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Condiționarea fructelor se efectuează concomitent cu recoltarea fructelor sau în cel mai scurt timp după recol-
tare, precum și după păstrarea temporară pentru a fi  comercializate. Condiționarea se realizează direct în câmp, 
în locuri special amenajate, în încăperi dotate cu echipamente sau în săli de condiționare și case de ambalare. 
Operațiile de condiționare se realizează în funcție de specie, destinația produsului, dotarea tehnică și diferă ca 
mod și moment de executare.

După modul de efectuare, condiționarea poate fi  realizată manual, mecanizat, automatizat (exemple în anexă). La 
toate operațiile de condiționare se asigură condiții de securitate și sănătate în muncă conform normelor regula-
torii în vigoare.

În documentele normativ-tehnice și în literatura de specialitate sunt defi niți un șir de termeni privind condiționarea 
fructelor:

Produs sănătos – produs care nu este afectat de boli și dăunători.

Grad de maturitate – stare de creștere și dezvoltare a produselor ce caracterizează o anumită fază de la formare 
până la consum.

Maturitate de consum – fază de dezvoltare în care produsele întrunesc toate însușirile caracteristice speciei și 
soiului și sunt gata pentru consum.

Manipulare – totalitatea operaţiilor executate de la recoltarea produselor până la consum.

Condiţionare – totalitatea operaţiilor care se aplică unui produs după recoltare sau păstrare, pentru a corespunde 
documentelor tehnice normative în vigoare (standarde, reglementări tehnice, etc).

Presortare – forma inițială a sortării, care se realizează concomitent cu recoltarea și are ca scop sporirea calității 
propriu-zise a sortării.

Sortare –operație specifi că fi ecărui produs, conform prevederilor din standardele pentru diferite soiuri de fructe-
incluse în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova. Sortarea se determină vizual și prin palpare. Vizual 
se apreciază autenticitatea, uniformitatea, forma, culoarea, aspectul exterior, starea de sănătate și de curățenie. 
Prin palpare se apreciază consistența fructelor.[1]

Calibrare – operaţie care constă în sortarea fructelor și legumelor în funcţie de mărime (dimensiuni) sau/și greuta-
te pe categorii sau clase de calibrare. Calibrarea asigură omogenitatea lotului și aspectul fructelor după mărime. 
După modul de desfășurare poate fi  efectuată manual, semi-mecanizat sau mecanizat. Pentru măsurarea calibrului 
produselor pot fi  folosite șublere, rigle, calibre. 

Calibrele sunt dispozitive simple, numite și ,,calibrometre”, ele fi ind de mai multe tipuri: universale (pentru fructe mici, 
mari) sau individuale, în funcție de diametrul ecuatorial al produsului (pentru cireș, piersici, mere etc.), inelare sau liniare.
• Calibru inelar reprezintă un set de inele din metal sau material plastic, mobile în jurul unui ax comun cu dia-

metrele de 15-250 mm și în pași de 1 mm, 5 mm sau 10 mm în funcție de produs.
• Calibru liniar este un șablon confecționat din lemn, placaj, materiale plastice, care prezintă de obicei 5-6 orifi -

cii cu diferența de la unul la altul de 5-10 mm.[4]

Indicii calității în procesul de condiționare sunt verifi cați prin diverse metode:
• aspectul exterior, soiul pomologic, gradul de maturitate – organoleptic;
• conținutul de fructe de alte soiuri – organoleptic, prin separare;
• vătămările mecanice, alte defecte – vizual, prin măsurare cu riglă metalică sau șubler;
• masa netă a probei unitare, masa brută a unității de ambalaj, masa produsului – prin cântărire cu balanța;
• diametrul maxim ecuatorial – prin măsurare cu șubler și/sau calibru;
• circumferința produsului – prin măsurare;
• lungimea produsului – prin măsurare cu riglă metalică sau șubler.

Generalităţi privind condiţionarea fructelor
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Condiționarea cireșilor și vișinelor include: 
separarea din buchete, analiza aspectului ex-
terior, sortarea, calibrarea. În unele cazuri în 
timpul condiționării se realizează hidro-răci-
rea fructelor. În rezultatul analizei aspectului 
exterior și sortării din lot se elimină frunzele, 
fructele verzi sau supracoapte, cele care și-au 
pierdut luciul, fără peduncul, crăpate, lovite, 
alterate, cu arsuri, cu urme de atac a bolilor 
sau dăunătorilor. De asemenea, calibrarea 
presupune înlăturarea fructelor de dimensi-
uni mici, deformate sau care nu corespund 
calibrului standardizat. [2]

Cerințele de calitate ale cireșilor și vișinelor din 
soiuri cultivate provenite din Prunusavium L. și 
Prunuscerasus L. și hibrizii acestora pentru a fi  
livrate în stare proaspătă trebuie să corespun-
dă cerințelor documentului normativ Standard 
Moldovean SM SR 3155:2006 ,,Fructe și legume 
proaspete. Cireșe și vișine” Cerințele piețelor ex-
terne față de calitatea cireșelor și vișinelor după 
condiționare și ambalare pot fi  mai exigente 
decât cele prezentate mai jos.[6]

Cireșile și vișinele sunt clasifi cate în trei categorii de calitate: extra, categoria I, categoria II.

După gust cireșile se clasifi că în: dulci și amare.

Cerințele de calitate și toleranțele sunt specifi cate în funcție de categorie.

Tabelul 2.1. Cerințe de calitate la cireșe și vișine [10]1

Cerințe 
minimale

Întregi, sănătoase, curate, lipsite de materii străine vizibile, cu aspect proaspăt, 
fără dăunători sau deprecieri cauzate de aceștia, ferme, cu codițe1, fără umiditate 
exterioară anormală, lipsă de miros și/sau gust străin.
Sufi cient de dezvoltate, să prezinte un grad de coacere satisfăcător.
Suportă transportarea, manipularea până la locul de destinație.

