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Cercetările întreprinse în această lucrare fac legătura între informaţiile prezentate în 

literatura de specialitate consultată şi determinările proprii în condiţiile specifice zonei Iaşi. 

Studiul a avut ca scop urmărirea caracterelor fizice, chimice şi tehnologice ale fructului la 

12 soiuri de cireş şi corelarea acestor însuşiri în vederea consumului în stare proaspătă sau sub 

formă prelucrată industrial. 

Aceste corelaţii  s-au urmărit în poligonul experimental al Staţiunii de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi pe o durată de trei ani, respectiv în perioada 2007-2009. 

Principalele obiective urmărite au fost:  

 Studiul variabilităţii parametrilor fizico-chimici şi tehnologici ai fructelor de cireş în 

condiţiile zonei de influienţă a Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi. 

 Identificarea principalelor soiuri nou create şi promovarea lor în cultură în vederea 

diversificării sortimentului zonal. 

 Stabilirea direcţiilor de valorificare a soiurilor analizate pe baza proprietăţilor lor 

fizico-chimice şi tehnologice. 

 Testarea preferinţelor consumatorilor pentru fructe de cireş în stare proaspătă şi 

prelucrate. 

 Elaborarea unor recomandări privind utilizarea soiurilor luate în studiu pentru 

cercetări ulterioare şi pentru producţie.  

Teza de doctorat cu titlul: „Studii privind însuşirile tehnologice ale unor soiuri de cireş în 

vederea consumului în stare proaspătă şi industrializare” este structurată pe opt capitole 

prezentate sumar în cele ce urmează. 

În partea I „Stadiul actual al cunoaşterii privind însuşirile tehnologice ale fructelor la 

soiurile de cireş”  sunt cuprinse capitolele I, II şi III. În partea a II-a, cu denumirea de 

„Contribuţii proprii privind analiza însuşirilor fizico-chimice şi tehnologice ale fructelor la 

unele soiuri de cireş” sunt prezentate datele originale şi rezultate din observaţii şi experimentări 

cuprinse în capitolele IV, V, VI, VII, VIII şi bibliografia. 



Capitolul I intitulat „Importanţa culturii cireşului şi aria de răspândire”, cuprinde 3 

subcapitole în care sunt descrise valoarea alimentară a cireşelor, un scurt istoric şi situaţia actuală 

a culturii cireşului. 

Capitolul II intitulat „Sortimentul şi soiuri noi de cireş create în lume şi în România”, 

cuprinde 3 subcapitole în care sunt prezentate soiuri de cireş create în ultimii ani în Europa şi în 

alte zone, precum şi noi soiuri create în România. De asemenea, în acest capitol sunt prezentate 

principalele soiuri de cireş cultivate în România de provenienţă străină sau autohtone. 

În capitolul III „Stadiul actual al cercetărilor privind însuşirile fizico - chimice şi 

tehnologice ale fructului la cireş”, este descrisă literatura de specialitate referitor la însuşirile 

fizice, proprietăţile chimice şi însuşirile tehnologice ale fructului la cireş. 

Partea specială începe cu capitolul IV „Scopul, obiectivele, materialul şi metoda de 

cercetare”  în care sunt prezentate în 4 subcapitole scopul şi obiectivele cercetărilor, materialul 

biologic folosit, metoda de cercetare şi modul în care a fost realizată prelucrarea statistică a 

datelor experimentale.  
În capitolul V, intitulat „Cadrul natural şi instituţional în care s-au desfăşurat 

cercetările” sunt cuprinse aşezarea geografică, caracterizarea reliefului, caracterizarea 

hidrologică, caracterizarea pedologică, caracterizarea  agroclimatică şi cadrul instituţional al 

Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi. 

