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Streszczenie. Celem niniejszej pracy by a analiza wybranych parametrów win
wyprodukowanych na Podkarpaciu. Próbki pozyskano podczas Galicyjskiego Festiwalu Win
(Rzeszów, 22-24 czerwca 2013). Wina zosta y przebadane pod k tem najcz ciej okre lanych
parametrów: odczynu, przewodno ci elektrolitycznej, zawarto ci wybranych pierwiastków
metalicznych, cukrów oraz wybranych anionów. Uzyskane warto ci nie odbiegaj znacz co od
wyników bada win zagranicznych. Uwag zwraca znacznie ni sza ni w przypadku win z ró nych
regionów wiata zawarto fluorków w winach podkarpackich oraz ni sze st enia wybranych
sk adników mineralnych (mied i elazo). Badania regionalnych produktów powinny by
prowadzone regularnie, a mo liwo ci, jakie posiadaj laboratoria podkarpackich uczelni wy szych,
stwarzaj dogodne warunki do nawi zania wspó pracy z producentami win.
owa kluczowe: wina, Podkarpacie, HPLC, HPIC, AAS

WSTEP

W Polsce od niedawna obserwujemy wyra ny wzrost zainteresowania winem, kultur jego
spo ywania oraz zwyczajami, jakie panuj w krajach s yn cych z produkcji tego napoju [1, 2, 3].
Uwaga, jak po wi ca si winom, przek ada si tak e na wzrost zainteresowania upraw samej
winoro li oraz zak adanie wielkopowierzchniowych winnic. Województwo podkarpackie ze
wzgl du na swój podgórski teren, agodne stoki, gliniast gleb , upalne lata oraz s oneczne jesienie,
sta o si jednym z najatrakcyjniejszych regionów w Polsce do zak adania winnic oraz prowadzenia
turystyki winiarskiej tzw. enoturystyki, polegaj cej na wytyczaniu tzw. „szlaków win”,
organizowaniu degustacji i szkole z zakresu produkcji tych napojów [7, 8]. Na Podkarpaciu z roku
na rok liczba gospodarstw rolnych zajmuj cych si upraw winoro li wzrasta, podobnie jak jako
produkowanego przez nie wina [1, 4, 5, 6].W zwi zku z tym staje si koniecznym prowadzenie
wnikliwych bada win regionalnych, które b
potwierdza y ich jako oraz zapewnia y
bezpiecze stwo spo ywania.
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Celem niniejszej pracy by o okre lenie metodami analizy instrumentalnej podstawowych
parametrów win, takich jak zawarto cukrów i sk adników mineralnych.

METODYKA

Próbki win podkarpackich pozyskano w czasie Galicyjskiego Festiwalu Win, który odbywa si
w dniach 22-24 czerwca w Rzeszowie. Pobrano pi próbek win lokalnych, pochodz cych z
czterech winnic. Próbki pobierano tu po otwarciu butelek do 10-mililitrowych sterylnych
plastikowych pojemników i przewieziono do Wydzia owego Laboratorium Analiz Zdrowotno ci
rodowiska i Materia ów Pochodzenia Rolniczego Wydzia u Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu
Rzeszowskiego, gdzie przechowywano je w temperaturze -21°C.
Po rozmro eniu próbki poddano analizie uwzgl dniaj c dotychczas prowadzone prace
analityczne nad winami. Badania prowadzono z wykorzystaniem klasycznego wysokosprawnego
chromatografu cieczowego [9, 10, 11], p omieniowego spektrofotometru absorpcji atomowej [12,
13, 14], chromatografu jonowego [15, 16]oraz pH-metru i konduktometru. Przebadane zosta y
parametry odpowiadaj ce za jako wina (zawarto cukrów) oraz za jego zdrowotno (zawarto
sk adników mineralnych). Podj to równie prób zestawienia uzyskanych wyników z wynikami
bada innych win, które prowadzone by y w Wydzia owym Laboratorium. Wyniki odniesiono do
przebadanej partii rzadkich win, pochodz cych z w oskiego Piemontu oraz do partii win z ró nych
regionów winiarskich ca ego wiata.
Tabela 1. Wina pobrane do analizy.
Table 1. Samples of wine taken for analysis.
Producent wina
Winobranie
Szczep
Opis
Wine producer
Vintage
Wine strain
Description
2012
Sibera
Wino bia e
Winnica Mieszko, D bica
2012
Jutrzenka
Wino ró owe
Winnica any, Rzeszów
2012
Chorleon
Wino ró owe
Winnica Mazurak, B owa
2012
Rondo,regent
Wino czerwone
Winnica Melancholia, Iwierzyce
2012
Regent
Wino czerwone
Winnica Mieszko, D bica