Descrierea cerințelor pe categorii
Categoria 

extra 
Cireșe și vișine bine dezvoltate, cu caracteristici și colorație tipice soiului.
Lipsite de defecte, cu excepția unor defecte ușoare superfi ciale, care nu 
afectează aspectul general al produsului.

1 Lipsa codițelor este acceptată: la cireșile care își pierd în mod natural codița la recoltare, cu condiția ca 
pielița să nu fi e vătămată; la vișine, dacă nu există o scurgere pronunțată a sucului.

CONDIŢIONAREA CIREȘILOR ȘI VIȘINELOR

Figura 2.1. Cireșe și vișine din soiuri cultivate
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Categoria I Cireșe și vișine de calitate bună, cu caracteristici specifi ce soiului.
Lipsite de arsuri, crăpături, vătămări sau defecte cauzate de grindină.
Se admite un ușor defect de formă sau de colorație.

Categoria II Cireșe și vișine care nu pot fi  încadrate în categoriile anterioare, dar corespund 
cerințelor minimale, specifi cate mai sus.
Se admit:

- defecte de formă și colorație, cu condiția ca acestea să păstreze caracteristi-
cile soiului;

- mici răni superfi ciale cicatrizate care să nu afecteze semnifi cativ aspectul sau 
menținerea calității fructelor.

Tabelul 2.2. Calibrarea la cireșe și vișine [10]

Calibrul este determinat după diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.

  
Figura 2.2. Determinarea calibrului la cireșe și vișine cu calibru linear [13]

Calibrul minim al diametrului cerut pentru fi ecare categorie este de:

Categoria extra Categoria I și II
minim 20 mm minim 17 mm

Tabelul 2.3. Toleranțe pentru calitate și calibru [9]
Toleranțele de calitate și de calibru se admit în fi ecare ambalaj, pentru produsul care nu este con-
form cu cerințele categoriei indicate.

Toleranțe de calitate, maxim
Categoria 

extra 
5 % din numărul sau din masa cireșilor și vișinelor care nu corespund cerințelor 
categoriei, dar sunt în conformitate cu cele ale categoriei I, cu excepția fructelor 
supracoapte.
2 % fructe crăpate sau viermănoase.

Categoria I 10 % din numărul sau din masa cireșilor și vișinelor care nu corespund cerințelor 
categoriei, dar sunt conforme cu cele ale categoriei II.
4 % fructe crăpate și/sau viermănoase.

Categoria II 10 % din numărul sau din masa cireșilor și vișinelor, care nu corespund nici 
cerințelor categoriei și nici cerințelor minime, cu excepția produselor afectate de 
putrezire sau orice altă depreciere care le fac improprii pentru consum.
4 % fructe supracoapte și/sau crăpate și/sau viermănoase, dintre care doar
maxim 2% – fructe supracoapte. 

Toleranțe de calibru
Pentru toate categoriile: 10 % din numărul sau din masa cireșilor și vișinelor care nu corespund 
calibrului minim, cu condiția pentru: 

Categoria extra Categoriile I și II
minim 17 mm minim 15 mm
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Cerințe referitoare la prezentarea cireșilor și vișinelor

Omogenitate
Conținutul fi ecărui ambalaj trebuie să fi e omo-
gen și să cuprindă cireșe și vișine de aceiași 
origine, soi și calitate. Fructele trebuie să fi e 
rezonabil de uniforme ca mărime.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului 
trebuie să fi e reprezentativă pentru întregul 
conținut.

Ambalare
Ambalajele trebuie să fi e lipsite de corpuri stră-
ine. Materialele utilizate în interiorul ambalaju-
lui trebuie să fi e noi, curate și să protejeze pro-
dusul de vătămări interne sau externe. 

Este permisă utilizarea hârtiei sau a etichete-
lor cu specifi cații comerciale, dacă imprimarea 
sau etichetarea sunt realizate cu cerneală sau 
clei netoxic.

Marcare

Tabelul 2.4. Prevederi referitoare la marcare [10]

Marcarea se face pe aceiași parte a ambalajului, lizibil și vizibil din exterior.
Identifi care

- Ambalator: nume și adresă și/sau Expeditor: eliberat sau acceptat ofi cial
- Cod de marcă.

Natura produsului
- ,,Cireșe” sau ”vișine” în cazul în care conținutul nu este vizibil din exterior;
- Denumirea soiului a căror codiță s-a desprins la recoltare;
- Categoria produsului.

Originea produsului
- Țara de origine, zona de producție sau denumirea națională, regională sau locală.

Specifi cații comerciale (se indică facultativ)
- Denumirea soiului.
- Marca ofi cială de control.
Ambalajele comerciale nu sunt supuse regulilor de marcare, dar ele trebuie să corespundă 
cerințelor naționale. Totuși, marcarea se va face întotdeauna pe ambalajele de transport care 
conțin astfel de unități de ambalare.
Legislația unor țări impune declararea explicită a numelui și adresei. Totuși, când se folosește 
un cod de marcă, mențiunea ”ambalator” și/sau ”distribuitor” (sau prescurtările echivalente) se 
va face în legătură cu codul de marcă.

Figura 2.3. Metode de ambalare ale cireșilor 
și vișinelor
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Condiționarea caiselor include analiza aspectului ex-
terior, sortarea, calibrarea. În rezultatul analizei as-
pectului exterior și sortării, din lot se elimină frunzele, 
fructele verzi sau supracoapte, atacate de boli sau/
și dăunători, cu leziuni mecanice. De asemenea cali-
brarea presupune înlăturarea fructelor de dimensiuni 
mici, deformate sau care nu corespund calibrului stan-
dardizat. [2]

Cerințele de calitate ale caiselor din soiurile speciei 
Prunus armeniaca L. (sinonim Armeneasca vulgaris) 
pentru a fi  destinate comercializării către consumator, livrate în stare proaspătă trebuie să 
corespundă cerințelor documentului normativ SM SR 3178:2006 ,,Fructe și legume proas-
pete. Caise”. Cerințele față de calitate se aplică în unitățile de producție și de valorifi care, 
precum și la contractarea și achiziționarea caiselor de la producători. 