În capitolul VI, intitulat „Cercetări experimentale” sunt prezentate datele proprii obţinute 

şi interpretarea statistică a acestora structurate pe 3 subcapitole în funcţie de tipul parametrilor 

urmăriţi la soiurile de cireş luate în studiu. Astfel, în subcapitolul 6.1. sunt prezentate rezultatele 

privind însuşirile fizice ale fructelor, adică diametrul ecuatorial al fructului, masa fructului 

mărimea sâmburelui şi raportul dintre fruct şi sâmbure.  
Diametrul ecuatorial al fructului la soiurile studiate a fost influenţat de condiţiile climatice 

locale şi de particularităţile biologice ale fiecărui soi. De aceea, a fost studiat atât pe perioada de 

experimentare, cât şi în dinamică, pe perioada de maturare a unui an de recoltă. 

Din punct de vedere statistic, pe toată perioada studiată, soiurile cele mai valoroase ca 

mărime a fructului au fost Golia, Bucium şi Boambe de Cotnari, care au înregistrat valori medii  

cuprinse între 22 şi 22,17 mm în diametru ecuatorial,  diferenţele între acestea şi toate celelalte 

soiuri fiind semnificative. Dintre soiurile cu maturare timpurie, cele mai valoroase au fost 



soiurile Cătălina şi Bigarreau Burlat, iar dintre soiurile de cireş amar, soiul Galata a înregistrat 

valori ale mărimii fructului cele mai ridicate pe toată perioada studiată. 

Masa fructului este o dimensiune care este de asemenea influenţată de condiţiile climatice 

locale şi de particularităţile biologice ale fiecărui soi. Ca valori medii pe perioada 2007-2009, s-a 

remarcat soiul Boambe de Cotnari cu o medie de 7,01 g, urmat de soiurile Bucium (6,6 g), Van 

(6,5 g) şi Golia (6,59 g), la diferenţă semnificativă faţă de soiul Boambe de Cotnari, dar cu 

diferenţe nesemnificative între ele. Soiurile luate în studiu au fost urmărite pe perioada de 

maturare la interval de 6 zile, observându-se o creştere continuă de la un interval la altul. Astfel, 

s-a observat că diferenţele de la o fază la alta sunt semnificative la soiurile Ştefan (3,3 g, 4,73 g, 

5,69 g şi respectiv 7,25 g) şi Galata (1,57 g, 2,74 g, 3,46 g şi respectiv 4,23 g), în timp ce la 

soiurile Bucium, Tereza şi Golia s-a înregistrat o creştere a masei fructului cu valori 

nesemnificative între faza a III-a şi a IV-a, la aceste soiuri recoltarea fiind posibilă în faza a III-a 

de maturare.  

Pe perioada 2007 – 2009 la soiurile luate în studiu, mărimea sâmburelui a fost înregistrată 

cu valori cuprinse între 0,1 g (la soiul Cetăţuia în anul 2009) şi 0,52 g  (la soiul Bucium în anul 

2007), iar raportul fruct/sâmbure a înregistrat valori cuprinse între 11,15 (la soiul Bucium în 

anul 2007) şi 36,24 (la soiul Maria în anul 2009).  

Caracteristicile cromatice ale fructelor la soiurile de cireş studiate evidenţiază valori ale 

luminozităţii cuprinse între 90,6 la soiul Boambe de Cotnari şi  73,8 la soiul Golia. Între 

parametrii culorii, componenta a* (axa roşu-verde) a prezentat valori absolute pozitive cuprinse 

între 21,58 (la soiul Boambe de Cotnari) şi 49,24 (la soiul Golia), ceea ce indică un conţinut 

foarte important în pigmenţi de culoare roşie. Componenta b* (axa galben-albastru) a prezentat 

valori absolute pozitive cuprinse între 4,87 (la soiul Boambe de Cotnari) şi 15,93 (la soiul 

Golia), care sugerează prezenţa unei cantităţi mici de pigmenţi de culoare galbenă. 

În subcapitolul 6.2., sunt prezentate datele obţinute privind proprietăţile chimice ale 

fructului la soiurile de cireş studiate. Soiurile cele mai valoroase din punctul de vedere al 

conţinutului în substanţă uscată solubilă, au fost Galata, Maxut şi Boambe de Cotnari, care au 

înregistrat valori medii  cuprinse între 18,63ºBrix şi 17,9ºBrix.  

