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Importanța calciului în apa utilizată la manipularea cireșelor din soiul Kordia 
după recoltare asupra calității și perioadei de păstrare a fructelor 

Importance of calcium applied in post-harvest hydro-cooling water on the 
quality and the storage period of sweet cherries of Kordia varieties 
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Abstract. Sweet cherries are appreciated due to their flavor, color and availability in the early season of 

the year. However, the short harvesting season together with the soft texture, limit the availability of sweet 

cherries on the market for longer period. To have high quality fruits, calcium should be applied by farmers in 

orchards, but has a higher absorption rate while application in the postharvest hydro-cooling water. The aim 

of following study was to investigate the influence of calcium chloride (CaCl2) added to hydro-cooling water 

on physiological and biochemical parameters of Kordia sweet cherry variety. The research was carried out in 

2020. Fruits were immersed during 5 min in solution of CaCl2 in water at 0OC was at concentrations 0.0; 0.2%; 

0.5%; 1.0% and 2.0%. After hydro-cooling, fruits were stored in modified atmosphere packages produced by 

StePac, Israel for 2 and 4 weeks. The increase of Ca content in hydro-cooling water in comparison to control 

maintained constant values of Ca ions content, average weight and firmness of fruits with the best results at 

0.5% and 1.0% CaCl2 concentration. 
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Rezumat. Cireșele sunt apreciate pentru gustul plăcut și culoarea, dar și disponibilității în perioada 

timpurie a anului. Totuși, perioada limitată de recoltare împreună cu textura moale a fructelor limitează 

posibilitatea de a avea cireșe calitative în rețeaua de comerț pentru o perioadă mai îndelungată de 

comercializare. Pentru a avea fructe de calitate înaltă, calciul ar trebui să fie aplicat de fermieri în livadă, dar 

are o rată de absorbție mai mare în timp ce se aplică în apa de hidro-răcire la post recoltare. Scopul acestui 

studiului a fost de a analiza influența clorurii de calciu (CaCl2) adăugată în apa de prerăcire a cireșilor asupra 

parametrilor fiziologici și biochimici la soiul Kordia. Experiențele au fost efectuate pe parcursul anului 2020. 

Cireșele au fost imersate timp de 5 min în soluție de CaCl2 cu c temperatura de 00C și concentrația de 0,0; 

0,2%; 0,5%; 1,0%; 2,0%. După hidro-răcire, fructele au fost depozitate în ambalaje în atmosferă modificată 

de tipul StePac, Israel, timp de 2 și 4 săptămâni. Creșterea conținutului de Ca în apa de hidro-răcire în 

comparație cu varianta martor a menținut valori constante în privința ponderii ionilor de Ca, greutății medii și 

fermității fructelor, înregistrând cu cele mai favorabile rezultate când conținutul de CaCl2 a fost de 0,5% și 

1,0%.  

Cuvinte-cheie: Cireș, post-recoltare, hidro-răcire, calciu, termen de valabilitate, calitate, peduncul. 

INTRODUCERE 

Republica Moldova este amplasată în zona temperată și datorită condițiilor climaterice 

favorabile se poate de cultivat cultura cireșului pe întreg teritoriul ei (Balan, V. 2015; Long , L. et al. 

2014; Peșteanu, A. et al. 2020). Cireșele nu sunt fructe climaterice, care să se maturizeze după 

recoltare, acestea nu-și mai îmbunătățesc calitățile gustative sau organoleptice. 

Cireșele constituie un product cu un grad sporit de respirație, sunt foarte sensibile la manipulare, 

prin urmare cu o perioadă scurtă de valabilitate, chiar și când gestionăm corect lanțul frigului și 

eliminăm rapid temperatura ridicată din fruct acumulată în câmp după recoltare și în continuare în 

timpul depozitării (Jamba, A., Carabulea, B. 2002; Long , L. E. et al. 2014). 

După recoltare, pentru diminuarea gradului de alterare, cireșele pot fi păstrate în câmp nu mai 

mult de o oră, în loc umbrit, deoarece temperatura fructelor crește într-un timp foarte scurt cu circa 

6oC per oră (Jamba, A., Carabulea, B. 2002; Long , L. E. et al. 2014). 

