Aroma se numără: 13 (β-mircen), 18 

(limonen), 19 (β-felandren), 20 (β-trans-ocimen), 21(β-cis-ocimen), 38 (ylangen), 39 

(copaen), 41 (cariofilen), 42 (germacren D), 44 (α-cariofilen), etc. 

 

A)                                                                B) 

       
 

Fig. 30 (A) Compuşii volatili separaţi, (B) corelaţiile în funcţie de tipul probei şi 

compuşii analizaţi pentru soiul Aroma 

 
Soiul Hűller Bitterer 
 

În urma analizei PCA s-a obţinut acelaşi tipar pentru soiul Hűller Bitterer ca şi în 

cazul soiului Aroma. Astfel, după cum se poate observa în figura 31, profilul volatil al 

diferitelor fenofaze se diferenţiază de cel al probelor de ulei volatil corespunzătoare, 

primii doi componenţi PC1 si PC2 explicând 85% din varianţa datelor. Totodată, FN I, 

FN II şi FN III au compoziţii volatile diferite, existând insă o similitutine între probele 

din FN III şi cele de peleţi.. Spre deosebire de soiul AR, în care profilul volatil al FN I şi 

FN II erau similare, în cazul soiului HB s-a constatat o bună diferenţiere intre cele două 

fenofaze. 
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Fig. 31 Analiza componenţilor principali a compuşilor volatili regăsiţi la soiul Hűller 

Bitterer 

     (A)                                                (B) 

      
 
Fig. 32 (A) Compuşii volatili separaţi (B) corelaţiile în funcţie de tipul probei şi compuşii 

analizaţi pentru soiul Hűller Bitterer 

 

Realizându-se graficele “X-loadings” (A) şi “corelation loadings” (B) (fig. 32), se 

poate observa că principalii compuşi volatili responsabili de diferenţierea probelor 

analizate sunt: 6 (1,3-trans-nonadiena), 13 (β-mircen), 18 (limonen), 19 (β-felandren), 21 

(β-cis-ocimen), 38 (ylangen), 39 (copaen), 41 (cariofilen), 44 (α-cariofilen), etc. 

 
Soiul Magnum 
 

În cazul soiului MG în analiza PCA, primii doi componenţi explică 98% din 

varianţa datelor. Ca şi în cazul celorlalte două soiuri, Aroma şi Hűller Bitterer, şi pentru 

Biplot (Axele PC1 si PC2: 85%) Soiul Huller Bitterer/ 2011
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soiului MG s-a obţinut o bună discriminare între probele ca atare şi cele de ulei volatil. 

De asemenea, se poate observa din figura 33, că profilul volatil al FN I este asemănător 

cu cel al FN II în timp ce compoziţia FN III este asemănătoare cu cea a probelor de 

peleţi. Acelaşi tipar se păstrează şi pentru probele de ulei volatil extrase din fenofazele 

corespunzătore.  

 

 
Fig. 33 Analiza componenţilor principali a compuşilor volatili regăsiţi la soiul Magnum 

 
 

   (A)                                                        (B) 

    

Fig. 34 (A) Compuşii volatili separaţi  (B) corelaţiile în funcţie de tipul probei şi 

compuşii analizaţi pentru soiul Hűller Bitterer 

 

Pe lângă compuşii volatili marker amintiţi pentru celelalte soiuri, pentru soiul MG, 

mai pot fi incluşi şi: 4(linalool), 7(α-pinen), 8(camfen), 11(2-pentanol propanoat), 15(2-
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metil-2-metilbutil-propanoat), 33(2-undecanona), 45(γ-murolen), 46(β-selinen), 49(α-

amorfen), sau 52(γ-cadinen). 

