
MINISTERUL 
AGRICULTURII, 

DEZVOLTÄRII REGIONALE 
SI MEDIULUI 

AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY 
OF AGRICULTURE, 

REGIONAL DEVELOPMENT 
AND ENVIRONMENT OF THE 

REPUBLIC OF MOLDOVA

« / У  » ¿û

O R D I N  
mun. Chi§inäu

2018 Nr,

Cu privire la omologarea caietului de sarcini
pentru denumire de origine protejatä “Agri§ de Marinici”

Avînd în vedere cererea Grupului producàtori de agri§ din Marinici (Asociaba 
Obçteascâ „Asociaba Producätorilor de Pomusoare BACIFERA”) nr. 5984-1 din 
20.09.2018, de omologare a caietului de sarcini pentru denumire de origine 
protejatä “Agri§ de Marinici” §i decizia Grupului de lucru instituit prin Ordinul 
Ministerului nr. 238 din 23.10.2018, expus in procesul verbal din 05.11.2018, în 
conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 66 -  XVI din 27 martie 2008 
privind protecpa indicapilor geografìce, denumirilor de origine §i specialitäZilor 
tradizionale garantate §i cu prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii §i 
Industriel Alimentare nr. 149 din 04.08.2015 cu privire la procedura de omologare 
a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, 
indicali і geografìce §i specialità^ tradizionale garantate (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 291-295, din 23.10.2015, art. 2158).

ORDON
Se omologeazä caietul de sarcini pentru denumire de origine protejatä “Agriç 

de Marinici”, conform anexei.
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Grupul de producatori din Marinici, r-nul Nisporeni
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1. Denumirea solicitantului
Grupul de producàtori din Marinici

2. Denumirea solicitata spre înregistrare
Denumire de Origine Protejatä “Agris de Marinici”

3. Denumirea produsului §i clasificarea lui:
Fructe proaspete Agr is de Marinici 
Dulceafä din Agris de Marinici 
Sue din Agris de Marinici 
Gem din Agris de Marinici 
Jeleu din Agris de Marinici 
Agriçe uscate dinMarinici 
Agri§e congelate din Marinici

Clasa:
29: Fructe conservate, congelate, uscate §i coapte, jeleuri, gemuri, compoturi;
31 : Produse agricole neprocesate; Fructe proaspete;
32: Bäututri din fructe §i sucuri de fructe; siropuri §i alte preparate pentru 
fabricarea bäuturilor;

4. Descrierea produsului §i a materiei prime: “Agris de Marinici”
Fructe de agris, din aria geograficä delimitata situata in zona de centru a 

tarii, s. Marinici sunt destinate consumului direct ìn stare proaspätä si 
conservärii. Acestea includ: dulceafa, gemul, jeleul, sucuri din fructe de agri§ 
precum §i agriçe congelate, uscate §i coapte./V

In primul rând, este vorba despre obpnerea urmätoarele produse: agris 
proaspät (Ribes uva-crispa) si agris conservât supus prelucràrii sub forma de 
dulceafâ, congelât §i uscat. Pentruobpnerea materiei prime se cultiva 
urmätoarele soiuri: Donetchii crupnoplodnìi, Donetchii pervenet §i Coloboc.

Gustul agri§elor, care provin din aceastâ regiune este bogat si intens, 
prezentând о gamä variatä de elemente nutritive.

Caracteristicile specifice ale acestor fructe (precum intensitatea, 
prospetimea si fermitatea), in ceea ce priveste mirosul si gustul, se datoreazä 
in principal conditiilor naturale locale (de exemplu, amplitudinilor termice 
dintre noapte si zi din timpul perioadei de coacere si cetii matinale din zona 
de cultivare). Fructele de agriç din regiunea Nisporeni sunt superioare celor 
din alte regiuni datoritä echilibrului natural dintre zaharuri si acizi, märimii 
pomuçoarelor de agri§, calitätilor gustative deosebite si calitätilor 
fitoterapeutice importante. Acest echilibru ideal conferà fructelor о aromä 
specificä, aspect comercial deosebit si posibilitatea de pästrare îndelungatâ in 
stare proaspätä.

Impresia generalä a fructelor obfinute in regiune prezintä о abundentä а 
gustului fin §i savoare care persistä, toate acestea dänd о senzatie intensä de
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duratä. Aceste calitáti sunt vaiabile pentru fructele de agri§ prezentate sub 
denumirea „Agris de Marinici” si sunt specifice acestei regiuni.