Clasifi care 
Caisele se divizează în trei categorii de calitate:extra, categoria I și categoria II. 
Cerințele de calitate și toleranțele sunt specifi cate în funcție de fi ecare categorie.

Tabelul 3.1. Cerințe de calitate la caise [12]

Cerințe 
minimale

Întregi, sănătoase, curate, lipsite de materii străine vizibile, practic fără dăunători sau depre-
cieri cauzate de aceștia, fără umiditate exterioară anormală, fără de miros și/sau gust străin.

Sufi cient de dezvoltate, să prezinte un grad de coacere satisfăcător.
Suportă transportarea, manipularea până la locul de destinație.

Descrierea cerințelor pe categorii
Categoria 

extra 
Caise de calitate superioară, să aibă forma, dezvoltarea și colorația caracteristice 
soiului, potrivit zonei în care sunt produse.
Lipsite de defecte, cu excepția unor ușoare defecte superfi ciale, care nu afectează 
aspectul general al produsului, calitatea și prezentarea în ambalaj.

Categoria I Caise de bună calitate, cu caracteristici specifi ce soiului. Pulpa trebuie să fi e perfect sănă-
toasă. Lipsite de arsuri, crăpături, vătămări sau defecte cauzate de grindină. Se admite:

- un ușor defect de formă sau dezvoltare;
- ușor defect de colorație;
- julitură sau arsură ușoară.

Se admit ușoare defecte ale pieliței: 
- 1 cm în lungime pentru defecte de formă alungită;
- 0,5 cm 2 în suprafața totală pentru alte defecte.

Categoria II Caise care nu pot fi  încadrate în categoriile anterioare, dar corespund cerințelor 
minime, specifi cate mai sus.
Se admit defecte ale pieliței dacă caiseleîși păstrează caracteristicile esențiale privind 
calitatea în următoarele limite:

- 2 cm în lungime pentru defecte de formă alungită;
- 1 cm 2 în suprafața totală pentru alte defecte.

CONDIŢIONAREA CAISELOR

Figura 3.1. Caise din soiurile speciei 
Prunus armeniaca L.
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Tabelul 3.2. Calibrarea caiselor [12]

Calibrul este determinat de diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.

Calibrarea este obligatorie pentru categoriile extra și I. 

  
Figura 3.2. Determinarea diametrul maxim la cais cu calibru și șubler

Categoria Diametrul minim (mm) Diferența maximă permisă pentru 
fructele din același ambalaj (mm)

Extra 35 5
I și II (calibrate) 30 10
II (necalibrate) 30 -

Tabelul 3.3. Toleranțe pentru calitate și calibru la caise [12]

Toleranțele de calitate și de calibru se admit în fi ecare ambalaj, pentru produsul care nu este con-
form cu cerințele categoriei indicate.

Toleranțe de calitate, maxim
Categoria 

extra 
5 % din numărul sau din masa caiselor, care nu corespund cerințelor categoriei, 
dar sunt conforme cu cele ale categoriei I.

Categoria I 10 % din numărul sau din masa caiselor, care nu corespund cerințelor categoriei, 
dar sunt conforme cu cele ale categoriei II.

Categoria II 10 % din numărul sau din masa caiselor, care nu corespund nici cerințelor 
categoriei și nici cerințelor minimale, cu excepția fructelor afectate de putrezire, 
brunifi care sau orice altă depreciere, care le fac improprii pentru consum.

Toleranțe de calibru
Pentru toate categoriile: 10 % din numărul sau din masa caiselor, care diferă față de calibrul 
minim și calibrul menționat pe ambalaj cu ± 3 mm.

Cerințe referitoare la prezentarea caiselor 

Omogenitate
Conținutul fi ecărui ambalajtrebuie să fi e omogen și să cuprindă caise de aceiași origine, 
soi, calitate și calibru (dacă sunt calibrate) și aceiași colorație uniformă (pentru categoria 
extra).

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fi e reprezentativă pentru întregul 
conținut.
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Ambalare
Ambalajele trebuie să asigure protecția caiselor. Am-
balajele pot avea în interior intercalări de polietilenă 
sau carton. Materialele utilizate în interiorul ambalaju-
lui trebuie să fi e noi, curate și să protejeze produsul de 
vătămări interne sau externe. 

Utilizarea hârtiei speciale sau a etichetelor care poar-
tă specifi cații comerciale este permisă, cu condiția ca 
imprimarea sau etichetarea să fi e realizate cu cerneală 
sau clei netoxic.

Ambalajele trebuie să fi e lipsite total de corpuri străine.

Prezentare 
Caisele pot fi  prezentate:

- în ambalaje mici;
- într-un ambalaj, aranjate în unul sau mai multe 

straturi, dar separate între ele;
- în ambalaj în vrac, cu excepția categoriei extra.

Marcare 
Tabelul 3.4. Prevederi referitoare la marcare [12]

Marcarea se face pe aceiași parte a ambalajului, lizibil și vizibil din exterior.
Identifi care

- Ambalator: nume și adresă și/sau Expeditor: eliberat sau acceptat ofi cial
- Cod de marcă.

Natura produsului
- ,,Caise” dacă conținutul nu este vizibil din exterior;
- Denumirea soiului pentru categoriile extra și I. 

Originea produsului
- Țara de origine, zona de producție sau denumirea națională, regională sau locală.

Specifi cații comerciale 
- Categoria;
- Calibrul (în cazul calibrării), exprimat prin diametrele minime și maxime.

Specifi cații comerciale facultative
Marca ofi cială de control.
Ambalajele comerciale nu sunt supuse regulilor de marcare, dar ele trebuie să corespundă 
cerințelor naționale. Totuși, marcarea se va face întotdeauna pe ambalajele de transport care 
conțin astfel de unități de ambalare.
Legislația unor țări impune declararea explicită a numelui și adresei. Totuși, când se folosește 
un cod de marcă, mențiunea ”ambalator” și/sau ”distribuitor” (sau prescurtările echivalente) se 
va face în legătură cu codul de marcă.