 

 

III.2.2 Analiza componenţilor principali (PCA) pentru probele recoltate în anul 

experimental 2012 

 

Soiul Aroma 

În cel de al doilea an de studiu, soiul Aroma păstrează aceleaşi caracteristici ca şi 

în primul an, respectiv probele de conuri din FN I şi FN II au un profil volatil asemănător 

(fig. 35), fenofazele în schimb se diferenţiază clar de profilul volatil al conurilor din FN 

III. Primii doi componenţi PC1 şi PC2 explică 97% din varianţa datelor, o valoare mai 

ridicată comparativ cu anul 2011. După cum se poate observa în figura 36 (A) şi (B), 

printre compuşii care pot fi consideraţi ca markeri în discriminarea fenofazelor şi tipului 

de probă (con/ ulei volatil) în cazul acestui soi s-au regăsit aproximativ aceeaşi compuşi 

ca şi în anul precedent, astfel pe lângă 12 (β-mircen), 20 (β-cis-ocimen), 39 (ylangen), 44 

(cariofilen), 47 (α-cariofilen), în acest an au putut fi evidenţiaţi ca şi markeri şi 11 (β- 

pinen), 23 (2-nonanona), 54 (β-guaien) şi 56 (γ-elemen). 
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Fig. 35 Analiza componenţilor principali a compuşilor volatili regăsiţi la soiul Aroma 

 

       A)                                                  B) 

   
 

Fig. 36 (A) Compuşii volatili separate, (B) corelaţiile în funcţie de tipul probei şi 

compuşii analizaţi pentru soiul Aroma 

 

Soiul Hűller Bitterer 

Pentru acest soi, se constată atât pentru probele de conuri din fenofazele I, II şi III, 

cât şi pentru probele de uleiuri volatile un profil volatil asemănător, diferenţele între cele 

trei fenofaze nefiind semnificative, primii doi componenţi PC1 şi PC2 explicând 87% din 

varianţa datelor, cu două procente mai mult decât în anul anterior. 
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Fig. 37 Analiza componenţilor principali a compuşilor volatili regăsiţi la soiul Hűller 

Bitterer 

La fel ca şi în anul 2011, există o similitutine între probele din FN III şi cele de 

peleţi, cât şi pentru probele de ulei volatil extras din peleţi şi cele de ulei volatil extras din 

conuri, după cum se poate observa din figura 37.  

Pentru a observa rolul/importanţa fiecărei variabile în discriminarea probelor 

analizate s-au realizat graficele “X-loadings” şi “correlation-loading” (fig. 38). Pe lângă 

compuşii volatili marker amintiţi în anul anterior, pentru acest an, au mai rezultat şi: 7 (α-

pinen), 11 (β-pinen), 35 (2-undecanona) şi 50 (α-guaien). 

 (A)                                                              (B) 

   

Fig. 38 (A) Compuşii volatili separaţi  (B) corelaţiile în funcţie de tipul probei şi 

compuşii analizaţi pentru soiul Hűller Bitterer 

 

Soiul Magnum 

 

 După cum se observă în figura 39, primii doi componenţi explică 94% din varianţa 

datelor, comparativ cu anul 2011 se constată o scădere a acestei valori cu 4%. La fel cum 

a fost raportat şi la celelalte soiuri, în ambii ani, şi pentru soiului MG s-a obţinut o bună 

discriminare între probele ca atare şi cele de ulei volatil. De asemenea, profilul volatil al 

FN I este asemănător cu cel al FN II în timp ce compoziţia FN III este asemănătoare cu 

cea a probelor de peleţi, fapt semnalat şi în anul anterior. 
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Fig. 39 Analiza componenţilor principali a compuşilor volatili regăsiţi la soiul Magnum 

 (A)                                                              (B) 

   

Fig. 40 (A) Compuşii volatili separaţi  (B) corelaţiile în funcţie de tipul probei şi 

compuşii analizaţi pentru soiul Magnum 

Conform graficelor (A) şi (B) de mai sus (fig. 40), mai pot fi incluşi ca şi compuşi 

markeri, pe lângă cei amintiţi în anul anterior şi: 23 (2-nonanona) şi 37 (metil nerolat). 

Pentru a avea o imagine de ansamblu cu toate soiurile studiate, se prezintă mai jos 

(fig. 41 şi 42), profilul volatil al  fenofazei III de vegetaţie şi al uleiurilor volatile  extrase 

prin hidrodistilare din acestea. Profilul volatil al celorlalte două fenofaze (I şi II), fiind 

asemănător cu cel redat mai jos, s-a ales pentru exemplificare FN III. Astfel, pentru 

primul an de studiu, primii doi componenţi PC1 şi PC2 explică 96% din varianţa datelor, 

iar pentru anul următor 94%. 
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Fig. 41 Analiza componenţilor principali a compuşilor volatili regăsiţi în probele de 

hamei/ 2011 

 

 

Fig .42 Analiza componenţilor principali a compuşilor volatili regăsiţi în probele de 

hamei/ 2012 

Se poate constata că profilul volatil variază în funcţie de soi dar şi de tipul de 

probă (conuri sau ulei volatil) analizată, astfel se observă o bună diferenţiere între soiuri 

şi tipul de probă studiat. 