Deteriorările majore înregistrate la cireș după recoltare sunt: scobiturile la suprafața fructelor, 

pierderea aromei, întunecarea culorii pieliței, brunificare a pedunculilor și dezvoltarea bolilor 

micotice (Bai, J. et al. 2011). 

Calciul este implicat în structura peretelui celular și constituie unul din elementele principale 

ce influențează asupra rezistenței mecanice a țesuturilor vegetale (Poovaih, B.W., Reddy, A.S. 1993). 
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Calciul reduce permisibilitatea membranei celulare. Imersarea fructelor în soluție de Ca în perioada 

post-recoltare reduce rata de absorbție a apei, sporește fermitatea și diminuează indicele de crăpare a 

fructelor cu 15-30% (Huang et al. 2005). 

Frecvent, conținutul de calciu din fructe este în insuficiență în rezultatul mobilității scăzute în 

plante. Majorarea conținutului de calciu din fructe poate influința pozitiv prin reducerea tulburărilor 

și menținerea calității fructelor pe parcursul depozitării. Deși, tratările foliare cu produse pe bază de 

calciu înainte de recoltare au fost efectuate în monitorizarea schimbărilor fiziologice din fructe, 

aplicarea directă a elementului respectiv pe cireșele recoltate a constituit una din cele mai de succes 

metodă axată pe sporirea conținutului de Ca în țesutul fructului (Wang, Y. et al. 2014)  

Producătorii de cireșe utilizează pe scară largă la diferite etape de dezvoltare a fructului tratarea 

foliară a plantației în perioada de pre-recoltare cu produse ca clorura de calciu (CaCl2), hidroxidul de 

calciu (Ca(OH2)2), nitratul de calciu (Ca(NO2)2 etc. (Erogul, D., 2014; Tsantili, E. et al. 2007). 

Investigațiile efectuate în Turcia (Erogul, D. 2014) au demonstrat că din produsele menționate 

anterior, eficacitate mai înaltă a fost înscrisă în cazul utilizării clorurii de calciu (CaCl2) prin 

fermitatea înaltă a fructului, gradului redus de crăpare a cireșelor și unui echilibru favorabil între 

substanță uscată solubilă și aciditatea titrabilă înregistrată. 

Clorura de calciu (CaCl2) constituie un produs natural, alimentar, ieftin, fructele tratate sunt 

inofensive pentru consumatori și este aprobată pentru utilizare atât în perioada de vegetație, cât și 

după recoltare la culturile pomicole (Lester, G.E., Grusak, M.A. 2001; Saftner, R.A. et al. 1999,). 

Pentru produsele proaspăt recoltate sunt cunoscute diverse metode de aplicare a produselor pe bază 

de calciu. Imersarea cireșelor în soluții calde (+21oC) sau fierbinți (+60oC) de CaCl2, unde după 

recoltare s-a majorat fermitatea pulpei și s-a redus ponderea de scobituri formate pe fruct (Silveira, 

A.C. 2011). 

Răcirea cu apă la temperatura de 0oC pentru o perioadă de 5-7 minute este utilizată pe scară 

largă la scurt timp după recoltare pentru a elimina căldura acumulată de fructe în câmp. Pentru cireșe 

este benefic, când fructele la 4 ore după recoltare sunt răcite la temperatură mai mică de 5oC, pentru 

a reduce rata de respirație și a păstra calitatea fructelor și a pedicelului. (Alique, R. 2005). Răcirea cu 

apă în comparație cu aer forțat este metoda mai recomandată pentru cireșe, deoarece se reduce la 

minimum zbârcirea și brunificarea pedicelului în rezultatul pierderii umidității. 

Scopul principal al acestei lucrări a fost de a studia efectul CaCl2 aplicat în apa de răcire asupra 

proceselor legate de calitatea fructelor și a pedicelului la soiul de cireș Kordia altoit pe portaltoiul 

Gisela 6.  

METODE ȘI MATERIALE 

Fructele de cireș au fost colectate la maturare de recoltare din livada întreprinderii SRL „Farm 

Prod” plantată cu pomi din soiul Kordia altoiți pe portaltoiul Gisela 6, vârsta plantației de 7 ani. 

Plantația a fost întreținută în conformitate cu tehnologia recomandata pentru cultura cireșului. 