5. Delimitarea ariei geografìce:
Piantabile sunt situate în regiunea de Centru a Republicii Moldova, r-nul 

Nisporeni.
Fructele „Agris de Marinici” se cultivä exclusiv în satele Marinici, 

Heleçteni, Cälimäne§ti, Çiçcani, Bäläure§ti, Zberoaia.
Particularitäfile ariei geografìce:/V
In regiunea ariei geografìce delimitate a satului Marinici sunt purine 

iazuri, râuri si pâraie, clima este secetoasä. Acest tip de zona este unul, care 
creeazà conditii climatice, ce favorizeazâ cultivarea culturilor rezistente la 
secetâ (cantitatea de precipitatii, gradui de umiditate a solului, amplitudinile 
termice dintre zi si noapte, ceturile matinale frecvente).

Caracteristicile regiunii Nisporeni sunt:
— altitudine destul de mare, în zona de 161 m faZä de nivelul märii
— aer curât, în special datoritä lipsei poluärii industriale;
— temperatura medie, care vara variazä între 15-22 °С;
— precipitabile medii anuale sunt de pànà la 300 mm;

6. Elementele care atesta provenienza produsului din aria geograficä 
delimitata:

6.1. Argument.
In partea de Centru Sud-Vest a Republicii Moldova la latitudinea 

46.9661 §i longitudinea de 28.1602 §i altitudinea de 161 m faÇà de nivelul 
märii este situât s. Marinici r-nul Nisporeni. Distança pînâ la Chiçinau -  78 
km, pînâ la Nisporeni -  11 km, pînâ la Heleçteni -  1 km. Primària comunei 
Marinici este compusâ din satele Marinici §i Heleçteni, numärul locutorilor 
corespunzâtor bind de 2295 §i 304. Satul Marinici este atestat pentru prima 
data în anul 1667, suprafaÇa sa constituind 2,27 km2, eu un perimetru de 7,47 
km.

Una din ocupadle de bazä a locuitorilor s. Marinici este cultivarea vi^ei 
de vie, о îndeletnicire foarte veche, dezvoltatä datoritä condiZiilor 
pedoclimatice. Odatä cu producerea strugurilor s-au dezvoltat §i metodele de 
prelucrare a lor §i producerea vinului de calitate. Asa dar, locuitorii din 
Marinici au invä^at sä träiascä ocrotind §i respeetänd natura, dar în acelaçi 
timp sä träiascä sänätos, folosind resursele naturale locale.

Regiunea de producale se caracterizeazä în special pe faptul cä este о 
zonä secetoasä, iar agriçul, bind о culturä rezistentä la astfei de conditii 
specifice de producale, a putut fi valorificat în aceastä regiune. Datoritä 
condiZiilor naturale secetoase si deficitului de apä din acest bazin, pe 
cämpurile s. Marinici agrisul a devenit о specie favorabilä de cultivât, cu о 
productivitate sporitä, rentabilitate înaltâ, ceea ce a determinai orientarea spre



alte ocupapi de bazä ale locuitorilor. Agrisul cultivât ìn aceastä arie 
geograficä are fructe mari, calitative, cu gust pläcut, aspect comercial 
deosebit, tamsportabilitate înalta, se pästreazä timp índelungat si poseda 
calitäti fítoterapeutice importante.

6.2. Informafii referitoare la statutul juridic:
Grupul de producätori de agris e din s.Marinici, r-nu¡ Nisporeni, 

República Moldova este persoanä juridicä de drept privat, farà scop 
patrimonial, compus din persoane juridice (Gospodärii täränesti -  în 
continuare GT) situate ìn arealul geografie delimitai conform pct. 5.

Scopul Grupului este de a apära interesele specifìce de grup privind 
cre§terea potenfialului productiv al agrisului, ameliorarea bazei materiale a 
produeätorilor, imbunätäfirea condifiilor de valorificare a pomusoarelor §i a 
produselor obfinute din acestea §i crearea unor refele de piafà pentru 
comercializarea acestor fructe si categorii de produse la nivel national §i 
european.

Grupul de producätori din Märinici al produsului cu Denumire de 
Origine Protejatä „Agris de Märinici” sunt membri ai Asociatiei 
Produeätorilor de Pomusoare BACIFERA, titular al märcii BACIFERA, care 
este implicatä si in activitäti educationale, de constientizare, promovare a 
fructelor, organizare de expozitii, publicatii, precum si rezolvarea problemelor 
legate de producerea fructelor de calitate si a produselor derivate, propuse 
consumatorilor pentru о alimentatie sänätoasä.

6.3. Informalii referitoare la activitatea grupului:
Producâtorii de pomusoare de agris s-au asociat într-un grup de profil - 

Grupul de producätori de fructe de agris, ce este constituit în aria s. Marinici, 
r-nul Nisporeni, care face parte din arealul geografìe délimitât pentru 
obfinerea acestui produs agricol.

Printre soiurile de agris cultivate în s. Marinici sunt si soiurile Donetchii 
crupnoplodnîi, Donetchii pervenet, care sunt incluse în Catalogul Soiurilor de 
Plante al Republicii Moldova.

