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PARTEA I 
CARACTERIZAREA PRODUSELOR VEGETALE  

 
Pentru a în�elege tehnologiile de p�strare �i conservare a produselor 

vegetale, precum �i a urm�rii aceste produse pe parcursul evolu�iei lor de la 
fecundare �i pân� la consumul lor, acestea trebuiesc cunoscute în am�nunt 
atât din punct de vedere morfologic cât �i al proceselor fiziologice care se 
desf��oar� în interiorul acestora. 

Trebuie �inut cont c�, aceste produse sunt organisme vii în interiorul 
c�rora au loce o serie de procese �i reac�ii fiziologo-biochimice ce se 
soldeaz� cu sinteza unor substan�e nutritive ce imprim� produselor 
însu�irile nutri�ionale. 

Cunoscând aceste procese omul poate s� intervin� în anumite limite 
pentru prelungirea duratei de via�� a fructelor �i legumelor precum �i a 
men�inerii calit��ii acestora pe o anumit� perioad� de timp. 

 
1. CLASIFICAREA PRODUC�IEI VEGETALE 

 
Diferite organe sau p�r�i din organe, ob�inute anual sau de mai 

multe ori pe an de la plantele horticole iau denumirea general� de produse 
sau produc�ie horticol�. 

Specificul produselor horticole proaspete const� în aceea ca ele 
sunt organisme vii, care nu î�i înceteaz� via�a dup� recoltare. Ele continu� 
se respire, s� transpire �i unele chiar s� se matureze dup� desprinderea de 
pe plant�. 

De asemenea ele au un con�inut ridicat în ap� �i un volum relativ 
mare. Particularit��ile fiziologice determin� o valoare mai complex� a 
acestora decât ale produselor vegetale. 

Datorit� variet��ii de specii, pentru a se elabora tehnologii unitare de 
p�strare în stare proasp�t� �i de prelucrare industrial�, produsele horticole 
se clasific� în mai multe categorii în func�ie de mai mul�i factori. 

Pentru o cât mai clar� prezentare, produsele vegetale se clasific� 
dup� caracterele generale comune, iar pentru a putea permite tragerea 
unor concluzii privitoare la: cultura, capacitatea de p�strare �i diversificarea 
folosirii lor prin prelucrare industrial�, clasificarea va fi considerat� din punct 
de vedere: botanic, comercial, tehnologic, horti-viticol, uzual, anatomo-
structural, dup� organele care particip� la formarea fructelor �i clasificarea 
dup� felul de întrebuin�are. 

 
Clasificarea botanic� 
Din punct de vedere botanic, plantele horticole �i agricole se 

grupeaz� în: specii, genuri, familii, etc. Clasificarea botanic� este util� 
pentru stabilirea unei agrotehnici adecvate, pentru c� plantele care apar�in 
aceleia�i familii botanice sunt atacate de acelea�i boli �i d�un�tori, iar 
amelioratorii sunt ajuta�i, prin faptul c� folosesc metode identice de 
încruci�are. 
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Clasificarea comercial� 
 Produsele vegetale se ob�in la anumite date, clasificarea 

comercial� având în vedere data apari�iei, durata de comercializare �i 
natura acestor produse. 

Data sau momentul apari�iei pe pia�� a produselor este condi�ionat� 
de biologia speciei �i soiului �i de interven�ia omului care, alege �i cultiv� 
cele mai bune soiuri, folosind �i cele mai adecvate metode �i mijloace 
agrotehnice pentru gr�birea maturit��ii, sporirea cantit��ii �i îmbun�t��irea 
calit��ii organelor ce se consum�. 

Durata comercializ�rii. În stare proasp�t� produsele vegetale se pot 
comercializa, dup� recoltare numai pe o durat� de timp condi�ionat� de 
men�inerea în stare proasp�t�. Aceast� perioad� începe din momentul 
recolt�rii pân� când propriet��ile lor senzoriale nu mai satisfac cerin�ele de 
consum în stare proasp�t� sau divers prelucrate. 

