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Tratarea cu dioxid de sulf previne apariţia bolilor criptogamice, care atacă strugurii în 
timpul păstrării și transportării la temperaturi relativ joase. Forma sub care se adminis-
trează dioxidul de sulf poate fi : gazoasă, lichefi ată, soluţie apoasă sau în stare solidă, sub 
formă de săruri.

Există diferite metode de tratare cu dioxid de sulf (SO2).

Instalaţia de alimentare cu SO2 (folosit în stare lichefi ată) se instalează în afara depozi-
tului de păstrare a strugurilor și este prevăzută cu câte un robinet pentru fi ecare celulă, 
astfel, încât tratamentele se pot aplica diferenţiat, după necesităţi. Păstrarea SO2 se face 
în butelii de oţel, iar dozarea lui se face gravimetric (prin cântărirea buteliei) și volumetric 
(folosind sulfi tometrul). 

Sulfi tometrul este un aparat etanș de forma cilindrică, prevăzut cu un tub confecționat 
din material transparent, inscripționat cu gradații, care permite o dozare foarte corectă a 
cantității de dioxid de sulf necesară, prin urmărirea etalonării.

Tratamentele de sulfi tare, în lipsa instalaţiei speciale, se pot efectua cu sulf solid, care 
se arde în cutii metalice sau în tăvi de tablă, amplasate în mai multe puncte dispersate în 
celulă. Pentru omogenizarea atmosferei se recomandă funcţionarea ventilatoarelor.

Fumegarea cu dioxid de sulf reduce intensitatea de respiraţie a strugurilor de masă. Dioxi-
dul de sulf (SO2) infl uenţează pozitiv asupra culorii boabelor și uscarea ciorchinilor. Datorită 
faptului, că ciorchinii rămân verzi pe durata păstrării, se micșorează căderea boabelor. Trata-
mentele cu dioxid de sulf apără strugurii de masă de putregaiul cenușiu produs de Botrytis-
cinerea, Cladosporiumherbarium (putrezirea verzuie), 
Penicillium sp., Alternaria sp. (putrezirea brună) ș.a.

Dioxidul de sulf se obţine prin arderea sulfului so-
lid (fi g. 1.1). Dioxidul de sulf reprezintă (la tempera-
tură obișnuită și presiune atmosferică normală) un 
gaz fără culoare, de 2,2 ori mai greu ca aerul, care 
infl uenţează toxic (puternic) asupra mucegaiurilor și 
bacteriilor.

Dozele excesive de dioxid de sulf produc depreci-
erea strugurilor, manifestată prin decolorarea unor 
zone izolate la suprafaţa boabelor. Cele mai sensibi-
le zone sunt cele de unire a pedicelului cu boabele, 
vârful sau zona de inserţie a fi lamentului fl orii, răni-
le, rosăturile etc.

La microscop se pot observa numeroase răni foarte 
mici pe suprafaţa pieliţei. Strugurii care au fost ex-

Generalităţi

Figura 1.1. Procesul de ardere 
al sulfului, din care se obține dioxid 

de sulf, cu o fl acără albastră
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cesiv trataţi, la scoaterea de la păstrare încep să se înnegrească, ca urmare a reacţiilor 
de oxidare, care au loc în ţesuturile afectate. În cazul soiurilor roșii de struguri, culoarea 
devine roză sau albă. În cazul soiurilor albe, culoarea nu se modifi că. Aceste deprecieri se 
constată numai în cazurile:

• depășirii dozei de 2-4% SO2;
• menţinerii îndelungate a gazului în contact cu strugurii;
• efectuării tratamentului la temperaturi ridicate de 20-300C;
• în cazul repetării sulfi tării la intervale mici. 

Generatoarele individuale cu SO2 sunt o altă me-
todă de sulfi tare a strugurilor fi ind utilizată pentru 
fi ecare ambalaj în parte. Generatoarele sunt repre-
zentate de pachete sau folii alveolate, care conţin 
metabisulfi t de sodiu (Na2S2O5).