Grupul de producätori produce si procesaezä numai în zonele de 
cultivare menti onate în capito lui 5, depozitele si compartimentele de stocare, 
loturile de produse si datele de ambalare. Se tine un registrul fumizorilor, 
destinatarilor productiei. Astfel se poate identifica fiecare livrare în parte, iar 
livrärile nu pot fi confúndate, fructele sunt triate, stocate si ambalate în zona 
respectivâ si, în consecintâ, nu pot fi amestecate eu fructe cultivate în alte 
zone. Producila se bazeazâ în principal pe Standardul de Firmâ la cultivarea 
fructelor de agriç, conform recomandärilor tehnologice elaborate de 
Parascovia Sava, 2014.

Verificarea respeetärii principiilor sistemelor integrate de cultivare a 
fructelor: Se verificä starea plantatiilor si a mediului. Controalele în piantabile 
cultivatorilor sunt efectúate о datä pe an de cätre organismul de control.



Controalele vizeazà în special contaminarea solului, a apei de irigare sau 
a fructelor de agriç cu metale grele, monitorizarea factorilor biotici si abiotici, 
utilizarea îngrâsâmintelor, pesticidelor si irigärii, precum si piantarea.

In depozit fructele sunt räcite timp de 2 ore, apoi ambalate în caserole, 
cäntärite §i etichetate, iar toate operatiunile efectúate sunt înregistrate în 
jurnalul de operatiuni, în care se introduc detalii privind transportul fructelor 
si pregätirea pentru comercializare. La iesirea din depozit fructele trebuie sä 
aibä exact aceeasi origine pe care au avut-o la intrare si sunt etichetate în mod 
corespunzätor cu etichete a marcii Bacífera §i a Denumirii de Origine 
Protéjate „Agris de Marinici”. Trasabilitatea producerii fructelor de agriç 
„Agris de Marinici” este oglinditâ detaliat în registru grupului de produeätori. 
Calitatea pomuçoarelor este supravegheatä prin analize de laborator, unde se 
verified în fructe reziduurile de pesticide, contaminarea cu metale grele, eu 
organisme de carantinä conform legislatiei în vigoare.

Verificarea respectarii principiilor sistemelor integrate de cultivare a 
fructelor: /V

- Se verificä starea plantatiilor si a mediului. In general, controalele în 
piantabile producatorilor sunt efectúate de câtre organismul de control о datä 
pe an.

- Controalele vizeazä în special contaminarea solului, a apei de irigare 
sau a fructelor cu metale grele, monitorizarea factorilor biotici si abiotici, 
utilizarea îngrâsâmintelor, pesticidelor si irigärii, precum si respectarea 
tehnologiei la plantare si întretinere a plantatiei.

Controalele se bazeazä pe orientàrile pentru sistemele integrate de 
cultivare a fructelor, aprobate de Ministerul Agriculturii si Industriel 
Alimentare din República Moldova §i Reglementärile tehnice „CerinÇe de 
calitate §i comercializare pentru fructe §i legume proaspete”( Hotârîrea de 
Guvem nr. 929 din 31.12.2009).

7. Descrierea metodelor de obtinere a produselor:

7.1. Producerea fructelor proaspete de agris.
Principala caracteristicä a produsului „Agris de Märinici” este anume 

echilibrul naturai dintre zaharuri si acizii organici, coeficienul care 
caracterizeazä calitatea fructelor, se datoreazä în principal climei regiunii 
(temperaturi alternante, sosirea tàrzie a primäverii, cantitatea de precipitatii 
scäzutä, perioade secetoase) si a solului (pH-ul -  6,0-6,6).

Caracteristicile specifìce fructelor „Agris de Märinici”, conform 
analizelor efectúate în laborator s-a stabilii cantitatea de substance uscate, care 
a variai ìntre 13,0 -16,05 % , suma zaharurilor ìntre 7,66 -  9,57 %, nivelul 
mediu de aciditate ìntre 1,86 - 2,37 %, vitamina С ìntre 29,37 - 32,63 mg%, 
coeficientul zahär/acid ìntre 3,32-5,83. Un factor important, care influenteazä 
calitatea produsului „Agris de Märinici”, este nivelul foarte scäzut de



contaminare a mediului cu metale grele si, ìn consecintä, nivelul de 
contaminare a fructelor, care este sub limitä. Protejarea biologicä a arbustilor 
fructiferi este un alt factor important. In regiunea Nisporeni, agrisul este 
protejat ìn special prin mijloace biologice. Acestea corespund fructelor 
ecologice §i conferà avantaje incontestabile fatà de fructele obtinute prin 
aplicarea metodelor chimice de protecfie a plantelor.