Warto pH oznaczano potencjometrycznie,miernikiem wieloparametrowym Elmetron CX-701.
Przewodno
elektrolityczn
wyznaczano konduktometrycznie, przy pomocy miernika
wieloparametrowego Elmetron CX-701.Analiz zawarto ci mikro- i makroelementów w badanych
winach przeprowadzono przy u yciu p omieniowego spektrofotometru absorpcji atomowej (FAAS) Hitachi Z-2000 wed ug w asnej procedury analitycznej. Analiz zawarto ci anionów
nieorganicznych w winach prowadzono metod chromatografii jonowej w oparciu o w asn ,
zwalidowan procedur analityczn . Do analiz stosowano chromatograf jonowy Dionex ICS 1000 z
detekcj konduktometryczn . Do analiz zawarto ci fruktozy, glukozy i sacharozy w badanych
winach zastosowano wysokosprawny chromatograf cieczowy firmy Varian, sk adaj cy si z dwóch
pomp wysokoci nieniowych Varian LC 212, autosampleraVarianProStar 410, ewaporacyjnego
detektora promieniowania rozproszonego Varian ELSD 385 LC oraz modu u integruj cego Varian
Star 800. Zastosowano w asn , zwalidowan procedur analityczn .

WYNIKI BADAN

Warto pH badanych win mie ci a si w zakresie od 3,3 dla bia ego wina z d bickiej winnicy
Mieszko do 4,46 dla wytrawnego, ró owego wina z winnicy Mazurak w B owej. Znacznie
wi ksze ró nice odnotowano dla przewodno ci elektrolitycznej; najni sz (0,373 mS/cm)
stwierdzono w przypadku wytrawnego wina ró owego z b owskiej winnicy Mazurak, za
najwy sz (1,09mS/cm) dla pó wytrawnego wina ró owego z rzeszowskiej winnicy any.
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W pobranych do badania winach oznaczona zosta a zawarto
metalicznych. Wyniki zestawiono w tabeli 2.

wybranych pierwiastków

Tabela 2. Zawarto wybranych sk adników mineralnych w badanych winach.
Table 2. Content of mineral compounds in the analyzed wines.
Mg (n=3)
Zn (n=3)
Nazwa wina
Ca (n=3)
Cu (n=3)
Fe (n=3)
[mg·l[mg·l-1
-1
Name of wine
[mg·l ]±SD [mg·l ]±SD
[mg·l-1]±SD
1
1
]±SD
]±SD
n.o*.
n.o.
n.o.
Winnica Mieszko 84±<0,01 21,43±<0,01
65±<0,01
90,23±0,36
0,19±<0,01
1,26±<0,01
0,81±0<0,01
Winnica any
119,7
Winnica
34,44±<0,01 0,05±<0,01 0,24±<0,01 0,86±0<0,01
±<0,01
Mazurak
Winnica
41,7±0,6
55,43±0,26
0,03±<0,01 0,28±<0,01 0,95±0<0,01
Melancholia
50,96±0,15
0,07±<0,01 0,46±<0,01 1,22±0<0,01
Winnica Mieszko 90,7±0,6

n.o. – nie oznaczono, not detected

Do zbadania zawarto ci anionów w winach zastosowano metod chromatografii jonowej.
Jednak z wyj tkiem fluorków nie uzyskano zadowalaj cych rozdzia ów chromatograficznych.
Uwidacznia a si uniemo liwiaj ca oznaczenia ilo ciowe koelucja siarczanów i chlorków z
niezidentyfikowanymi anionami organicznymi. Wyniki zestawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zawarto oznaczonych anionów w badanych winach.
Table 3. Content of inorganic anions in the analyzed wines
Chlorki Chloride
Fluorki
Siarczany
Fluoride(n=3)
Sulfates(n=3) [mg·lNazwa wina
(n=3) [mg·l-1]
1
Name of wine
[mg·l-1]
± SD
]
± SD
± SD
17,41 ± 0,18
47,68 ± 0,13
n.o.
Winnica Mieszko
34,45 ± 0,46
270,17 ± 1,56
262,61 ± 1,45
Winnica any
33,87 ± 0,49
n.o*.
188,87 ± 0,23
Winnica Mazurak
34,45 ± 0,6
n.o.
243,62 ± 1,36
Winnica Melancholia
89,71 ± 1,29
n.o.
192,66 ± 2,26
Winnica Mieszko
n.o – nie oznaczono, not detected