Natura produselor horticole. Din punct de vedere anatomic natura 
produselor vegetale este foarte variat� �i anume: ele se prezint� sub form� 
de muguri terminali, muguri axilari, frunze, inflorescen�e, tulpini, r�d�cini, 
tuberculi, bulbi, fructe �i legume-fructe, fiecare din acestea având intensit��i 
diferite cu care se desf��oar� procesele metabolice. 

În func�ie de apari�ia pe pia��, durata comercializ�rii �i natura 
produselor, comer�ul caracterizeaz� produsele respective prin no�iunile: 
trufandale, timpurii �i târzii. 
 

Clasificarea tehnologic� 
Pentru a eviden�ia cât mai bine componentele produselor agricole �i 

horticole care pot suferi modific�ri, într-un fel sau altul cât �i pentru a 
cunoa�te desf��urarea �i succesiunea în timp a procesului de prelucrare �i 
chiar natura produselor finite, este necesar s� se fac� �i o clasificare 
tehnologic�. 

Produsele horticole �i agricole sunt considerate bogate în: amidon: 
cartofi, cartofi dulci, ardei, p�stârnac, castane, p�trunjel r�d�cini; zaharuri: 
strugurii, merele, perele, gutuile, prunele, piersicile, etc.; substan�e proteice: 
bobul, maz�rea, fasolea, lintea, arpagicul, etc.; substan�e grase: alunele, 
nucile, semin�ele de struguri, semin�ele de floarea soarelui, in, ricin, etc.; 
substan�e pectice �i acizi: l�mâile, coarnele, agri�ele, merele. 

Cuno�tin�ele desprinse din clasificarea tehnologic� înlesnesc nu 
numai luarea de m�suri pentru modificarea mersului �i duratei opera�iilor de 
prelucrare pentru a evita distrugerea sau pierderea anumitor substan�e 
necesare nutri�iei ra�ionale, ci �i ad�ugarea unor extracte proaspete pentru 
ridicarea valorii alimentar-comerciale. 

Pe de alt� parte, clasificarea tehnologic� limiteaz� anumite direc�ii 
de prelucrare, acestea de�i din punct de vedere teoretic, toate produsele 
horticole se pot, spre exemplu, deshidrata, totu�i produse finite de calitate 
superioar� se pot ob�ine numai de la anumite soiuri din cadrul aceleia�i 
specii. 
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Clasificarea horticol� 
Din acest punct de vedere produsele horticole se pot grupa în: 

fructe, legume, plante medicinale �i plante ornamentale, iar dup� 
caracteristicile generale ale cre�terii �i matur�rii, care determin� în acela�i 
timp, într-o anumit� m�sur� �i cerin�ele culturale, plantele horticole sunt: 
anuale, bienale, perene. 

 
Clasificarea anatomo-structural� 
Din punct de vedere anatomo-structural produsele horticole se 

clasific� în: frunze, r�d�cini, tuberculi, inflorescen�e, fructe, etc. Întrucât 
fiecare organ de pe plant� are anumite particularit��i fiziologice �i 
biochimice, aceast� clasificare prezint� importan�� pentru tehnologiile de 
p�strare �i industrializare în vederea stabilirii capacit��ii de p�strare �i a 
duratei de via�� a produselor. De exemplu: frunzele au un metabolism 
intens, acestea pierzând ap� �i substan�e de rezerv� în cantit��i foarte mari 
�i la timp scurt dup� recoltare. În felul acesta frunzoasele au o capacitate 
de p�strare foarte mic� ce impune punerea lor în condi�ii de refrigerare 
imediat dup� recoltare. Organele anatomice cu capacitatea cea mai mic� 
de p�strare sunt frunzele �i primordiile de inflorescen�e în timp semin�ele au 
cea mai bun� capacitate de p�strare pe o perioad� lung� de timp. 