Un alt atribuí important al cultivärii si obtinerii fructelor din raionul 
Nisporeni, s. Marinici este metoda, care a fost dezvoltatä cu participarea 
producätorilor de fructe din aria geograficä delimitatä. Acest sistem contribuie 
substantial la obtinerea calitàtii ìnalte a fructelor si, prin urmare, la satisfactia 
consumatorilor pretensosi. Sistemul oferä orientarea la cele mai bune sisteme 
de cultivare a fructelor, care sunt puse in aplicare. De-а lungul timpului la 
cultivarea fructelor in aria delimitatä, cultivatorii si-au imbogätit si 
imbunätätit cunostintele, experienta in ceea ce priveste soiurile si tehnica de 
cultivare a agrisului.

Toate fructele sunt cultivate conform principiilor, care au fost ìntocmite 
in baza tehnologiei de cultivare in vigoare.

Componentele siprocedurileproductiei obtinute sunt urmàtoarele:
Agrisul se cultivä pe soluri sufìcient de fertile si adànci, in generai in 

orice zone, dar nu in locuri ìnchise, farà aierisire sau predispuse la ìngheturi, 
desi piantele cultivate in aceastä regiune sunt rezistente la ìnghet. Piantabile 
de agris sunt infuniate cu butasi mrädäcinati, bine dezvoltafi, amplasafi in 
rànduri. Distanta dintre ràndurile de piante este determinatä de märimea 
plantatiei si tehnica utilizatä la prelucrarea solului, modul de recoltare a 
fructelor, care poate varia ìntre 2,5-3,0 m, iar ìntre piante de la 0,7 m pänä la 
1,0 m in functie de vigoarea plantelor.

Recoltarea: se realizeazä manual, selectiv sau semi-mecanizat, cu 
diferite dispositive, care usureazä aceastä muncä. Fructele pot fi destinate 
consumului in stare proaspätä, sau supuse procesärii ulterioare într-о unitate 
de conservare, sau utilizärii in scopuri culinare de cätre consumatori. 
Recoltarea fructelor se realizeazä direct ìn ambalajele in care vor fi 
transportate (cu capacitatea de 0,5 -  1,0 kg), care sunt umplute, etichetate 
direct in plantatie. Transportarea la depozit pentru preräcire si räcire timp de 2 
ore se efectueazä cât mai repede posibil dupä care se va finaliza cu succès 
procesul de livrare cätre consumatori.

—  Protectia ìmpotriva boli/or si a dàunàtorilor. monitorizarea 
fitosanitarä a plantatiei se efectueazä pe parcursul perioadei de vegetatie, in 
special in perioadele de crestere si dezvoltare a plantelor si fructelor de agris 
la prezenta unor däunätori, sau boli ca fainarea americanä sau áltele. 
Utilizarea contra bolilor si dàunàtorilor a unei combinatii de produse naturale 
si chimice de prevenire si de protectie biologicä, päsäri insectivore. 
Introducerea prädätorilor naturali. Metode de protectie fizice, biotehnice si



agricole adecvate zonei în cauzâ (aratul, fertilizarea, taierea ramurilor în 
scopul formärii si întretinerii plantelor). Echilibrul plantelor, reducerea 
aparitiei bolilor si a dàunâtorilor. Se efectueazä minimizarea protectiei prin 
produse chimice si se préféra utilizarea preparatelor eu toxicitate scäzutä, a 
pesticidelor, zoocidelor si fungicidelor verifícate si autorízate. La protectia 
chimicâ selectivâ, se aplica numai acele pesticide, care eliminä däunätorii si 
nu afecteazä animalele folositoare. Se utilizeazâ capcane pentru däunätori.

Se efectueazä inspectarea plantatiilor pentru prevenirea aparitiei bolilor, 
däunätorilor si înregistrarea controalelor si a aplicârii tratamentelor chimice.

—  Sistemili de cultivare a soluluv. solul plantatiilor este cultivât ca ogor 
negru sau eu iarba (înierbare a 60-70 % din suprafatä), se combina diverse 
tipuri de iarba. Iarba este tunsä periodic, în special înainte de recoltare. în 
general, iarba cositâ este läsatä la fata locului sau adunatä în legâturi. în cazul 
în care cantitatea de precipitatii este scäzutä sub 600 mm pe an, se practicä 
aratul la о adâncime de maximum 4 cm.

— Controlul buruienilor. Dacä terenul corespunde cerintelor de 
cultivare a agrisului se practicä aratul, prin care buruienile sunt mentinute la 
un nivel, la care nu sunt däunätoare. Zona din jurul plantelor este mulcitâ, 
adicä este acoperitâ fie eu un strat de gunoi eu paie, fie eu peliculâ de 
polietilenä coloratâ.

