
Păstrarea fructelor  cu  aplicarea  tehnologiei  FITO MAG 
 

Ce  este  FITOMAG ? 
 

FITOMAG  este  o  tehnologie  modernă  de  păstrare  şi  transportare  a  fructelor  şi  
legumelor,  
la  baza  căreia  stă  inhibarea  sintezei  etilenei, care  este  un  hormon  de  creştere  
pentru  produsele  horticole. 
 
Esenţa  tehnologiei   constă  în  tratarea  fructelor  şi  legumelor  climaterice  la  
începutul  păstrării  cu  un  gaz  special, al  cărui  substanţă  activă  este  1-MCP 
 ( 1-Metilciclopropen).   

 
 

Esen ţa  tehnologiei 
 
Mecanismul  de  acţiune  constă  în  alipirea   substanţei  active  a  preparatului  
FITOMAG de  receptorii  de  etilenă  a  fructelor .  
 
Astfel,  substanţa  activă  a  preparatului  C4H6  substitute  molecula  de  etilenă  C2H4   
şi  inhibă  biosinteza  de  mai  apoi  a  acesteia. Ca  urmare  a  acestei  reacţii  are  loc  
diminuarea  acţiunii  biologice  a  etilenei  asupra  fructelor  tratate – scade  intensitatea  
respiraţiei  şi  încetinesc  alte  procese  metabolice.  
 
Acţiunea  preparatului  FITOMAG  este  ireversibilă. După   reacţia  de  blocare  a  
receptorilor , etilena,  atât  endogenă, cât  şi  exogenă,  nu  va  putea  acționa  asupra  
produselor  depozitate. Astfel  nu  se  vor  desfăşura  procesele  de  maturizare  şi  
îmbătrânire  a  lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Metoda  de  aplicare 
 
Tehnologia  FITOMAG  este foarte  simplă  şi  accesibilă  în  aplicare, nu  necesită  
investiţii  în  utilaj  sofisticat, pot  fi  prelucrate  orice  cantităţi  de  fructe.  Tratarea  
fructelor  depozitate  se  efectuează  în  camerele  frigorifice  ale  clienţilor  de  către  
colaboratorii  companiei  Fitomag.  
 
 
Procesul  de  aplicare  a  tehnologiei  FITOMAG  este  alcătuit  din  câteva  etape :  
 

1. Stabilirea  termenului  optim  de  recoltare  a  pr oduselor , care  urmează  să  
fie  tratate  cu  FITOMAG. Se  folosesc  diferite  metode, în  dependenţă  de  
produs, şi  anume : 
 

- Indicele  testului  cu  amidon  pentru  mere 
- Măsurarea  fermităţii  fructelor  cu  ajutorul  penetrometrului 
- Măsurarea  conţinutului  substanţelor  uscate  solubile 

 
2. Formarea  unei  partide  omogene  de  fructe , recoltarea, depozitarea  şi  

prerăcirea   ei 
  într-o  cameră  frigorifică. 

 
      3.Tratarea  cu  preparatul  FITOMAG.  

 
o Tratarea  fructelor  în  camera  frigorifică  ermetică  se  efectuează  timp  

de   
24   ore. 

o După  24  de  ore  camera  frigorifică  se  deschide  şi  se  ventilează  timp  
de  15-30  minute. 

 
După  aceasta  produsul  urmează  a  fi  păstrat  conform  tehnologiei  obişnuite  de  
păstrare – menţinerea  temperaturii  şi  umidităţii  relative  a  aerului. În  cazul  
depozitării  în  atmosferă  controlată – stabilirea  regimului  optim  de  gaze  în  
atmosfera  camerei  frigorifice. 
 

Pentru  atingerea  rezultatului  dorit  trebuie  re spectate  3  condi ţii : 
 

o Camera  frigorifică  trebuie  să  fie  ermetică. 
o Termenul  de  la  începutul  recoltării  până  la  tratarea  cu  FITOMAG  nu  

trebuie  să  depăşească  7  zile. 
o Temperatura  în  pulpa  produsului  trebuie  să  fie  în  diapazonul  de  +10 

+ 15 grade  Celsius 
 

 



Beneficiile  aplic ării  tehnologiei  FITOMAG 
 

- Prelungirea  termenului  de  p ăstrare  a  fructelor  şi  legumelor 
 

Pentru  majoritatea  soiurilor  de  mere  termenul  de  păstrare  în  frigider  
cu  atmosferă  obişnuită  poate  fi  prelungit  cu  2-3  luni.   
Pentru  prune – soiul  Stenley  poate  fi  păstrat  până  la  60  de  zile,  
soiul  Prezident – până  la  70-80  de  zile . 
 