Figura 3.3. Metode de ambalare a 
caiselor
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Condiționarea piersicilor și nectarinelor in-
clude analiza aspectului exterior, sortarea și 
calibrarea. În rezultatul analizei aspectului ex-
terior și a sortării, din lot se elimină frunzele, 
fructele verzi sau supracoapte, atacate de boli 
sau/și dăunători, cu leziuni mecanice. De ase-
menea, calibrarea presupune înlăturarea fruc-
telor de dimensiuni mici, deformate sau care 
nu corespund calibrului standardizat. 

În unele cazuri, pentru a micșora pierderile în 
timpul păstrării cauzate de boli parazitare, se 
recomandă hidro-tratarea piersicilor și necta-
rinelor cu soluții speciale cu o ulterioară zvân-
tare completă. [2]

Cerințele de calitate a piersicilor și nectarine-
lor2 din soiuri cultivate provenite din Prunus-
persica Sieb și Zucc pentru a fi  livrate în stare 
proaspătă trebuie să corespundă cerințelor 
documentului normativ Standard Moldovean 
SM SR 3156:2006 ,,Fructe și legume proaspete. 
Piersici și nectarine”

Piersicile și nectarinele sunt clasifi cate în trei 
categorii de calitate: extra, categoria I, categoria 
II. Cerințele de calitate și toleranțele sunt spe-
cifi cate în funcție de fi ecare categorie.

Tabelul 4.1.Cerințe de calitate la piersici și nectarine [11]

Cerințe 
minimale

Întregi, sănătoase, curate, lipsite de materii străine vizibile, fără dăunători sau 
practic fără deprecieri cauzate de aceștia, ferme, fără umiditate exterioară 
anormală, lipsite de miros și/sau gust străin.
Sufi cient de dezvoltate, prezintă un grad de coacere satisfăcător.
Suportă transportarea și manipularea până la locul de destinație.

Descrierea cerințelor pe categorii
Categoria 

extra 
Piersici și nectarine de forma, dezvoltarea și culoarea tipice soiului, ținându-se 
cont de zona în care au fost cultivate.
Lipsite de defecte, cu excepția unor defecte ușoare superfi ciale, care nu 
afectează aspectul general al produsului, calitatea și prezentarea în ambalaj.

2 Acest text se aplică la toate soiurile de piersici sau nectarine cu sâmbure aderent sau neaderent, cu 
pielița netedă sau aspră.

CONDIŢIONAREA PIERSICILOR ȘI NECTARINELOR

Figura 4.1. Piersici și nectarine provenite 
din soiuri cultivate



10

Categoria I Piersici și nectarine de bună calitate, cu caracteristici specifi ce soiului, ținându-se 
cont de zona în care au fost cultivate.
Se admite un ușor defect de formă, dezvoltare sau culoare.
Pulpa trebuie să fi e perfect sănătoasă.
Piersicile și nectarinele crăpate la punctul de prindere a pedunculului sunt excluse.
Se admit ușoare defecte ale pieliței dacăacestea nu afectează aspectul general al 
produsului:

- 1 cm în lungime pentru defecte de formă alungită;
- 0,5 cm 2 în suprafața totală pentru alte defecte.

Categoria II Piersici și nectarine care nu pot fi  încadrate în categoriile anterioare, dar 
corespund cerințelor minimale, specifi cate mai sus.
Fructele crăpate la punctul de prindere a pedunculului sunt permise numai cu 
toleranțe de calitate.
Se admit ușoare defecte ale pieliței dacă piersicile își păstrează caracteristicile 
esențiale privind calitatea:

- 2 cm în lungime pentru defecte de formă alungită;
- 1,5 cm 2 în suprafața totală pentru alte defecte.

Tabelul 4.2.Calibrarea piersicilor și nectarinelor [11]

Calibrul este determinat de circumferință sau diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.

Calibrarea este obligatorie pentru toate categoriile.

Figura 4.2. Determinarea diametrului maxim la piersic 
cu calibru inelar și șubler.

Figura 4.3. Determinarea 
circumferinței la piersic.

Piersicii și nectarinele se calibrează după scara:
Diametru (mm) Cod de calibru Circumferință (cm)

minim 90 AAAA minim 28

80 – 90 AAA 25 – 28

73 – 80 AA 23 – 25

67 – 73 A 21 – 23

61 – 67 B 19 – 21

56 – 61 C 17,5 – 19

51 – 56 D 16 – 17,5
Calibrul minim permis pentru categoria extra este de 56 mm la diametru și 17,5 cm în 
circumferința.
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Tabelul 4.3.Toleranțe pentru calitate și calibru [11]
Toleranțele de calitate și de calibru se admit în fi ecare ambalaj pentru produsul care nu este con-
form cu cerințele categoriei indicate.

Toleranțe de calitate, maxim
Categoria 

extra 
5% din numărul sau din masa piersicilor sau nectarinelor, care nu corespund 
cerințelor categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I.

Categoria I 10% din numărul sau din masa piersicilor sau nectarinelor, care nu corespund 
cerințelor categoriei, dar sunt conforme cu cele ale categoriei II.

Categoria II 10% din numărul sau din masa piersicilor sau nectarinelor care nu corespund 
cerințelor categoriei și cerințelor minimale, cu excepția fructelor afectate de 
putrezire, vătămări sau orice altă depreciere ce le fac improprii pentru consum.

Toleranțe de calibru
Pentru toate categoriile: 10% din numărul sau din masa piersicilor sau nectarinelor.
În cazul calibrării: 

- după circumferință: ± 1 cm față de calibrul specifi cat pe ambalaj; 
- după diametru și ± 3 mm față de calibrul specifi cat pe ambalaj.