— Irigarea plantatiilor. se utilizeazâ apâ, care nu afecteazä negativ 
starea de sänätate a oamenilor sau a animalelor din zonä, sau solul, calitatea 
apei de suprafatä sau a pânzei freatice si a altor elemente ale mediului. Apa 
pentru irigare este supusâ unui control, mostrele de apâ prelevate de câtre 
producätori se duc la laborator pentru analize.

Irigarea plantatiilor se efectuiazä pe mäsura necesitätii prin picurare, 
aspersiune sau alte metode. Pentru pästrarea umiditätii în piantatole de agris 
se cultivä iarbâ, care se tunde în mod régulât. Zonele din jurul plantelor sunt 
mentinute în permanenti farâ vegetatie eu ajutorul afânârii solului sau 
mulcirii cu diferite materiale.

— Fertilizarea plantatiilor: solul trebuie sä continä o proportie 
echilibratä de elemente si compusi nutritivi necesare pentru dezvoltarea 
sänätoasdä a plantelor la cultivare pentru obtinerea fructelor calitative de 
agris. Proportia incorectä, supradozele afecteazä starea de sänätate a plantelor, 
cantitatea si calitatea fructelor. Fertilizarea se realizeazä ìn fimctie de

9 9

diferenta dintre valorile mäsurate care se contin ìn sol si cele recomandate ale
9 9 9

elementelor si microelementelor necesare pentru piantele de agris, care se 
stabileste ìn baza analizelor chimice ale solului si frunzelor.

9 9

Pentru a evita prezenta reziduurilor ìn fructe sau favorizarea dezvoltärii 
lästarilor, care nu vor reusi sä se lemnifice, fiind afectati de geruri ìn perioada 
rece a anului si vor compromite recolta anului urmätor, nu se efectueazä 
fertilizäri în anumite perioade de timp si anume: nemijlocit înainte si dupâ 
recoltare.
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Se tine un registru al fertilizärilor, unde se întroduc denumirea 
produsului fertilizant care a fost aplicat, data §i norma aplicàrii.

— Controlul contaminärii solului, apei si fructelor. se monitorizeazâ în 
special la prezenta metalelor grele si îngrâsâmintelor în sol, apa pentru irigare 
si fructele.

Val orile unor posibile contaminäri a fructelor se mäsoarä utilizând 
esantioane suficient de mari (conform normelor în vigoare).

— Starea si echilibrul fiziologic al plantelor de agri§: mâsurile agricole 
(taierile ramurilor, tratamentul solului, fertilizarea si controlul numärului de 
fructe mici, gradui de dezvoltare etc.) sunt adaptate în functie de cantitatea 
recoltei, perioada si durata actiunii tratamentelor aplícate. Nu se permite 
dereglarea echilibruuil piantatili or.

Echilibrul fiziologic se evalueazâ prin analize aie solului, apei pentru 
irigare si monitorizarea dezvoltärii fructelor pentru a efectúa interventia 
necesarà pentru redresarea situatiei create.

In general, se efectueazä un control subiectiv cu cinci säptämäni înainte 
de recoltare, care constä în evaluarea nivelului de crestere a lästarilor, a 
mugurilor, aspectul si mârimea fructelor, gradui de iluminare si aierisire a 
plantelor, conditii necesare pentru obtinerea unor fructe pe deplin dezvoltate, 
bine colorate, cu un continui echilibrat de substante nutritive importante ca: 
zaharuri, acizi, vitamine, substante tanante si colorante, substante minerale si 
aromatice.

— Controlul productivitätii plantelor si al calitâtii fructelor: în plantare, 
ramurile tufelor sunt tâiate în mod régulât, pentru a obtine о cantitate optima a 
productiei de fructe (15-20 t/ha în functie de soi). Recoltele ob(inute, sectorul, 
cantitatea, masa fructelor, numärul si perioada recoltärilor sunt înscrise în 
registru.

—  Principiile tâierii si scurtàrii tulpinilor fructifère: agrisul se cultiva 
în rânduri pentru a permite folosirea utilajelor agricole la îndeplinirea 
lucrärilor de întretinere. La piantele de agris în perioada de primävarä se 
efectuiazâ taierea tulpinilor în functie de soi conform recomandärilor în 
vigoare.

—  Aprecierea momentului optimal al recoltàrii se Stabileste în functie 
de modul de valorificare a fructelor, tinându-se cont de faptul câ ele nu sunt 
foarte perisabile si dupà recoltare continua maturarea lor.

Fructele, destinate consumului în stare proaspätä, se recolteazä la 
maturitatea de consum, când pulpa se înmoaie, iar culoarea, gustul si aroma 
devin specifice soiului.

Fructele pentru procesare se recolteazä cu mult înainte de coacerea 
deplinâ. Criteriul de apreciere a maturitâ(iі fructelor, în afarä de calitäple 
exterioare, sunt: mârimea, culoarea, fermitatea §i gustul.
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In funere de gradui de maturitate al bacelor, recoltarea poate fi selectivà 
care se face când se cer fructe verzi în scopuri culinare sau fructe semiverzi 
bune pentru pästrare §i transportare.

