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INTRODUCERE

Cireşul este o specie pomicolă cu deosebită importanţă economică, dată de
însuşirile nutritive, tehnologice şi comerciale ale fructelor, care găseşte în România
condiţii optime de manifestare a potenţialului său agrobiologic.
Cireşele sunt primele fructe proaspete ale anului, iar prin conţinutul ridicat în
vitamine, săruri minerale, zaharuri, aspect atrăgător, fac obiectul uneia dintre cele mai
eficiente activităţi comerciale (Grădinariu G , Istrate M., 2003). Cireşele depăşesc toate
speciile pomicole în ceea ce priveşte conţinutul mediu de zahăr total (glucoza, levuloză,
zaharoză), iar ca aciditate şi alte componente ocupă o poziţie intermediară.

Compoziţia chimică a fructelor de cireş (după Pomologia RSR, vol IV, 1965
şi IF. Radu, 1985 citaţi deBudan S., şi Grădinariu G , Cireşul, 2000)
Substanţă uscată 10,79-24,70%

Zahăr total 7,7-16,8%

Aciditate totală 0,49-1,36%

Apă 75,30-89,21%

Vitamine :

Săruri minerale:

Substanţe tanoide 0,6-1,3%

Vitamina С (6,51 mg/%)

Ca (10,0 mg/%)

Substanţe pectice 0,06-0,36%

Vitamina A (0,5 mg/%)

К (170,0 mg/%)

Substanţe proteice 0,56-1,63%

Vitamina Bi (0,05 mg/%)

P (20,0 mg/%)

Substanţe minerale 0,19-0,62%

Vitamina B (0,05 mg/%)

Mg (8-10 mg/%)

Valoarea energetică 43,16-98,40

Vitamina E (2,24 mg/%)

Fe (0,5 mg/%)
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