Conţinutul în zaharuri reducătoare a înregistrat  valori diferite la soiurile luate în studiu, 

fiind înregistrată o medie a anilor de experimentare cuprinsă între 8,4 g% (soiul Galata) şi 13,25 

g% (soiul Maxut). Ca valori medii ale nivelului de aciditate titrabilă pe perioada de 



experimentare, soiul Bigarreau Burlat a înregistrat valorile cele mai reduse, de 0,56 g acid malic/ 

100 g fruct proaspăt, iar soiul Maxut a înregistrat cel mai ridicat nivel, cu 0,99 g acid malic/ 100 

g fruct proaspăt. Raportul dintre conţinutul în zaharuri reducătoare şi aciditatea titrabilă a 

înregistrat valori cuprinse între 8,93 la soiul Van (în anul 2008) şi 26,0 la soiul Bigarreau Burlat 

(în anul 2009), acesta fiind un parametru ce determină gustul fructului şi este puternic influienţat 

de condiţiile climatice ale anului de recoltă. 

La soiurile luate în studiu s-a realizat şi analiza conţinutului total polifenolic, acesta având 

importanţă  în determinarea gustului şi aromei cireşelor, precum şi un rol antioxidant cu efect 

anticancerigen. Cele mai mari valori au înregistrat soiurile Golia şi Cetăţuia (13,41 şi respectiv 

13,16), iar valorile cele mai reduse s-au înregistrat la soiurile Cătălina şi Tereza (7,58 şi 

respectiv 7). 

Capacitatea antioxidantă a fost urmărită la soiurile de cireş şi s-a observat că este 

determinată de caracteristicile biochimice ale fiecărui soi. Astfel, potenţialul redox exprimat prin 

mărimea rH a înregistrat valori care arată că soiurile Ştefan, Maria, Cetăţuia, Bucium, Golia şi 

Boambe de Cotnari  au un caracter reducător. Capacitatea antioxidantă a fructelor poate fi 

determinată şi prin utilizarea unui radical liber sintetic (exemplu, DPPH - 1,1 difenil - 2- 

picrilhidrazil) care poate fi neutralizat de soluţiile hidroalcoolice, valoarea cea mai mare a 

capacităţii antiradicalice fiind înregistrată la soiul Cetăţuia, cu 1/158 ED50 , iar soiul Tereza a 

înregistrat valoarea cea mai mică, de 1/49 ED50. 

Activitatea antioxidantă a fost determinată  şi prin metoda ACW (antioxidant capacity in 

water solutions) folosind sistemul Photochem, la toate probele la partea hidrofilă şi s-au 

înregistrat valori cuprinse între 4,2 mg acid ascorbic echivalent/ 100 mL extract (la soiul 

Bucium) şi 18,6 mg acid ascorbic echivalent/ 100 mL extract (la soiul Ştefan). Valoarea medie la 

soiurile de cireş studiate a fost de 10,2 mg acid ascorbic echivalent/ 100 mL extract. 

Pentru o mai completă caracterizare a soiurilor de cireş luate în studiu, a fost realizată 

determinarea individuală a compuşilor fenolici şi antocianici prin cromatografie de lichide cu 

detector de diode (HPLC - DAD).  

La soiurile de cireş amar conţinutul în acid siringic a fost înregistrat în cantitate mult mai 

mare comparativ cu unele soiuri de cireş dulce (Boambe de Cotnari, Golia sau Ştefan), iar la 

soiurile Tereza, Bucium, Van şi Cetăţuia, de asemenea soiuri cu fructe dulci,  acest compus nu a 

fost detectat. Acizii hidroxicinamici sunt o categorie majoră în cadrul polifenolilor prezenţi în 



cireşe, cele mai valoroase soiuri din acest punct de vedere fiind Bucium, Ştefan şi Boambe de 