Fructele au fost culese dimineața și transportate în laboratorul UTM, unde au fost sortate după 

mărime, lipsa de defecte și prezența pediculului. 

Pentru studiu, fructele au fost divizate în 5 variante câte trei repetiții, fiecare repetiție 

constituind o greutate de 3 kg. Tratamentele au inclus imersare fructelor în apă cu gheață la 

temperatura de 0oC, pe parcursul a 5 minute, în care conținutul de CaCl2 a fost în concentrație: 0,0%, 

0,2%, 0,05%,1,0% și 2,0%. Fructele tratate au fost lăsate să se scurgă și să se usuce și apoi au fost 

ambalate în pungi de polietilenă de tip StePac. Pungile cu cireșe au fost păstrate într-o cameră la 
temperatura de -0,5oC. 

Determinările programate au fost efectuate după 3-4 ore la temperatura de 20oC în laborator la 

scoaterea din apă rece sau din frigider. 

Conținutul de calciu în țesut s-a determinat folosind metoda spectrofotometrică. Probele de 

fructe au fost spălate, uscate la cuptor la 65°C și măcinate ca să treacă printr-o sită de 1 mm. Probele 

au fost apoi tratate într-un cuptor cu microunde CEM MARS Express folosind acid azotic și peroxid 

de hidrogen. Probele pregătite au fost analizate pentru conținutul de Ca de către un echipament numit: 

Thermo 6500 duo ICP. Conținutul de Ca în țesut este raportat la masa uscată (μg g-1). Fiecare probă 

a inclus pulpa a 30 de fructe. 
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Fermitatea cireșelor a fost măsurată la 25 fructe folosind un penetrometru (Delta TRAK, Model 

12226) cu diametrul cilindrului de 4 mm, rezultatele au fost exprimate în kg/cm2. 

Greutatea medie a cireșelor a fost determinată prin metoda de cântărite (balanța RADVAG PS 

4500 C/2). 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Calciul, are o importantă mare asupra capacității de păstrare a fructelor. La un conținut mai 

scăzut de calciu, respirația fructelor se accelerează, iar pulpa cireșilor poate să se reunifice. Întrând 

în compoziția pereților celulari a fructelor, calciu poate avea un rol important în schimbările ce au loc 

la nivel celular. 

 
Fig. 1. Influența concentrației soluției de CaCl2 utilizată la pre răcirea cireșilor asupra 

conținutului ionilor de Ca în fructe, mg/kg, a. 2020 

 

În cireșe, calciul se acumulează în cantități mai mari în primele săptămâni după legarea florilor, 

faza multiplicării masive a celulelor, perioada de pre recoltare și îndată după recoltare, înainte de a fi 

puse la păstrare. Cireșele nu suferă mari dereglări în perioada manipulării la recoltare, păstrării și 

transportării când în compoziția sa conținutul ionilor de Ca este într-o cantitate mai mare (Erogul, D. 

2014; Jamba, A., Carabulea, B. 2002). 

Studiul efectuat asupra conținutului ionilor de Ca în fructele de cireșe din soiul Kordia scoate 

în evidentă că, indicele respectiv se află într-o corelație directă cu concentrația soluției în care s-au 

imersat fructele. În cazul variantei martor, fără imersare în soluție, conținutul ionilor de Ca în cireșe 

a constituit 79,5 mg/kg substanță uscată. Variantele imersate în apă rece unde conținutul ionilor de 

calciu au variat de la 0,2% până la 2,0% au majorat valorile indicelui în studiu de la 96,2 până la 

156,8 mg/kg, înregistrând o creștere de 21,4 - 97,2% comparativ cu varianta martor. 

În funcție de concentrația ionilor de Ca în care s-au imersat fructele, valori mai mici au fost 

înscrise în varianta CaCl2 0,2% - 96,2 mg/kg, iar mai mari în varianta CaCl2 2,0% - 156,8 mg/kg. 

Variantele tratate cu CaCl2 0,5% și Ca - 1,0% au înscris valori medii, care au constituit 134,1 și 

respectiv 143,5 mg/k. 

Cu majorarea dozei de tratare înregistrăm o creștere a conținutului de ioni de Ca, dar un spor 
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mai amplu a fost înscris în varianta CaCl2 0,5%, când diferența dintre varianta respectivă și varianta 

martor a fost de 68,7%, iar la majorarea dozei de calciu până la 2,0% indicele respectiv a înregistrat 

o creștere numai de 28,5%. 