Cerințe referitoare la prezentarea piersicilor

Omogenitate
Conținutul fi ecărui ambalajtrebuie să fi e omogen și să cuprindă piersici sau nectarine de 
aceiași origine, soi, grad de maturitate și calibru. 

La categoria extra conținutul trebuie să fi e uniform după culoare.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fi e reprezentativă pentru întregul 
conținut.

Ambalare
Ambalajele trebuie să asigure protecția piersicilor sau nectarinelor. Ambalajele pot avea 
în interior intercalări de polietilenă sau carton. De asemenea, piersicii și nectarinele pot fi  
așezate în alveole.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fi e noi, curate și să protejeze pro-
dusulde vătămări interne sau externe. 

Este permisă utilizarea hârtiei speciale/cerate sau a etichetelor cu specifi cații comerciale, 
dacă imprimarea sau etichetarea sunt realizate cu cerneală sau clei netoxic.

Prezentare 
Piersicile și nectarinele pot fi  prezentate în ambalaje mici sau medii (după capacitate).

La categoria extra fructele vor fi  prezentate într-un singur strat. Fiecare fruct trebuie să fi e 
izolat de cele învecinate. 

La categoria I și II fructele vor fi  prezentate în unul sau două straturi. 

Se admite prezentarea în maximum 4 straturi, când fructele sunt puse în alveole rigide, 
aranjate astfel, încât acestea să nu se sprijine pe fructele din straturile inferioare.
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Figura 4.4. Metode de ambalare a piersicilor și nectarinelor

Marcare

Tabelul 3.4. Prevederi referitoare la marcare [11]

Marcarea se face pe aceiași parte a ambalajului, lizibil și vizibil din exterior.
Identifi care

- Ambalator: nume și adresă și/sau Expeditor: eliberat sau acceptat ofi cial.
- Cod de marcă.

Natura produsului
- ,,Piersici /Nectarine” dacă conținutul nu este vizibil din exterior.
- Denumirea soiului pentru categoriile extra și I.

Originea produsului
- Țara de origine, zona de producție sau denumirea națională, regională sau locală.

Specifi cații comerciale 
- Categoria;
- Calibrul exprimat prin una din măsurări: 
- diametrele minime și maxime;
- circumferința minimă sau maximă;
- codul de calibru .

Specifi cații comerciale facultative
Numărul de fructe.
Marca ofi cială de control.
Unitățile de ambalare cu produse preambalate pentru vânzare directă la consumator nu 
sunt supuse acestor reguli de marcare, dar trebuie să corespundă cerințelor naționale. Totuși, 
marcarea se va face pe ambalajele de transport care conțin astfel de unități de ambalare.
Legislația unor țări impune declararea explicită a numelui și adresei. Totuși, când se folosește 
un cod de marcă, mențiunea ”ambalator” și/sau ”distribuitor” (sau prescurtările echivalente) se 
va face în legătură cu codul de marcă.
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Condiționarea prunelor include analiza aspectului exterior, sortarea, calibrarea. În rezul-
tatul analizei aspectului exterior și a sortării, din lot se elimină frunzele, exemplarele ne-
corespunzătoare calității: fructele verzi sau supracoapte, atacate de boli sau/și dăunători, 
crăpate, pătate, cu leziuni mecanice. De asemenea, calibrarea presupune înlăturarea fruc-
telor de dimensiuni mici, deformate sau care nu corespund calibrului standardizat. [2]

Se disting soiuri de prune obținute din diverse varietăți cu specifi c comercial, organolep-
tic, nutrițional [4]:

Prunus domestica 
L.ssp. domestica

Prunus domestica 
L.ssp. insititia (L.) Schneid

Prunus domestica 
L.ssp. italica (Borkh.) Gams

Prunus domestica L.ssp. syriaca 
(Borkh.) Janchenși

Prunus salicina Lindl Plumcot Flavorella

Cerințele de calitate ale prunelor din soiuri provenite din Prunus domestica, Prunus sa-
licina și hibrizi interspecifi ci din prun și cais pentru a fi  livrate în stare proaspătă trebuie 
să corespundă cerințelor documentului normativ Standard Moldovean SM SR 2197:2006 ,, 
Fructe și legume proaspete. Prune”

Figura 5.1. Prune provenite din Prunus domestica, Prunus salicina

CONDIŢIONAREA PRUNELOR
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Prunele sunt clasifi cate în trei categorii de calitate: extra, categoria I, categoria II. 

Cerințele de calitate și toleranțele sunt specifi cate în funcție de categorie.

Tabelul 5.1.Cerințe de calitate la prune[8]

Cerințe 
minimale

Întregi, sănătoase, curate, lipsite de orice materii străine vizibile, fără dăunători 
sau practic fără deprecieri cauzate de aceștia, fără umiditate exterioară anormală, 
lipsite de miros și/sau gust străin.
Sufi cient de dezvoltate, prezintă un grad de coacere satisfăcător.
Suportă transportarea și manipularea până la locul de destinație.

Descrierea cerințelor pe categorii
Categoria 

extra 
Prune caracteristice soiului din punct de vedere al formei, dezvoltării, colorației și 
acoperirii cu pruină. 
Prune cu pulpă fermă.
Lipsite de defecte, cu excepția unor defecte ușoare, care nu afectează aspectul 
general al produsului, calitatea, menținerea calității și prezentarea în ambalaj.

Categoria I Prune de calitate bună, cu caracteristici specifi ce soiului. 
Se admite:

- ușor defect r de formă, dezvoltare sau colorație;
- defecte de formă alungită ale pieliței, până la 1/3 din diametrul maxim al 

fructului;
- alte defecte ale pieliței, cu suprafața maximă de 1/16 din suprafața totală.

Categoria II Prune care nu pot fi  încadrate în categoriile anterioare, dar corespund cerințelor 
minime, specifi cate mai sus.
Se admit următoarele defecte, cu condiția ca prunele să-și păstreze 
caracteristicile esențiale privind calitatea:

- defecte de formă, dezvoltare sau colorație; 
- defecte ale pieliței a căror suprafață totală este de 1/4maxim din întreaga 

suprafață. 