Metoda statistică PCA oferă posibilitatea monitorizarii acumulării uleiurilor 

volatile pe parcursul unui an agricol şi totodată a diferenţierii fenofazelor unui anumit soi, 

astfel această tehnică este potrivită pentru discriminarea soiurilor de hamei pe baza 

compoziţie chimice a uleiurilor volatile. 
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CONCLUZII 

 

În conformitate cu obiectivele studiului de faţă se evidenţiază următoarele 

concluzii generale:  

În analiza substanţelor amare din hamei: 

1. S-a evidenţiat dinamica acumulării substanţelor amare în conurile de hamei pe 

parcursul celor trei fenofaze de vegetaţie alese pentru studiu. 

2. Cu ajutorul analizei statistice (ANOVA) s-a efectuat testarea semnificaţiei 

diferenţelor, astfel s-au evidenţiat diferenţele între cele trei fenofaze de vegetaţie şi 

peleţi. 

3. Soiul Magnum prezintă acumulări ale substanţelor amare ascendente pentru 

fiecare an experimental, acumlarea maximă fiind înregistrată în fenofaza trei de 

dezvoltare. 

4. În anul experimental 2011, cele mai ridicate acumulări ale substanţelor amare se 

prezintă pentru soiul de hamei Aroma în fenofaza II (FNII), iar pentru soiul Hüller 

Bitterer în fenofaza III (FNIII), situaţia se schimbă pentru următorul an când soiul 

Aroma atinge valorile maxime în fenofaza III, iar soiul Hüller Bitterer în fenofaza 

II 

5. Se constată la ambele soiuri Magnum şi Hüller Bitterer modificări ale compoziţiei 

chimice, datorită peletizării, puse în evidenţă prin scăderi ale valorii 

conductometrice şi ale componentelor substanţelor amare faţă de fenofaza trei de 

vegetaţie. 

6. Prin tehnica HPLC au fost identificaţi şi cuantificaţi acizi amari, respectiv 

caracterizaţi acizii α (cohumulona, humulona, adhumulona) şi acizii β 

(colupulona, lupulona şi adlupulona) din soiurile de hamei analizate, precum şi 

raporturile dintre aceştia. 

7. Se remarcă la soiul Aroma un soi considerat aromat, conţinuturi ridicate în acizi 

alfa în cei doi ani experimentali, ceea ce denotă un caracter dual. 

8. Soiul Hüller Bitterer prezintă o pretabilitate bună, neexistând diferenţe majore 

între valorile maxime înregistarate pentru acizii α, în cei doi ani luaţi în studiu: 

2011 (10.63%) şi 2012 (10.71%). 
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9. Soiul Magnum acumulează conţinutul cel mai ridicat în acizi alfa în fenofaza trei 

de vegetaţie a fiecărui an, valorile fiind apropiate şi reflectă caracterul său amar. 

10. La toate cele trei soiuri de hamei raportul cohumulonă/∑α a fost mai ridicat în 

anul 2011 faţă de anul 2012, dar valorile acestui raport nu depăşesc 30%, ceea ce 

le recomandă pentru obţinerea unor beri de calitate. 

11. În urma aplicării corelaţiilor Spearman, se constată o influenţă redusă asupra 

acumulării acizilor alfa în conurile de hamei datorită ritmului de acumulare al 

cohumulonei mai lent şi constant scăzut pe parcursul celor trei fenofaze de 

dezvoltare comparativ cu adhumulona care prezintă creşteri mai ridicate. 

12. Cu ajutorul analizei cluster s-a evidenţiat evoluţia componentelor substanţelor 

amare şi s-a realizat clasificarea acestora în două grupuri.  

13. Folosind analiza componentelor principale (principal component analysis-PCA) s-

a realizat o diferenţiere a soiurilor de hamei pe baza markerilor de calitate propuşi: 

total acizi α, cohumulona, adhumulona, total acizi β, colupulona, adlupulona, 

raportul α/β, valoarea LCV, cohumulona/total α, colupulona/total β. 