Recoltarea selectivà permite fructelor rämase sä mai creascâ. Recoltarea 
fructelor în diferite faze de maturitate permite de a prelungi durata utilizärii 
productiei.

Fructele de agris pentru consum ìn stare proaspätä se recolteazä manual, 
iar pentru prelucrare (dulcea^ä, peltea, compot etc.) sau congelare se poate 
recolta si mecanizat. Productivitatea medie la recoltarea manualä a agriçului 
este de 50-70 kg/zi în functie de soi, ghimpozitate, märimea fructelor §i a 
recoltei. Recoltarea manualä a fructelor asigurä о calitate înaltâ a fructelor, 
dar necesitä mai multe cheltuieli.

Recoltarea agriçelor se face dimineata, dupä ce s-a ridicat roua, §i spre/V
searä, când mai scade arsita. Indatä dupä recoltare fructele se dau la umbrä 
sau la rece. La recoltare se executä §i sortarea directä ìn ambalajele, in care 
vor fi transpotate la locul destinât.

Depozitare si ambalarea fructelor proaspete.
Depozitarea si ambalarea fructelor se efectueazä in zona delimitatä. 

Pentru utilizarea in stare proaspätä a fructelor de agris recoltarea si sortarea 
concomitentä se face direct în caserole de plastic, carton sau lemn, amplasate 
in lazi de carton sau plastic, iar fructele pentru procesare se recolteazä direct 
in lazi de carton, lemn sau plastic.

Astfel, se evitä deteriorarea fructelor recoltate, care sunt transportate din 
zona de cultivare direct la deposit pentru preräcire, iar apoi sunt trecute in 
camera frigorificä pentru räcire ре о perioadä de timp de 2 ore, unde sunt 
conditii de pästrare la temperatura de 0 - 4°C, umiditatea aerului de pänä la 
85% si circulate buna a aerului, timp dupä care pot fi transpórtate la 
destinatie.s

De asemenea, astfel se garanteazâ faptul câ fructele din aceastä arie nu 
sunt amestecate eu fructe cultivate în alte zone. Prin utilizarea acestui procès 
coordonat de cultivare, depozitare si ambalare într-un singur loc, fructele nu 
se deterioreazâ.

Produsele procesate se ambaleazä în borcane de sticlâ sau sticle, pe care 
se aplicä eticheta eu denumirea si continutul produsului, data producerii si 
termenul de pästrare, dupä саце se transmit la deposit pentru pästrare.

7.2. Producerea dulce^ii de agriç.
Pentru dulceaÇâ din agrise se utilizeazâ fructe tari, incâ necoapte. 

Fructele se sorteazâ, se spalâ, se impung eu un bold, iar prin taietura facutâ se 
scot seminóle. Apoi se spalà din nou se pun intr-o crati^ä emailatä în straturi 
eu frunze spälate de viçin. Se toamä apâ rece çi se lasâ pentru 5-6 ore.

/V

9



Fructele de agri§, otyin о aroma, care se pästreazä în dulceaÇa. Fructele se scot 
din apâ §i se dau drumul în siropul fierbând, unde se lasâ pentru 3-4 ore.

Pregätirea siropului: la 1 kg de agriçe se ia 1,5 kg de zahär §i douâ 
pahare de apâ se amestecâ si se adduce la fierbere. Siropul fierbând se toamâ 
peste fructele de agris.

DulceaÇa se fîerbe de 2-3 ori, îmbinând acest procès eu 5-6 ore de räcire.
In timpul ràcirii crati^a trebuie acoperitä cu tifón sau cu o pänzä rarä pentru a 
evita condensarea aburilor §i cäderea lor pe suprafa^a dulcejei. Din fructe 
semicoapte se poate face dulcea^a §i farà a scoate seminude, doar împungând 
fructele cu un bold, pentru ca sä se imbibe cu sirop. Din soiuri albe de agri§ se 
primeçte dulceajä de culoare aurie, iar din soiuri cu fructe roçii, dulceaÇa se 
obline de culoare roçie - închisâ. Dupä terminarea fierberei, dulcea^a se 
râceçte §i se toarnä ìn borcane sterilizate §i uscate, care se acopera cu hàrtie de 
pergament sau capace si se pästreazä ìntr-un loc uscat §i rece.

7.3. Producerea sucului de agriçe: Se folosesc fructe de agri§ bine 
coapte a soiurilor de culoare ro§ie. Agriçele se aleg de impuritäti vegetale, se 
spalä, se lasä sä se scurgä de apä si se zdrobesc, apoi se store printr-un tifon.
La sucul obtinut - 350 ml, se adaugä câte 650 g de zahär si 100 ml de apä, 
care amestecându-se se aduce la fierbere. Dupä înlâturarea spumei, siropul 
fìerbinte se toamâ ìn sticle, care se ìnchid ermetic §i se pästreazä la rece.