W badanych winach okre lone zosta o tak e st enie cukrów prostych – fruktozy i glukozy oraz
dwucukru sacharozy. Wyniki zestawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Zawarto glukozy, fruktozy i sacharozy w badanych winach.
Table 4. Content of gluocose, fructose and sucrose in the analyzed wines.
FruktozaFruc GlukozaGlucose Sacharoza
Suma
tose(n=3) [g·l- (n=3) [g·l-1] ±
Sucrose(n=3)
cukrów
Nazwa wina
1
] ± SD
SD
[g·l-1] ± SD
Total
Name of wine
sugars[
g·l-1]
Poni ej LOQ
Poni ej LOQ
1,02 ± 0,007
1,02
Winnica Mieszko
Poni ej LOQ
2,89 ± 0,095
0,785 ± 0,009
3,67
Winnica any
1,402 ± 0,049
0,895 ± 0,024
0,906 ± 0,022
3,2
Winnica Mazurak
67,2 ± 0,299
72,468 ± 0,308
4,684 ± 0,079
144
Winnica Melancholia
Poni ej LOQ
Poni ej LOQ
0,962 ± 0,002
0,96
Winnica Mieszko
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DYSKUSJA WYNIKOW

Nie stwierdzono zale no ci pomi dzy warto ci przewodno ci elektrolitycznej i warto ci pH, a
kolorem wina. Tymczasem w przypadku badanej serii o miu win piemonckich odnotowano
zale no z której wynika o, e wina bia e maj najmniejsz warto przewodno ci i najmniejsze
warto ci pH.W porównaniu z badanymi w Wydzia owym Laboratorium winami piemonckimi w
zawarto ci wybranych pierwiastków metalicznych w winach podkarpackich uwag zwracaj
znacznie mniejsze st enia miedzi i elaza. Spo ród pi ciu badanych win podkarpackich w czterech
stwierdzono zakres st
miedzi od 0,031 do 0,195 mg·l-1, za w partii o miu badanych win
oskich st enia waha y si pomi dzy 0,334 a 0,883 mg·l-1. W winach podkarpackich odnotowano
st enia elaza pomi dzy 0,81 mg·l-1,a 1,22 mg·l-1, za we w oskich – od 0,82 do 2,72 mg·l-1.
Natomiast bardzo podobne rezultaty uzyskano dla win podkarpackich i przebadanej partii win
oskich pod wzgl dem zawarto ci wapnia, magnezu i cynku, z tym wyj tkiem, e jedno z
badanych win podkarpackich wyró nia o si kilkukrotnie wy sz zawarto ci cynku (1,26 mg·l-1) od
innych win z tego regionu (zakres 0,24-0,46 mg·l-1) oraz od win piemonckich (zakres 0,23-0,37
mg·l-1). Wino to, pó wytrawne wino ró owe z rzeszowskiej winnicy any, odznacza o si ponadto
wysok zawarto ci wapnia – 90 mg·l-1 (pozosta e wina podkarpackie w zakresie 21-55 mg·l-1) i
miedzi – 0,195 mg·l-1 (reszta win w zakresie 0,031 do 0,057 mg·l-1). Bior c pod uwag aktualne
zalecenia Instytutu ywno ci i ywienia wino to stanowi mo e w codziennej diecie cenne ród o
dwóch sk adników mineralnych: cynku i miedzi. Zalecane dobowe spo ycie cynku wynosi od 8 mg
u kobiet do 11 mg o m czyzn. Stumililitrowa porcja wina podkarpackiego z winnicy any
mog aby dostarcza zatem od 1,1% zalecanego spo ycia u m czyzn do 1,5% zalecanego spo ycia
u kobiet. Natomiast zalecane dzienne spo ycie miedzi wynosi 0,9 mg, zarówno u kobiet, jak i u
czyzn. Ró owe wino pó wytrawne z winnicy any w stumililitrowej porcji realizowa oby wi c
2,2% zalecanego dziennego spo ycia. [17].
Przedstawione w tabeli wyniki zawarto ci anionów nieorganicznych, odniesione do
niepublikowanych wyników bada w asnych win z Piemontu, wskazuj na odr bno win
podkarpackich. St enia fluorków w przebadanych w Wydzia owym Laboratorium czerwonych
winach piemonckich wynosi y rednio od 120 do 212 mg·l-1. Za potencjalnie szkodliw dla
organizmu ludzkiego uznaje si ju dawk od 0,2 mg/kg m.c. [18]. Zatem spo ycie stumililitrowej
lampki w oskiego wina przez cz owieka doros ego o wadze 70 kilogramów, mo e nara
go na
zaburzenia
dkowo-jelitowe. Spo ród pi ciu przebadanych win podkarpackich a w przypadku
czterech st enia fluorków mie ci y si w znacznie ni szych zakresach, tzn. od 17 do 34 mg·l -1. W
jednym tylko przypadku st enie fluorków wynosi o 89 mg·l-1. Wina podkarpackie zawieraj tak e
mniej fluorków od czerwonych win po udniowoameryka skich, chilijskich i argenty skich, w
których stwierdzano zawarto ci fluorków w zakresie 85-90 mg·l-1 oraz od win bia ych francuskich i
hiszpa skich (st enia fluorków od 50 do 80 mg·l-1). Zawarto chlorków i siarczanów nie jest
istotna z punktu widzenia zdrowotno ci tych napojów i stanowi parametr drugorz dny.
Okre lenie sumarycznej zawarto ci cukrów: fruktozy, glukozy i sacharozy w poszczególnych
winach podkarpackich pozwala zdefiniowa ich wytrawno lub s odko . Wina dzieli si na wina
wytrawne (ang. dry, do 10 g cukru na litr wina), pó wytrawne (ang. semidry, 10-30 g·l-1), pó odkie
(ang. semisweet, 30-60 g·l-1), deserowe s odkie (ang. sweet, powy ej 60 g·l-1) oraz bardzo s odkie
(ang. verysweet, powy ej 100 g·l-1) [19]. Wed ug powy szej klasyfikacji cztery z badanych win
podkarpackich mo na zakwalifikowa jako wina wytrawne, gdy sumaryczne st enia cukrów
mieszcz si w zakresie od 0,96 do 3,67 g·l-1. Podobne warto ci uzyskano w czasie analiz w oskich
win wytrawnych (zakres od 3,06 do 4,41 g·l-1 dla siedmiu analizowanych win). Znacznie wi ksze
rozbie no ci odnotowano przy analizowaniu kolekcji win wytrawnych z ca ego wiata (zakres od
3,43 do 10,66 g·l-1 sumy trzech badanych cukrów). Natomiast jedno wino podkarpackie
zaklasyfikowa mo na jakowino bardzo s odkie (144 g·l-1).