Cotnari. Prin analiza compuşilor antocianici la soiuri diferite de cireş în ani diferiţi, s-a observat 

că unii compuşi nu sunt identificaţi în mod constant sau sunt sub limite de detecţie a metodei 

utilizate. Astfel, peonidin-3-glucozid a fost detectat în anul 2008, chiar dacă într-o cantitate mai 

mică în comparaţie cu alţi compuşi, la soiurile Boambe de Cotnari, Bucium, Ştefan, Tereza, 

Cătălina, Golia şi Maria. Totuşi, la probele recoltate în anul 2009, compusul peonidin-3-

glucozid este identificat doar la soiurile Tereza şi Maxut şi doar într-o proporţie foarte mică. 

În subcapitolul 6.3., sunt prezentate datele obţinute privind însuşirile tehnologice ale 

fructului la soiurile de cireş studiate.  Ca epocă de maturare, soiurile luate în studiu au necesitat 

un număr de zile cuprins între 32-66 între sfârşitul înfloritului şi până la maturitatea de recoltare.  

Un alt parametru important ce determină calitatea fructului la cireş este rezistenţa la 

deformare care arată gradul de elasticitate a ţesuturilor şi indică apartenenţa soiurilor de cireş la 

grupul de tip Bigarreau. În acest sens propunem un dispozitiv mecanic de măsurare a rezistenţei 

fructului la deformare ce poate fi utilizat la variante diferite de greutăţi aplicate asupra fructului 

la diverse specii pomicole sau struguri. În cazul comparării soiurilor între ele, s-a constatat că 

soiurile Maria şi Bucium sunt cele mai rezistente la deformare, în toate fazele de maturare, 

înregistrându-se diferenţe semnificative faţă de celelalte soiuri. 

Uniformitatea mărimii fructului este un element esenţial în cadrul standardelor de încadrare 

pe categorii de calitate  în cazul comercializării cireşelor pentru consum în stare proaspătă, de 

aceea în paragraful 6.3.3. se regăsesc date referitoare la acest parametru. Pe toată perioada de 

experimentare s-au remarcat cu o uniformitate de peste 80% fructe de aceeaşi categorie de 

mărime, soiurile Tereza (83,3% fructe între 18-20 mm), Maria (85,7% fructe între 20-22 mm), 

Golia (80% fructe între 20-22 mm) şi Galata (93,3% fructe între 16-18mm). 

În paragraful 6.3.4. sunt descrise date obţinute în teste de degustare organizate în comisii 

de specialitate şi direct la consumatori, acestea din urmă fiind realizate în spaţii publice.  

În iunie 2008, a fost organizat în Piaţa Centrală Iaşi un test de degustare a cireşelor la care 

au participat 61 de persoane de ambele sexe, cu vârste cuprinse între 14 şi 70 ani. Din aprecierea 

generală exprimată de degustător, soiul Bucium a fost cel mai preferat, cu un punctaj mediu de 

4,3 dintr-un maxim de 5.  Apoi, în anul 2009, la 5 soiuri din cele 12 luate în studiu, s-a realizat 

prelucrarea fructelor sub formă de compot, în flux tehnologic industrial, în cadrul SC Contec 

Foods SRL Tecuci, iar cu aceste probe s-a efectuat un test al consumatorului la o cantină 



universitară. Luând în calcul toţi parametrii urmăriţi la test, compotul realizat din soiul Maria a 

fost cel mai apreciat de către consumatori, obţinând note medii de 4,19 la parametrii fructului şi 

4,29 la parametrii siropului. 