7.4. Producerea gemului de agriçe: Se pregäte§te pireul din agriçe. 
Pentru a obline 1,0 kg de pireu de agrise este necesarä o cantitate de 1,2 kg de 
fructe §i 1 pahar de apä, care se fìerb timp de 2-3 minute, apoi ferbinte se tree 
prin sitä. La masa obçinutâ se adaugä 500-700 g de zahär, se amestecâ bine §i 
se pune la foc. Pentru ca sä nu se lipeascä de fundul vasului se recomandä de 
a fi amestecat continuu cu о lingurä de lemn pänä va fi gata.

Se poate pregäti gem din agriçe cu adäugarea fructelor de zmeur, 
cäp§un, cireçe, prune dulci, dar ferberea se face pe baie de aburi, în altä 
crati^ä, ìn care se adaugä la 1 apä 250 g sare. Temperatura de fierbere a apei în 
cazul acesta se ridicä la 105°C, care permite distrugerea sporilor de 
microorganizme în produsele procesate. Gemul se toanä în borcane si dupä 
räcire se duce la deposit pentru pästrare.

7.5. Producerea jeleului de agriçe: Agri§ele alese de impuritäti, spälate, 
se pun într-un vas în care se toarnä apâ cât sä cuprindä fructele çi se ferb pânâ 
le crapâ pielea, se preseazâ §i se strecoarâ. La sucul obtinut - 250 g, se adaugä 
250 g zahär si se fierbe la foc încet timp de 5-6 minute, amestecându-se9 7
continuu cu о lingurä de lemn §i înlâturându-se spuma. Jeleul se toamâ în 
borcane de sticlâ care se închid ermetic, iar dupä räcire se pun la pästrare într- 
un loe räcoros.

io



7.6. Agriçe congelate. Fructele de agris sunt alese, spâlate si uscate. 
Congelarea agri§elor se efectuiazâ la temperatura de minus 24-25°C timp de 
2,5-3 ore, maximum 5 ore, în§irându-se într-un strat. Fructele congelate apoi 
se ambaleazä în saci de polietilenâ, închisi ermetic §i impermiabili. Se 
pästreazä la о temperaturà nu mai mica de minus 18 °С, timp de 3-4 luni.

7.7. Agriçe uscate. Agriçele alese farà defecte, se spalà, se scurg de apà 
si se însirà într-un strat subfire de 2-3 cm ре о sitä pentru a fi uscate.

Fructele se usucà într-un cuptor la temperatura de 60-70°C timp de 24 
ore. Dupä uscare agrisele se toamà în cutii, care se închid ermetic çi se fin 
într-un loc uscat §i ràcoros sau se ambaleazä ermetic în pungi de polietilenâ.

8. Elemente care justifica legatura dintre calitatea produsului si 
originea geograficà:

Regiunea Nisporeni, s. Märinici si fructele care se cultivä acolo sunt 
recunoscute la nivel national. La aceasta se adaugä, în special, si urmätoarele 
aspecte: reputada, soiul si factorii care influenteazä proprietätile unice de 
calitate si gust ale fructelor proaspete si prelucrate care stau la baza 
produsului „Agris de Märinici”, precum si legätura dintre proprietätile acestui 
produs si conditiile din aria datä.

Cultivarea fructelor ìn regiunea de Centru a Republicii Moldova, la 
Nisporeni, s.Märinici are ìn urmä о traditie de 10 de ani. Datoritä traditiei 
stabilite si a calitätii fructelor din aria s.Märinici si-а càstigat supranumele 
produsului „Agris de Märinici”. Producätorii comercializeazä fructele 
proaspete de agris pe piatä.

Participä la diferite tàrguri de fructe, manifestäri, expozifii, programe 
culturale si sportive cu fructe proaspete si procesate. Calitatea exceptional a 
produsului „Agris de Märinici” este doveditä de aprecierea importantä a 
consumatorilor, atàt la expozitii nationale, cât si pe piatä.

Grupul de producätori din Märinici, raionul Nisporeni, colaboreazä cu IP 
Institutul Stiinfifico-Practic de Horticultura §i Tehnologii Alimentare, 
Asociada Producätorilor de Pomusoare BACIFERA, Ministerul Agriculturii 
si Dezvoltärii Rurale etc.
5

Succesul acestor cooperäri este demonstrat, pe de о parte, de dezvoltarea 
noilor tehnici de cultivare si, pe de altä parte, de aplicarea în practicä a acestor 
tehnici la cultivarea fructelor. în regiunea datä, care contribuie la rândul ei, la 
reputada nationalä a produsului „Agris de Märinici”.