Tabelul 5.2.Calibrarea prunelor [8]

Calibrul este determinat după diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.

Figura 5.2. Determinarea diametrului la prune cu șublerul și calibru liniar.

Cerințele față de calibrele minime la prune (mm): 
Soiuri Categoriaextra și I Categoria II

Soiuri cu fructe mari 35 30
Alte soiuri 28 25

Mirabele și goldane 20 17
Pentru categoria extra, diferența maximă în diametrul fructelor din oricare ambalaj este 
stabilită de 10 mm.
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Tabelul 5.3.Toleranțe pentru calitate și calibru [8]

Toleranțele de calitate și de calibru se admit în fi ecare ambalaj, pentru produsul care nu este con-
form cu cerințele categoriei indicate.

Toleranțe de calitate, maxim
Categoria 

extra 
5% din numărul sau din masa prunelor, care nu corespund cerințelor categoriei, 
dar sunt conforme cucele ale categoriei I.

Categoria I 10% din numărul sau din masa prunelor care nu corespund cerințelor categoriei, 
dar sunt conforme cu cele ale categoriei II. 
Se admit maximum 2% de fructe plesnite și/sau viermănoase.

Categoria II 10% din numărul sau din masa prunelor, care nu corespund nici cerințelor 
categoriei și nici cerințelor minimale, cu excepția fructelor afectate de putrezire, 
vătămări severe sau orice altă depreciere care le fac improprii pentru consum.
Se admit maximum 4% de fructe plesnite sau viermănoase.

Toleranțe de calibru
Pentru toate categoriile: 10% din numărul sau din masa prunelor care diferă față de calibrul 
minim, fără ca această deviere să depășească ±3mm față de calibrul specifi cat pe ambalaj.

Cerințe referitoare la prezentarea prunelor

Omogenitate
Conținutul fi ecărui ambalaj trebuie să fi e omo-
gen și să cuprindă prune de aceiași origine, soi, 
calitate și calibru. La categoria extra conținutul 
trebuie să fi e uniform și după culoare.

Partea vizibilă a conținutului ambalajului 
trebuie să fi e reprezentativă pentru întregul 
conținut.

Ambalare
Ambalajele trebuie să asigure protecția pru-
nelor.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului 
trebuie să fi e noi, curate și să protejeze produ-
sulde vătămări interne sau externe. 

Este permisă utilizarea hârtiei sau a etichete-
lor care poartă specifi cații comerciale, dacă 
imprimarea sau etichetarea sunt realizate cu 
cerneală sau clei netoxic.

Prezentare 
Prunele pot fi  prezentate:

- în ambalaje mici;
- într-un ambalaj aranjate în unul sau mai multe straturi separate între ele;
- în ambalaj, puse în vrac, cu excepția celor de categoria extra. 

Figura 5.3. Metode de ambalare 
a prunelor [4]
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Marcare

Tabelul 5.4. Prevederi referitoare la marcare [8]

Marcarea se face pe aceiași parte a ambalajului, lizibil și vizibil din exterior.

Identifi care
- Ambalator: nume și adresă și/sau Expeditor: eliberat sau acceptat ofi cial.
- Cod de marcă.

Natura produsului
- ,,Prune” când conținutul ambalajului nu este vizibil din exterior.
- Denumirea soiului.

Originea produsului
- Țara de origine, zona de producție sau denumirea națională, regională sau locală.

Specifi cații comerciale 
- Categoria;
- Calibrul (în caz de calibrare) exprimat prin diametrele minime și maxime. 

Specifi cații comerciale facultative
Marca ofi cială de control.
Unitățile de ambalare cu produse preambalate pentru vânzare directă la consumator nu 
sunt supuse acestor reguli de marcare, dar trebuie să corespundă cerințelor naționale. Totuși, 
marcarea se va face pe ambalajele de transport care conțin astfel de unități de ambalare.
Legislația unor țări impune declararea explicită a numelui și adresei. Totuși, când se folosește 
un cod de marcă, mențiunea ”ambalator” și/sau ”distribuitor” (sau prescurtările echivalente) se 
va face în legătură cu codul de marcă.
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Condiționarea perelor include analiza aspec-
tului exterior, gradului de sănătate, sortarea 
și calibrarea. În rezultatului analizei aspectu-
lui exterior și sortării, din lot se elimină frun-
zele, exemplarele necorespunzătoare calita-
tiv: fructele supracoapte, atacate de boli sau/
și dăunători, crăpate, pătate, cu leziuni me-
canice. 

De asemenea, calibrarea presupune înlătura-
rea fructelor de dimensiuni mici, deformate 
sau care nu corespund calibrului standardi-
zat. [2]

Cerințele de calitate a perelor din soiuri culti-
vate provenite din Pyruscommunis L. pentru 
a fi  livrate în stare proaspătă trebuie să co-
respundă cerințelor documentului normativ 
Standard Moldovean SM SR 2324:2006 „Fructe 
și legume proaspete. Pere”

Perele sunt clasifi cate în trei categorii de calita-
te: extra, categoria I, categoria II.

Cerințele de calitate și toleranțele sunt specifi -
cate în funcție de fi ecare categorie.

Tabelul 6.1. Cerințe de calitate la pere [9]

Cerințe 
minimale

Întregi, sănătoase, curate, lipsite de orice materii străine vizibile, fără dăunători 
sau practic fără deprecieri cauzate de aceștia, fără umiditate exterioară anormală, 
lipsite de miros și/sau gust străin.
Dezvoltarea și starea perelor trebuie să le permită: 

- să-și continue procesul de maturare și să ajungă la gradul de coacere în 
raport cu caracteristicile de soi;

- să suporte transportarea și manipularea până la locul de destinație.