În contact cu umiditatea din ambalaj și în pre-
zenţa dioxidului de carbon (CO2), generatoarele 
degajă SO2 în proporţie de circa 30-35% din greu-
tatea iniţială. Strugurii sunt păstraţi în lădiţe căp-
tușite cu o folie de polietilenă în formă de sac, cu 
laturile acoperitoare. Generatorul de SO2 se așea-
ză deasupra ciorchinilor, iar laturile sacului se în-
doaie, învelind strugurii și placheta generatoare 
cu Na2S2O5 (fi g. 1.2).

În general generatoarele de SO2sunt clasifi cate în 
dependență de intensitatea de generare a gazului 
în timp: 

• generatoarele cu generare rapidă asigură o 
conservare de 2-3 luni;

• generatoarele combinate, îmbină ambele ti-
puri de emisie a SO2 și asigură calitatea stru-
gurilor până la 4 luni.

Generatorul combinat de SO2 acționează 
în două etape. În prima etapă, generato-
rul de SO2 elimină o cantitate semnifi cati-
vă de gaz într-o perioadă scurtă de timp, 
care inactivează sporii de Botrytiscinerea 
de pe suprafața fructelor. Etapa a doua 
se caracterizează printr-un nivel scăzut 
de producere de SO2, dar oricum adecvat 
pentru a controla dezvoltarea putregaiu-
lui în timpul depozitării.

Fig. 1.3. Instalaţia de alimentare cu SO2

Figura 1.2. Etapele de ambalare a 
strugurilor cu generator SO2:

1, 3 – material absorbant; 
2 – generator SO2; 
4 – sac de polietilenă; 
5 – struguri de masă; 
6 – cutie de carton
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Tratamentul cu dioxid de sulf la struguri se poate efectua în încăperi speciale, în celulele 
frigorifi ce destinate răcirii preventive, în vagoane și în mijloace auto frigorifi ce. Tratamen-
tele cu dioxid de sulf trebuie efectuate periodic, în funcţie de starea de sănătate a strugu-
rilor (fi g. 2.1).

TRATAMENTUL 
CU SO2

PRIMUL TRATAMENT

la depozitare pe durata păstrării

TRATAMENTUL REPETAT

Figura 2.1. Schema sulfi tării

2.1. Primul tratament
Primul tratament cu dioxid de sulf la strugurii de masă se produce după ce sunt depozi-
taţi, răciţi și după umplerea celulelor. Are un rol de dezinfectare și se face cu SO2 în con-
centraţie de 1%, imediat după introducerea strugurilor în depozit. 

2.2. Tratamentul repetat
Pe durata păstrării, tratamentele de întreținere cu SO2 în concentraţie de 0,25% se fac la 
intervale de 7 zile în primele 3 luni de păstrare și apoi, în funcție de starea sănătății stru-
gurilor din celulă, la interval de 10-14 zile până la sfârșitul păstrării. Cantităţile de fungicid 
necesare pentru realizarea sulfi tărilor la concentraţiile menţionate, în condiţiile tempera-
turii de 0°C vor fi :

• 28g SO2 gazos/m3 sau 14g S/m3 pentru realizarea concentraţiei de SO2 1%.
• 7g SO2 gazos/m3 sau 3,5g S/m3 pentru realizarea concentraţiei de SO2 0,25%.

Doza de dioxid de sulf (SO2) necesară pentru sulfi tarea unei celule se calculează la volu-
mele spaţiului rămas liber după depozitarea strugurilor.

Calculul cantității de SO2 pentru tratarea unei celule frigorifi ce se efectuează conform for-
mulei:

G =
K

V – (N × υ) × C

Descrierea procesului de tratare cu dioxid de sulf (SO2)
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În care:
G – cantitatea de SO2, kg (sau litri);
V – volumul celulei, m3;
N – numărul de lăzi cu struguri depozitate în celulă, buc.;
υ – volumul ocupat de o ladă, m3;
C – concentrația de SO2 exprimată în numere zecimale (1%=0,01; 0,25%=0,0025);
K – corespondentul în volum (m3) a unui litru sau kg de SO2 lichefi at la temperatura dată 
(de exemplu, la 00C 1 litru SO2 ocupă 0,5 m3, iar 1 kg SO2 ocupă 0,35 m3).