Este cunoscut faptul, că fructele pe durata perioadei de păstrare în rezultatul proceselor de 

respirație (din contul oxidării acizilor organici, glucidelor, grăsimilor și altor substanțe), precum și 

transportării, pierd în greutate (Bujoreanu, N. et al. 2014; Wang, Y., Long, L. 2014). 

Imersarea fructelor în apă cu temperatura 0oC cu diferite doze de CaCl2 și apoi plasarea în pungi 

Stepac a avut efect și asupra pierderii masei fructelor pe durata păstrării cireșelor. 

Practic, la începutul experimentului greutatea medie a cireșelor repartizate pe variantele în 

studiu a variat de la 12,21g până la 12,65 g (tab.1). 
 

Tabelul 1. Influența concentrației de CaCl2 la imersarea fructelor în apa de răcire asupra 

pierderii în greutate a masei fructelor de cireș la diferite perioade de păstrare 

Varianta 

Perioada efectuării cercetărilor 

Faza inițială 2 săptămâni 4 săptămâni 

CaCl2 – 0,0% 12,21 11,97 11,50 

CaCl2 – 0,2% 12,27 12,10 11,65 

CaCl2 – 0,5% 12,27 12,12 11,77 

CaCl2 – 1,0% 12,57 12,44 12,21 

CaCl2 – 2,0% 12,65 12,55 12,33 

Media 12,39 12,24 11,89 

 

Investigațiile efectuate, scot în evidență că cazul variantei martor, greutatea medie a fructului 

după două săptămâni de păstrarea diminuat cu 2,0% în comparație cu valorile înscrise la începutul 

experimentului, atunci la 4 săptămâni acest indice a constituit 6,2%. 

Imersarea cireșelor în apă cu diferită concentrație de CaCl2 și plasarea în ambalaje Stepac a 

influențat asupra pierderii greutății medii înscrise pe parcursul păstrării la diferite etape de timp. De 

exemplu, dacă în varianta cu concentrația soluției CaCl2 0,2% după două săptămâni de păstrare se 

soldează cu pierderi a greutății medii a fructelor cu 1,4%, iar după patru cu 5,3%. 

Majorarea concentrației de CaCl2 în soluția destinată pentru imersarea fructelor diminuează 

ponderea greutății medii a cireșelor în rezultatul încetinirii procesului de respirație. În cazul variantei 

CaCl2 0,5%, diminuarea greutății medii a fructelor la două săptămâni după declanșarea cercetărilor a 

constituit 1,2% atunci după 4 săptămâni acest indice a înregistrat o pierdere a masei de 4,2%, sau a 

diminuat cu 47,6% în comparație cu varianta martor. 

Majorarea concentrației de CaCl2 1,0% în soluția utilizată la imersarea cireșilor a diminuat 

pierderea în greutate a fructelor la două săptămâni cu 100,0%, iar la 4 săptămâni cu 113,4%, 

comparativ cu varianta martor. În varianta cu concentrația de CaCl2, indicele studiat a înregistrat 

valori majore, constituind 150,0 și respectiv 138,5%. 

Fermitatea fructelor este un indicator destul de important a calității când vorbim despre cireșe, 

deoarece de ea depinde cum se v-a manipula, transporta, păstra produsul și cum v-a fi perceput de 

consumatori. 

La declanșarea experimentului fermitatea fructelor pe variantele luate în studiu au variat de la 

8,02 kg/cm2 până la 8,79 kg/cm2 (tab 2). 

Investigațiile efectuate la două săptămâni după declanșarea experimentului, înregistrăm că în 

varianta martor fermitatea fructelor a diminuat cu 5,2%, iar la 4 săptămâni de păstrare indicele în 

studiu a scăzut cu 0,8 kg/cm2 sau cu 10,0%. 