Producile: Producila anualä exprimatä în tone (pentru 2010-2015): la 
agris (Grossularia reclinata) -  15 - 20 t/ha.

Comercializare: Fructele obtinute de agris si produsele procesärii „Agris 
de Märinici”: sunt comercialízate cu succès în República Moldova, iar în 
perspectivä si peste hotare.
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Principalele entitäti comerciale càrora li se distribuie „Agrise de 
Märinici” sunt píetele din Chisinäu, Nisporeni, Ungheni.

Fructele cultivate in satul Marinici, raionul Nisporeni sunt influenzate ìn 
mod fundamental de natura si climatul specific partii de Centru a Republicii 
Moldova.

Caracteristicile distincte ale agriselor, calitäfile antiradiante datoritä 
prezenfei substanfelor pectice, calitäfile fìtoterapeutice datoritä prezenfei 
vitaminelor A, B, C, P sunt aroma, gustul, care sunt specifice soiului, 
cantitatea de substance nutritive, raportul dintre zaharuri si acizi, datoritä 
cärora fructele sunt aprecíate cu note ìnalte.

Celelealte calitäp specifice sunt pästrarea indelungatä a fructelor, 
transportabilitatea inaltä, productivitatea sporitä a fructelor etc.

Acestea se datoreazä, in mare parte, soiului si conditiilor climatice, care 
stabilesc aceastä calitate caracteristicä fructelor de agris. Avànd in vedere pH- 
ul neutru al soiului, regiunea Nisporeni dispune de conditii ideale pentru 
cultivarea agrisului.

Calitatea acestor fructe constä in dimensiunea mare a fructelor, aspectul 
exterior foarte atractiv si in longevitatea pästrärii fructelor, aspecte influentate 
de träsätura caracteristicä soiului, continutul naturai de substante nutritive din 
profìlul soiului si utilizarea ingräsämintelor organice.

în regiunea Nisporeni, umiditatea destul de scäzutä a aerului si 
precipitatine prea putin frecvente in timpul perioadei de vegetatie, permit 
cultivarea agrisului, care este mai rezistent ca alte culturi bacifere.

Datoritä temperaturilor ridicate din timpul zilei si a celor scäzute pe timp 
de noapte in perioada de dinaintea recoltärii, lucru caracteristic zonei, fructele 
coapte aici sunt foarte aromate si au un raport ideal dintre zaharuri si acizi, 
care se reflectä §i in calitatea produselor obtinute din materia primä din 
regiune.

9. Etichetarea:
Fructele de agris din aria Marinici, raionul Nisporeni pentru utilizarea in 

stare proaspätä sunt presortate la recoltare în caserole de plastic sau materiale 
ecologice cu capacitatea de 0,25 -  0,5 -  1,0 kg, amplasate în lâzi de carton 
sau alte materiale, care sunt marcate cu etichete, ce contin denumirea 
produsului (fructelor), masa, data receptiei, gospodäria de unde au fost 
recoltate, calitatea produsului.

Pe capacul caserolelor se ìncleie etichete cu inscriptia: Denumirea de 
Origine Protejatä „Agris de Märinici”, de obicei cu combinada de culori 
verde, galben si rosu, purtànd simbolul si numele localitätii, in care au fost 
cultivate §i logoul Märcii Bacifera, care atestä calitatea inaltä garantatä a 
produselor de origine.
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Fructele destinate pentru procesare se recolteazä ìn läzi de carton, lemn 
sau plastic eu capacitatea de 8-10 kg eu inscriptiile corespunzâtoare acestui 
produs.

Pe produsele procésate de asemenea vor fi aplícate etichete eu inscriptia: 
Denumirea de Origine Protejatä „Agris de Märinici”, de obicei cu combinada 
de culori verde, galben, rosu, purtând simbolul si numele localitätii §i eu 
logoul Märcii Bacifera, care atestä calitatea înaltâ garantatä a produselor de 
origine, cu indicarea informatici despre locul unde au fost produse, continutul 
produsului, data fabricärii si termenul de pästrare.

10. Denumirea si ádresele autoritätilor competente sä verifice respectarea 
prevederilor caietului de sarcini
Controlul respeetärii prevederilor prezentului Caiet de sarcini pentru 
Denumire de Origine Protejatä “Agris de Marinici” este efectuatä de cätre:
OC din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicatä §i Certificare”
Adresa juridicä: MD 2064, mun.Chiçinâu, str. E. Coca, 28 
tel.: 022 21-84-78, fax: 022 74-54-89 
e-mail: certificare@cmac.md
Verificarea conformitätii produsului cu Caietul de Sarcini se realizeazä anual, 
pe parcursul esalonärii procesului tehnologic.
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Anexa nr 1
Harta - Cultivarea fructelor „Agris de Marmici”
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