 
Clasificarea uzual� 
Aceast� clasificare se utilizeaz� numai la fructe �i �ine cont de 

particularit��ile anatomice ale acestora. 
�inându-se seama pe de o parte de structura anatomic�, de faptul 

c� semin�ele sunt sau nu vizibile la sec�ionarea fructelor considerate �i dac� 
sunt cultivate sau nu, iar pe de alt� parte de regimul cre�terii �i matur�rii se 
folose�te urm�toarea clasificare: s�mân�oase, sâmburoase,  fructe moi: 
bace:, nucifere, citrice, fructe sudice, fructe de p�dure. 

 
Clasificarea dup� felul de întrebuin�are 
În acest sens, se are în vedere felul de folosire al produselor 

vegetale respectiv: pentru consum în stare proasp�t�, pe durata recolt�rii 
sau în timp pentru p�strare, atât pentru consum intern, cât �i pentru export; 
fructe pentru prelucrare industrial�, deshidratare, suc, paste, produse 
gelificate, congelate, etc. Aceast� clasificare prezint� importan�� deosebit� 
pentru tehnologiile de p�strare �i prelucrare �i are în vedere particularit��ile 
fizice, chimice �i biochimice ale produselor care le fac pretabile pentru o 
anumit� direc�ie de valorificare. Aceast� clasificare permite gruparea 
loturilor de produse �i direc�ionarea lor c�tre fluxul  de valorificare cel mai 
rentabil� din punct de vedere economic. De exemplu: merele pot fi 
valorificate atât în stare proasp�t� fie imediat dup� recoltare sau dup� o 
anumit� perioad� de timp dar �i prin prelucrare industiral� sub form� de 
diferite conserve. În func�ie de parametrii calitativi ai loturilor de mere 
precum �i de cerin�ele pie�ei se stabilesc astfel direc�iile de valorificare ale 
acestora. 
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2. PROPRIET��ILE PRODUSELOR VEGETALE 
 
În stare proasp�t�, organele vegetale consumate de om, recoltate la o 

maturitate specific� scopului urm�rit, se caracterizeaz� prin tr�s�turi 
specifice �i proprii soiurilor în cadrul speciilor. 

Ca la orice organism viu �i la aceste produse însu�irile caracteristice 
variaz�, nu numai în timpul form�rii (cre�terii �i dezvolt�rii), ci �i dup� 
recoltare. 

Varia�iile respective pot fi sesizate din punct de vedere cantitativ �i 
calitativ, iar cu ajutorul lor este posibil� aprecierea produselor din punct de 
vedere comercial, alimentar, al capacit��ii �i duratei de p�strare în stare 
proasp�t� �i din punct de vedere tehnologic, adic� al prelucr�rii industriale 
�i calit��ii produselor finite. 

O parte din aceste însu�iri pot fi u�or vizualizate, sesizate �i m�surate 
cu ajutorul organelor de sim� sau unor instrumente de m�sur� �i control iar, 
pe de alt� parte, exist� �i însu�iri care pot fi apreciate atât cantitativ �i 
calitativ, cu ajutorul unor metode analitice adecvate. 

Aceast� constatare duce în mod logic la gruparea propriet��ilor 
produselor horticole în propriet��i fizice, chimice, organoleptice (senzoriale) 
�i tehnologice. 

 
2.1. Propriet��ile fizice  
 Tr�s�turile caracteristice care definesc propriet��ile fizice ale 

produselor horticole sunt: forma, m�rimea, greutatea specific�, 
conductibilitatea termoelectric�, punctul de înghe�, fermitatea structo-
textural� �i starea sanitar� în sens larg. 

Aceste propriet��i sunt consecin�a cre�terii �i diviziunii celulare, a 
îmbin�rii celulelor în �esuturi �i armonizarea acestora în structura 
caracteristic� soiului din cadrul speciei. 

Toate aceste propriet��i sunt condi�ionate de specie, soi, grad de 
maturare �i stare fitosanitar� la momentul considerat. 

Forma ca însu�ire caracteristic�, variaz� cu specia, soiul, gradul de 
maturare, organul de pe plant� consumat, condi�iile de mediu �i tehnologia 
de cultur� aplicat�. 