14. Analiza statistică PCA oferă posibilitatea monitorizării acumulării substanţelor 

amare pe parcursul unui an agricol şi totodată a diferenţierii fenofazelor unui 

anumit soi. 

 

În analiza compuşilor volatili din hamei: 

1. S-a analizat dinamica acumulării uleiului volatil în conurile de hamei pe parcursul 

celor trei stadii de dezvoltare, pentru ani de cultură: 2011 şi 2012. 

2. Dinamica acumulării uleiului volatil are loc, în conul de hamei, pe toată durata 

formării şi dezvoltării acestuia, fiind dependentă de însuşirile genetice ale soiurilor 

de hamei şi condiţiile de climă din anul de cultură. 

3. Volumul de ulei volatil extras depinde de fenofaza conurilor, procesul de uscare şi 

prelucrarea industrială a conurilor în peleţi, respectiv anul de recoltare. 

4. Au fost separaţi şi identificaţi constituenţii conurilor de hamei, peleţilor şi 

uleiurilor volatile cu ajutorul unei tehnici performante: ITEX/GC-MS, o metodă 

de mare actualitate. 
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5. Principalii constituenţi separaţi şi identificaţi în toate probele analizate sunt: α-

pinenul, β-pinenul, β-mircenul, cariofilenul  şi α-cariofilenul. 

6. În concentraţii apreciabile se regăsesc şi compuşi precum α-pinenul, linalolul, D-

limonenul, β-felandren, β-cis-ocimenul, copaen, germacren D, γ-murolen, β-

selinen, α-guaien, β-guaien, γ-cadinen, δ-cadinen. 

7. Cu ajutorul analizei cluster s-au evidenţiat compuşii volatili majoritari şi 

minoritari prezenţi în fiecare soi de hamei şi s-a observat evoluţia acestora în 

probele analizate (conuri, peleţi şi uleiuri volatile). 

8. Compuşii majoritari identificaţi în toate soiurile de hamei, prin analiza cluster  

sunt reprezentaţi de către: β-mircen, cariofilen şi β-pinen, pentru toate soiurile 

dendogramele acestor compuşi prezintă aceeaşi clasificare în cazul tuturor 

tipurilor de probe, obţinându-se un grup de similitudine. 

9. La soiurile Hüller Bitterer şi Magnum, dendogramele compuşilor minoritari 

prezintă o diferenţă semnifcativă între probele de conuri uscate de hamei şi cele de 

peleţi, prin creşterea distanţei euclidiene, ceea ce presupune modificarea 

markerilor de calitate în timpul prelucrării. 

10. Metoda CA poate fi utilizată şi ca un instrument în autentificarea soiurilor de 

hamei, datorită faptului că pentru fiecare soi de hamei s-au evidenţiat compuşi 

marker.  

11. În probele de la soiurile aromate Aroma şi Hüller Bitterer se regăsesc compuşi 

care nu s-au pus în evidenţă în soiul amar, cum sunt: aromadendrenul, β-guaienul, 

β- panasinenul, valencenul şi γ-elemenul. 

12. La soiul Magnum a fost evidenţiată prezenţa camfenului în toate probele, compus 

care contribuie alături de alţi compuşi volatili la mirosul caracteristic al hameiului, 

acest compus nefiind identificat în soiurile aromate, de asemenea β-cis-ocimenul 

se regăseşte în concentraţii mai ridicate la acest soi. 

13. Analiza chemometrică este foarte utilă pentru a face o interpretare adecvată a 

semnificaţiei rezultatelor, astfel analiza componentelor principale (PCA) oferă 

posibilitatea monitorizarii acumulării uleiurilor volatile pe parcursul unui an 

agricol şi totodată a diferenţierii fenofazelor unui anumit soi, această tehnică fiind 
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potrivită pentru discriminarea soiurilor de hamei pe baza compoziţie chimice a 

uleiurilor volatile. 

14. Folosind analiza PCA s-a observat că profilul volatil variază în funcţie de soi dar 

şi de tipul de probă (conuri sau ulei volatil) analizată, astfel se constată o bună 

diferenţiere între soiuri şi tipul de probă studiat. 
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