Descrierea cerințelor pe categorii
Categoria 

extra 
Pere caracteristice soiului din punct de vedere al formei, mărimii și colorației.
Pedunculul trebuie să fi e intact.
Pulpa trebuie să fi e sănătoasă, să nu aibă rugozitate aspră.
Lipsite de defecte, cu excepția unor defecte foarte ușoare, care nu 
afecteazăaspectul general al produsului, calitatea și prezentarea în ambalaj.
Perele nu trebuie să aibă sclereide perceptibile.

CONDIŢIONAREA PERELOR

Figura 6.1. Pere provenite din soiuri 
cultivate din Pyruscommunis L.
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Categoria I Pere de bună calitate, cu forma, mărimea și colorația specifi ce soiului. 
Pulpa trebuie să fi e sănătoasă, să nu aibă rugozitate aspră.
Se admit următoarele defecte, dacă acestea nu afectează aspectul general al 
produsului, menținerea calității și prezentarea în ambalaj:
a) ușor defect de formă, dezvoltare sau colorație;
b) ușoare defecte ale pieliței,care nu trebuie să se extindă pe mai mult de:

- 2 cm lungime pentru defecte de formă alungită;
- 1 cm2 în suprafață totală, cu excepția rapănului (Venturiainaegualis);
- 0,25 cm2 de suprafață cumulată a rapănului;
- 1 cm2 în suprafață totală pentru pete ușoare, care nu trebuie să fi e 

decolorate.
Pedunculul poate fi  ușor vătămat.
Perele nu trebuie să aibă sclereide perceptibile.

Categoria II Pere care nu pot fi  încadrate în categoriile anterioare, dar corespund cerințelor 
minime, specifi cate mai sus.
Se admit următoarele defecte, cu condiția ca perele să-și păstreze caracteristicile 
esențiale privind menținerea calității:
a) defecte de formă, dezvoltare sau colorație; 
b) defecte ale pieliței care nu trebuie să depășească:

- 4 cm lungime pentru defecte de formă alungită;
- 2,5 cm2 în suprafață totală pentru alte defecte, incluzând pete ușor 

decolorate, cu excepția rapănului (Venturiainaegualis);
- 1 cm2 de suprafață cumulată a rapănului;
- 1,5 cm2 din suprafață totală pentru pete ușoare, care pot fi  ușor decolorate.

Tabelul 6.2. Calibrarea perelor [9]

Calibrul este determinat după diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale

Figura 6.2. Determinarea diametrului cu calibru inelar și șubler
Calibrul minim pentru fi ecare categorie este (mm):

Categoria extra Categoria I Categoria II
Soiuri cu fructe mari 60 55 55

Alte soiuri 55 50 45

Pentru perele de vară calibrul minim nu se include în cazul produsului recoltat și livrat 
anual în perioada 10 iunie-31 iulie.

Diferența de diametru între fructele din același ambalaj este limitată la:
• 5 mm pentru fructele de categoria extra și de categoria I și II așezate în rânduri și 

straturi;
• 10 mm pentru fructele de categoria I, prezentate în vrac în lădițe sau în ambalaje 

comerciale.
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Tabelul 6.3. Toleranțe pentru calitate și calibru [9]
Toleranțele de calitate și de calibru se admit în fi ecare ambalaj, pentru produsul care nu corespun-
de cerințelor categoriei indicate.

Toleranțe de calitate, maxim
Categoria 

extra 
5% din numărul sau din masa perelor, care nu corespund cerințelor categoriei, 
dar sunt conforme cu cele ale categoriei I sau, în mod excepțional,se admit la 
toleranțele acelei categorii.

Categoria I 10% din numărul sau din masa perelor, care nu corespund cerințelor categoriei, 
dar sunt conforme cu cele ale categoriei II sau, în mod excepțional, se admit la 
toleranțele acelei categorii. 
Perele fără peduncul nu sunt incluse în această toleranță.

Categoria II 10% din numărul sau din masa perelor, care nu corespund cerințelor categoriei 
și cerințelor minime, cu excepția fructelor afectate de putrezire sau orice altă 
depreciere, le fac impropriu pentru consum.
Se admit maximum 2% din numărul sau masa fructelor, care prezintă 
următoarele defecte:

- ușoare leziuni sau crăpături necicatrizate;
- foarte ușoare urme de putrezire;
- prezența unor dăunători interni și/sau alterări ale pulpei cauzate de 

dăunători.

Toleranțe de calibru, pentru toate categoriile:
Pentru pere supuse regulilor de omogenitate: 
- 10% din numărul sau din masa fructelor care corespund calibrului imediat superior sau 

inferior specifi cat pe ambalaj, 
- cu o variație de maximum 5 mm sub calibrul minim pentru fructele clasifi cate de calibrul cel 

mai mic.
Pentru pere care nu sunt supuse regulilor de omogenitate: 
- 10% din numărul sau din masa fructelor care se situează sub calibrul minim prezentat,
-  cu o variație de cel mult 5 mm sub calibrul minim.

Cerințe referitoare la prezentarea perelor

Omogenitate
Conținutul fi ecărui ambalaj trebuie să fi e omogen și să cuprindăpere de aceiași origine, 
soi, calitate și calibru (dacă produsul este calibrat) și cu același grad de maturitate.

La categoria extra omogenitatea se aplică și în ceea ce privește colorația. 

Partea vizibilă a conținutului ambalajului trebuie să fi e reprezentativă pentru întregul 
conținut.

Ambalare
Ambalajele trebuie să asigure protecția perelor.

Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fi e noi, curate și să protejeze pro-
dusul de vătămări interne sau externe. 

Este permisă utilizarea hârtiei sau a etichetelor cu specifi cații comerciale, dacă imprima-
rea sau etichetarea sunt realizate cu cerneală sau clei netoxic.
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Figura 6.3. Metode de ambalare a perelor

Prezentare 
Perele de categoria extra trebuie așezate în straturi în ambalaj.

Marcare 
Tabelul 6.4. Prevederi referitoare la marcare [9]

Marcarea se face pe aceiași parte a ambalajului, lizibil și vizibil din exterior.