Forma poate fi rotund� �i oval� cu diferite �i profunde modific�ri care 
sunt date de cre�terea p�r�ilor consumabile mai mult în lungime, l��ime sau 
grosime. 

Se mai întâlnesc: form� rotunde-neregulat�, rotund� cu proeminen�e 
sau coaste longitudinale, oval-turtit�, oval alungit�. 

Cunoa�terea formei de baz� �i a varia�iilor ei, în func�ie de gradul de 
maturare considerat �i de condi�iile de mediu permite rezolvarea unor 
probleme de ambalare �i la proiectarea pieselor active a instala�iilor de 
sortare �i calibrare. 

M�rimea este o consecin�� a cre�terii �i diviziunii celulare precum �i a 
acumul�rii de anabolite fiind condi�ionat� de aceia�i factori ca �i forma. 

Conform m�rimii produsele horticole pot fi: mari mijlocii �i mici. 
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M�rimea poate fi normal� atunci când corespunde speciei, soiului �i 
gradului de maturare �i anormal� atunci când dep��e�te sau este sub 
limitele admise. 

Se poate spune c�, în orice condi�ii de cre�tere �i maturare fiecare 
specie horticol� are o m�rime specific� ca variaz� în anumite limite. 

De asemenea, în interiorul speciei m�rimea este influen�at� de c�tre 
soi; de exemplu soiurile târzii au dimensiunile fructelor mai mari decât cele 
timpurii. 

Diferen�e de m�rime se înregistreaz� �i pe aceea�i plant� în cadrul 
aceluia�i soi. 

În afar� de ace�ti factori m�rimea este influen�at� �i de num�rul de 
fructe pe plant�, locul în inflorescen�� pozi�ia pe plant� sau expozi�ia solar�. 

M�rimea ca �i proprietate fizic� se define�te prin dimensiuni, greutate 
�i volum. 

Dimensiunile sunt reprezentate de c�tre diametre transversale �i 
în�l�ime (s�mân�oase) sau prin lungime, l��ime �i grosime �i se exprim� în 
milimetri sau centimetri în func�ie de m�rimea produsului considerat. 

Greutatea (G) este o consecin�� a m�rimii dimensionale, fermit��ii 
structo-texturale, volumului spa�iilor lacunare precum �i a con�inutului 
produselor în diferite substan�e chimice. 

Ca �i proprietate fizic�, greutatea hot�r��te, nu numai men�inerea în 
cultur� a speciilor �i soiurilor respective prin produc�ie dar este �i un factor 
comercial �i tehnologic deoarece, greutatea individual� reflect� rela�ia 
produc�iei cu cerin�ele standard prin num�rul de buc��i la kilogram, iar pe de 
alt� parte ajut� la comercializare �i st� la baza aprecierii efectului p�str�rii 
�i stabilirii rentabilit��ii. 

Greutatea se determin� prin cânt�rire individual�, când se urm�re�te 
stabilirea limitelor de varia�ie în cadrul soiului �i prin cânt�rire în bloc când 
se urm�re�te produc�ia la hectar, recep�ia, introducerea sau scoaterea de la 
p�strare, etc. 

Volumul (V), reprezint� spa�iul ocupat de c�tre produs �i este o func�ie 
a m�rimii celulelor �i meaturilor celulare. 

Volumul este o caracteristic� variabil� în func�ie de specie, soi, grad 
de maturare �i condi�ii climatice care influen�eaz� foarte mult dimensiunile 
spa�iilor de p�strare �i de prelucrare industrial�, instala�iile de prelucrare 
precum �i m�rimea ambalajelor �i cantitatea de produs transportat� în 
unitatea de timp. 

Ca �i în cazul formei, m�rimea produselor horticole st� la baza 
proiect�rii spa�iilor de p�strare �i la stabilirea num�rului de ambalaje �i 
mijloace de transport necesare manipul�rii �i transportului produselor 
horticole. 

Greutatea specific� (Gs) se exprim� matematic prin raportul dintre 
greutatea in aer a produselor �i volumul acestora. 

 