În capitolul VII sunt redate corelaţiile dintre parametrii determinaţi. Astfel, s-a observat o 

corelaţie pozitivă semnificativă între însuşirile fizice ale fructului care determină mărimea 

acestuia, respectiv masa medie şi diametrul ecuatorial. Prin corelarea acestor parametri de la 

toate soiurile de cireş luate în studiu (valorile medii pe perioada 2007-2009), s-a obţinut un 

coeficient de determinare de 0,9796, ceea ce înseamnă că o creştere continuă a diametrului 

ecuatorial determină şi o creştere corespunzătoare a masei fructului. De asemenea, s-a observat 

că există o corelaţie pozitivă (r2= 0,2485), dar nesemnificativă din punct de vedere statistic şi 

între masa fructului şi masa sâmburelui, corelaţie analizată ca medie a soiurilor pe toată perioada 

de experimentare. Prin corelaţia dintre parametrul a* de culoare (roşu + - verde -) şi conţinutul în 

fenoli (exprimat prin indice polifenolic D280) analizată ca medie a soiurilor s-a observat una 

directă şi distinct semnificativă, ceea ce înseamnă că soiurile de cireş de culoare mai închisă au 

un conţinut în fenoli mai ridicat. Apoi, corelând valorile conţinutului  în fenoli cu valori ale 

conţinutului  în antociani obţinute la soiurile de cireş studiate, s-a observat că există o corelaţie 

pozitivă distinct semnificativă (r2=0,8657), aceste rezultate fiind în concordanţă cu studii 

similare din literatura de specialitate, în care s-a constatat că valorile conţinutului în antociani 

sunt în corelaţie pozitivă cu valori ale conţinutului total polifenolic. Au fost testate, de asemenea, 

corelaţiile dintre conţinutul în fenoli, conţinutul în antociani şi capacitatea antioxidantă şi s-a 

observat o interdependenţă între aceste 3 caracteristici. Astfel, testînd corelaţia dintre conţinutul 

în fenoli cu capacitatea antioxidantă exprimată prin ED50, s-a constatat că aceste valori sunt în 

corelaţie pozitivă (r2=0,6212) distinct semnificativă, în sensul că soiurile de  cireş cu un conţinut 

mai ridicat în fenoli au o capacitate antioxidantă mai mare. De asemenea, prin testarea corelaţiei 

dintre conţinutului în antociani şi capacitatea antioxidantă, s-a observat că există o 

interdependenţă directă (r2=0,435) semnificativă. Din corelaţiile realizate, se poate concluziona 

că soiurile de culoare mai închisă şi, deci, cu valori ale parametrului a* de culoare mai ridicate, 

sunt mai bogate în compuşi ce determină o capacitate antioxidantă mai mare şi pot fi 

recomandate în diete terapeutice specifice. 



În urma studiului efectuat asupra însuşirilor tehnologice ale fructului la unele soiuri de 

cireş, a datelor obţinute şi prelucrate în această lucrare, considerăm utile următoarele 

recomandări: 

A) Pentru cercetare: 

1. Dintre soiurile studiate prezintă importanţă pentru lucrările de ameliorare următoarele: 

- pentru maturare timpurie şi calitatea foarte bună a fructelor -  soiurile Cătălina şi 

Bigarreau Burlat; 

- pentru calitatea foarte bună a fructului - soiurile Boambe de Cotnari, Van, Bucium, 

Maria, Golia; 

- pentru calităţile deosebite pentru prelucrare - soiurile Galata,  Maxut şi Maria. 

2. Stabilirea celor mai valoroase soiuri din punct de vedere terapeutic, prin analize 

detaliate ale fructului în vederea cuantificării cu mai mare precizie a compuşilor cu rol 

antioxidant.  

B) Pentru producţie: 

1. Promovarea în vederea extinderii suprafeţelor cultivate cu soiuri noi de epoci diferite de 

maturare, în vederea realizării unui conveer varietal de peste 40 zile, care să asigure fructe cu 

calităţi deosebite atât pentru consum în stare proaspătă, cât şi pentru prelucrare în flux tehnologic 

industrial sau casnic: Cătălina, Bucium, Maria, Galata. 

2. Menţinerea soiurilor de provenienţă străină consacrate,  valoroase: Bigarreau Burlat, 

Van. 

3. Menţinerea soiului Boambe de Cotnari alături de alte soiuri valoroase de provenienţă 

autohtonă sau străină. 

 