Identifi care
- Ambalator: nume și adresă și/sau Expeditor: eliberat sau acceptat ofi cial.
- Cod de marcă.

Natura produsului
- ,,Pere” când conținutul ambalajului nu este vizibil din exterior.
- Denumirea soiului.

Originea produsului
- Țara de origine, zona de producție sau denumirea națională, regională sau locală.

Specifi cații comerciale 
- Categoria;
- Calibrul sau numărul de bucăți pentru fructele așezate în rânduri și în starturi.

Specifi cații comerciale facultative
Marca ofi cială de control.
Unitățile de ambalare cu produse preambalate pentru vânzare directă la consumator nu 
sunt supuse acestor reguli de marcare, dar trebuie să corespundă cerințelor naționale. Totuși, 
marcarea se va face pe ambalajele de transport care conțin astfel de unități de ambalare.
Legislația unor țări impune declararea explicită a numelui și adresei. Totuși, când se folosește 
un cod de marcă, mențiunea ”ambalator” și/sau ”distribuitor” (sau prescurtările echivalente) se 
va face în legătură cu codul de marcă.
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Sarcina 1

Abilitatea Condiționarea produselor horticole 
Condiții Laborator: mostre de produse horticole, veselă, balanță, șublere, calibre, foarfece, 

platouri, cârpe moi, standarde în vigoare pentru produsele horticole analizate. 

Ghid de performanță
Nr. Pasul Da Nu
1. Pregătiți o probă de laborator a unui produs horticol destinat determinării: 

tabelul 7.1sau conform SM SR ISO 874:2006.
2. Analizați vizual aspectul exterior al fi ecărui produs din proba de laborator conform 

criteriilor de calitate descrise în standardul produsului respectiv.
3.* Clasifi cați produsele după categorii: calitatea extra, I, II, nestandardizate. 
4.* Calibrați produsele horticole supuse examinării :

• La cireșe și vișine determinați diametrul maxim ecuatorial.
• La caise determinați diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.
• La piersici și nectarine determinați diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale și/

sau circumferința.
• La prune determinați diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.
• La pere determinați diametrul maxim al secțiunii ecuatoriale.

5. Comparați rezultatele obținute în urma calibrării produselor cu normativele stipulate 
în standardele respective pentru fi ecare produs.

6. Determinați diferența dintre produsul horticol cel mai mare și cel mai mic din același 
ambalaj (în cazul când analizaţi produsele horticole ambalate).

7. Comparați rezultatele obținute cu normativele stipulate în standardul produsului 
respectiv.

8. Stabiliți toleranța de calitate a produsului horticol din proba de laborator conform 
standardului respectiv. 

9. Determinați toleranța de calibru a produsului horticol din proba de laborator conform 
standardului respectiv.

10. Determinaţi omogenitatea fi ecărui ambalaj, ambalarea și marcarea ambalajelor conform 
cerinţelor standardelor corespunzătore produsului horticol.

* – pași ce necesită o atenție maximă.

Timp: 30 min

Tabelul 7.1. Mărimea probelor de laborator [7]

Produs Mărimea probelor 
de laborator

Fructe mici, nuci, alune de pădure, migdale, castane etc. 1 kg

Cireșe, vișine, prune. 2kg

Caise, banane, gutui, fructe citrice, piersici, mere, pere, struguri, avocado. 3 kg

Ananas 5 bucăți

Sarcini de lucru
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Sarcina 2

Comparați datele obținute în rezultatul condiționării produselor horticole cu normativele 
din standardul pentru fi ecare produs horticol.

Nr. Tipul de 
produs

Cerințe de 
calitate

Categoria
produsului

Valori de
calibrare

Toleranțe
calitate calibru

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:
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Figura 8.1. Condiționare manuală [5]

Figura 8.2. Condiționare mecanizată [14], [15]

Figura 8.3. Condiționare automatizată [5]

Anexă
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1. Beceanu D., Chira A. Tehnologia produselor horticole. București, Ed. Economică, 2003.
2. Jamba A. Tehnologia păstrării produselor horticole. UASM, 2006.
3. Popa S., Bragiș A., Cumpanici A. Producerea prunelor. Manual tehnologic. Chișinău 2014
4. Prodan Gh., Tudor T. Îndrumător de lucrări practice la tehnologia fructelor și legumelor. 

București.
5. Mark Grubb. Proiectul Casei de Ambalare a Produselor Agricole. Raport fi nal. USAID. Organizația 

Mondiala pentru Logistica Alimentara (World Food Logistics Organization). Chișinău 2007.
6. Reglementare tehnică „Cerinţe de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspe-

te”, Hotărârea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009. Publicat : 19.01.2010 în Monitorul Ofi cial Nr. 
5-7, art. Nr.26, Data intrării în vigoare: 01.01.2012

7. Standard Moldovean SM SR ISO 874:2006 ” Fructe și legume proaspete. Eșantionare (luarea 
probelor)” Moldova – Standard.

8. Standard Moldovean SM SR 2197:2006 ,,Fructe și legume proaspete. Prune” Moldova – Stan-
dard.

9. Standard Moldovean SM SR 2324:2006 ,,Fructe și legume proaspete. Pere” Moldova – Stan-
dard.

10. Standard Moldovean SM SR 3155:2006 ,,Fructe și legume proaspete. Cireșe și vișine” Moldova 
– Standard.

11. Standard Moldovean SM SR 3256:2006 „Fructe și legume proaspete. Piersici și nectarine” Mol-
dova – Standard.

12. Standard Moldovean SM SR 59:2005 ,,Fructe și legume proaspete. Caise” Moldova – Stan-
dard.

13. http://extension.oregonstate.edu/wasco/horticulture
14. http://www.kerianmachines.com/ 
15. http://www.greefa.nl/

Notă: Un standard nu conține neapărat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Este im-
portant ca utilizatorii standardelor să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții și a tuturor modifi că-
rilor ulterioare.
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