Durata gazării cu dioxid de sulf (SO2) a strugurilor este de 30 min, din momentul admi-
nistrării dozei, timp în care funcţionează ventilatoarele în celulă, pentru realizarea unei 
circulaţii a aerului de 0,2-0,4 m/s. Eliminarea amestecului gazos din celulă începe după 30 
min, concomitent cu introducerea de aer proaspăt răcit. Durata operaţiunii de evacuare a 
dioxidului de sulf este de maximum 24 ore.

Cantitatea de dioxid de sulf (SO2) în struguri depinde de temperatura la care s-au efectuat 
tratamentele. Când temperatura este de 00C strugurii absorb o cantitate mai mică de dio-
xid de sulf, decât la temperaturi de peste 200C.

Tratamentul cu SO2 se întrerupe cu 7 zile înainte de a fi  scoase de la păstrare.

Toate tratamentele cu SO2trebuie să fi e înregistrate într-un registru „Sulfi tarea struguri-
lor” (anexa 1), iar rezultatele monitorizării conţinutului rezidual de SO2în struguri în re-
gistrul „Monitorizarea parametrilor pe durata păstrării” (anexa 2). Conţinutului rezidual al 
SO2 se determină în cadrul laboratoarelor acreditate în baza standardului internaţional 
ISO 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări și etalonări“. 
Acesta este un standard global de metrologie pentru etalonare în laboratoarele de încer-
cări și etalonări.

Tabelul 1.  Condiţii de păstrare a strugurilor

Regim de temperatură păstrare -1,5°C – - 0.5°C

Umiditate 95-97%

Concentrația dioxidului de sulf – SO2  la prima tratare 
(se efectuează imediat după umplerea camerei frigorifi ce)

1,0% sau 14 gr. sulf solid/
1m3 aer liber de paleti

Concentraţia dioxidului de sulf – SO2 în incinte 
(3 tratări pe lună câte 30 min. fi ecare)

0,25% sau 3,5 gr. sulf solid/
1 m3 aer liber

Perioadă utilă de păstrare in depozit frigorifi c specializat 
(executarea tuturor cerințelor procesului tehnologic de păstrare şi 
efectuarea recomandată a tratării strugurilor cu dioxid de sulf)

 4-5 luni
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Ghid de performanță

Abilitatea Tratarea strugurilor cu dioxid de sulf
Condiții Celulă frigorifi că: riglă, ruleta.

Nr. Pasul Da Nu
1. Măsurați lungimea, lățimea, înălțimea celulei frigorifi ce
2*. Calculați volumul celulei frigorifi ce, m3

V = L × B × H
În care:
L – lungimea, m;
B – lățimea, m;
H – înălțimea, m.

3. Numărați lăzile din celula frigorifi că
4. Măsurați lungimea, lățimea, înălțimea lăzii sau vezi ghidul 

„Ambalaje folosite în valorifi carea produselor horticole”
5*. Calculați volumul ocupat de o ladă, m3

V = L × B × H
În care:
L – lungimea, m;
B – lățimea, m;
H – înălțimea, m.

6*. Calculați cantitate de SO2 pentru tratarea celulei frigorifi ce, kg sau litri
* – pași ce necesită o atenție maximă.

Fișa de lucru a elevului
Sarcină: Completați tabelul cu date și calculați cantitatea de SO2 pentru tratarea unei 
celule frigorifi ce.

Volumul celulei frigorifi ce, m3 Volumul ocupat de o ladă, m3

Numărul de lăzi, buc.
L, m B, m H, m L, m B, m H, m

Concluzie referitoare la rezultatele obținute:

Timp de realizare: 30 minute.

Sarcini de lucru
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Anexe
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