WNIOSKI
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1.
2.
3.
4.
5.

Wina podkarpackie pod wzgl dem przebadanych parametrów wyró niaj si w ród win z
ró nych regionów winiarskich ca ego wiata nisk zawarto ci potencjalnie szkodliwych
dla zdrowia fluorków.
Badane wina podkarpackie mog stanowi konkurencj dla win sprowadzanych z
zagranicy.
W obecnych czasach enoturystyka powinna odgrywa znacz
rol jako jedna z form
turystyki kulturowej propagowanej na obszarze po udniowo-wschodniej Polski.
Rozwój upraw winoro li na Podkarpaciu poci ga za sob konieczno kompleksowych
analiz sk adu produkowanych win i sta ego potwierdzania ich jako ci i bezpiecze stwa
zdrowotnego.
Laboratoria uczelni wy szych z regionu mog stanowi potencjalne miejsce prowadzenia
analiz regionalnych win, podobnie jak ma to miejsce na zachodzie i po udniu Europy.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF SELECTED OUALITATIVE AND HEALTH
PARAMETERS OF WINES FROM THE REGION OF PODKARPACKIE
This study presents the results of analyses on the selected parameters of wines produced in the
region of podkarpackie, which were presented during the Galician Festival of Wines (Rzeszów,
22-24 June 2013). The voivodship of podkarpackie due to its submontane territory, gentle
slopes, clay soils, hot summers and sunny autumns, has become one of the most attractive
regions in Poland for establishing vineyards as well as conducting wine tourism so called
enotourism, relying on establishment of so called “routes of wines” in organising degustation
and training in the scope of producing these drinks. In the region of podkarpackie, the number
of farms handling the cultivation of grapes increases, similarly to the quality of wine
production. As a result, it is necessary to implement in-depth studies on regional wines which
will confirm their quality and provide safety of consumption.
Selected wines from podkarpackie were studied due to the most defined parameters: reaction,
electrolyte conductance, contents of selected metal elements, sugars and selected anions. The
analysis was conducted in the Department Laboratory of Analysis on Environmental Health and
Produce from the Department of Biology and Agriculture at the University of Rzeszow with the
use of: ion chromatography Dionex 1000, fluid chromatography Varian, spectrophotometer of
atom absorption F-AAS Hitachi Z-2000 and the multi-parameter meter Elmetron CX-701. The
obtained results do not range from the research on foreign wines. The attention focuses on
much lower significance than in case of e.g. Italian wines, the content of fluorine potentially
harmful for health in the wines of the region of podkarpackie. Comparing the wines from the
region of podkarpackie and Piedmont, lower concentration of metallic elements such as copper
and iron, however, similar: calcium, magnesium and zinc were noted in Polish wines. For dry
wines from the region of Podkarpackie and Piedmont, similar concentrations of sugars (ranges,
respectively from 0.96 to 3,67 g·l -1 frm 3,06 to 4,41 g·l-1) were determined.
At present, enotourism should gain a significant role as one of forms of cultural tourism,
propagated in the area of southern and eastern Poland. Development of grapevines in the region
of Podkarpacie which is connected with the necessity of complex analyses of the composition
of produced wines and constant confirmation of their quality of health safety. Laboratories of
higher schools from the region may constitute a potential venue of conducting regional wines,
similarly as it is made in western countries and in the south of Europe.
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