 

Tabelul 2. Influența concentrației de CaCl2 la imersarea fructelor în apa de răcire asupra fermității 



291 

pulpei la fructele de cireș la diferite perioade de păstrare 

Varianta 

Fermitatea (kg/cm2), săptămâni 
Diminuarea fermității (%), 

săptămâni 

Faza inițială 2 4 2 4 

CaCl2 – 0,0% 8,02 7,60 7,22 5,2 10,0 

CaCl2 – 0,2% 8,14 7,79 7,47 4,3 8,2 

CaCl2 – 0,5% 8,24 7,95 7,72 3,5 7,5 

CaCl2 – 1,0% 8,79 8,53 8,25 3,0 6,2 

CaCl2 – 2,0% 8,59 8,39 8,15 2,3 5,1 

Media 8,36 8,05 7,76 - - 

 

Utilizarea CaCl2 în apa pentru răcirea fructelor a influențat pozitiv fermitatea cireșelor prin 

inhibarea proceselor biochimice ce au loc în pulpă și majorarea indicelui în studiu cât la 2 săptămâni 

de păstrare în frigider, atât și la 4 săptămâni. 

În cazul variantelor tratate cu soluție de CaCl2 în diferite concentrații, valori mai mici a 

fermității pulpei cireșelor a fost înscrise la ambele perioade de investigare în varianta CaCl2 0,2% 

unde indicele în studiu a diminuat cu 4,3% la 2 săptămâni de păstrare, iar la 4 săptămâni a constituit 

8,2%, ori o diferență comparativ cu varianta martor de 0,9 și respectiv 1,8%. 

O fermitate mai sporită a fructelor a fost înscrisă în varianta tratată cu CaCl2 2,0%, unde gradul 

de descompunere a pulpei a fost mai lent și la 2 săptămâni de păstrare a fost înscrisă o diminuare cu 

2,3% în comparație cu perioada inițială când s-au început cercetările, iar la 4 săptămâni indicele dat 

a constituit 5,1%. Variantele tratate cu CaCl2 0,5% și CaCl2 1,0% au înscris valori medii între 

variantele luate în studiu. 

Investigațiile efectuate scot în evidență, că fructele cu un conținut mai mare de ioni de Ca din 

țesut (fig1.) au fost mai ferme după tratările cu CaCl2 pe perioada păstrării în comparație cu varianta 

martor. 

CONCLUZII 
 

1. Răcirea prealabilă cu apă la scurt timp după recoltare este un element tehnologic important 

din lanțul frigului la cultura cireș utilizat pe scară largă pentru a elimina căldura din fructe acumulată 

în câmp. 

2. Adăugarea de clorură de calciu (CaCl2) în apa de răcire a cireșelor de la 0,2 până la 2,0% a 

majorat conținutul ionilor de Ca din pulpa fructelor la soiul Kordia cu 63,0%. 

3. Creșterea conținutului de Ca a inhibat procesul de respirație a fructelor ce la rândul său au 

dus la întârzierea senescenței fructelor și a diminuat greutatea medie pierdută în perioada de păstrare. 

4. Fermitatea fructelor este corelată de concentrația de CaCl2 administrată în apa de prerăcire a 

produsului datorită inhibării procesului de senescență și descompunerii mai lente a pulpei cireșelor 

pe parcursul perioadei de păstrare. 
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DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE VALORIFICARE A POTENȚIALULUI 
ENERGETIC AL RESURSELOR GENETICE VEGETALE GENERATE DE UNELE 

CULTURI ENERGETICE 

 

DEVELOPING THE ENERGY CAPACITY OF GENETIC PLANT RESOURCES, 
GENERATED BY SOME ENERGY CROPS 

MARIAN G., DARADUDA N., GUDÎMA A., NAZAR B., BANARI A., PAVLENCO A. 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Abstract: În lucrarea de față se prezintă rezultatele estimării calitative a 21 de culturi energetice din 

perspectiva folosirii acestora în calitate de materie primă la producerea biocombustibililor solizi densificați. 

Rezultatele studiului denotă că valoarea calorifică superioară a biomasei provenită de la culturile energetice 

studiate depășește 18 MJ/kg, conținutul de materii volatile se înscrie în limitele 73,32 ... 83,62 % iar conținutul 

de S, N și Cl nu deviază semnificativ de la cerințele normelor ENPlus3, lucru care ne permite să afirmăm că, 

la acești indicatori, practic, toate speciile de biomasă studiate pot fi folosite în calitate de materie primă pentru 

producerea biocombustibililor solizi densificați. 