 
- Păstrarea  calit ăţilor  comerciale  şi  gustative  ale  fructelor 

 
                -    Fermitatea  miezului   
                -    Crocan ţa 
                -    Suculen ţa 
                -    Gustul  

     -    Culoarea  
     -    Prospe ţimea 

 
  Cel mai  important  este  faptul, că  toate  aceste  calităţi  se  păstrează  şi  
după scoaterea  merelor  de  la  păstrare  pe  tot  parcursul  lanţului  valoric  până  la 
consumatorul  final. În  limba  engleză  există  o  noţiune  de  „shelf-life”  a     
fructelor, care  la  direct  poate  fi  tradusă  ca  „viaţa  pe  raft” . 
             Fructele,  tratate  cu  FITOMAG,  manifestă  o  comportare  foarte  bună  în 
timpul  aflării  pe  rafturile  supermarketelor.  
  Păstrarea  fermităţii  miezului  este  foarte  importantă  pentru  toate  
soiurile  de mere, în  special  pentru  aşa  soiuri  ca  Starkrimson, Florina, Jonagold, 
Golden  Delicious, care  în  condiţiile  păstrării    obişnuite  după  2-3  luni  de păstrare  
îşi  pierd  mult  fermitatea. 
  Fermitatea  merelor,păstrate  în  AN (atmosferă  normală) şi  tratate  cu  
FITOMAG, este  comparabilă  cu  fermitatea  merelor, păstrate  în  AC (atmosferă  
controlată). 
  Acest  fapt  este  confirmat  printr-o  mulţime  de  teste, cercetări  ştiinţifice  
şi degustaţii. 
  Pentru  soiurile  Granny  Smith, Renete  Simirenco  păstrarea  culorii  
verzi  a pieli ţei  este  unul  dintre  cei  mai  importanţi  factori, care  influenţează  
 decizia  cumpărătorilor   de  a  le   procura. Merele  acestor  soiuri, tratate  cu      
FITOMAG, nu  se  vor  îngălbeni   până  la  sfârșitul  păstrării.  

     
 

- Aprecierea  înalt ă  a  consumatorilor 
 



Toate  beneficiile  descrise  mai  sus, demonstrate  în  laborator  şi  în  condiţii 
industriale,  nu  vor  aduce  beneficii  materiale  producătorilor  de  mere, dacă  nu vor  fi  
apreciate  de  către  consumatori. Deoarece  tehnologia  FITOMAG este  pe  piaţă  mai  
mulţi  ani, s-a  format  o  imagine  pozitivă  a  acestei  metode  de  păstrare  în  ochii  
consumatorilor. 
 
Intermediarii, care  procură  merele  din  depozit  şi  le  exportă  pe  pieţele  externe, 
preferă  merele, tratate  cu  FITOMAG, deoarece  sânt  siguri, că  le  vor  putea  
transporta  şi  realiza  fără  pierderi. 
Consumatorii  finali , care procură  merele  pentru  consum, le  caracterizează simplu - 
„merele  sânt  atât  de  proaspete  şi  crocante  de , parc ă  numai  ce  au fost  
culese  din  copac”. 
 
 
 

-  Diminuarea  ac ţiunii  factorilor  de  stres  şi  protejarea  
complex ă  a  fructelor  contra  diferitor  deregl ări  fiziologice  din  
timpul  p ăstr ării 

 
În  cazul  aplicării  corecte  a  tehnologiei  putem  diminua  şi  chiar  stopa  apariţia  şi 
dezvoltarea  opărelii  ( zagar)  la  cele  mai  sensibile  soiuri – Granny  Smith, Renete 
Simirenco, Golden  Delicious  şi  altele. 

 
 

- Scăderea  consumului  de  energie  electric ă  în  timpul  p ăstr ării 
 

În  urma  cercetărilor, efectuate  în  anii  2009-2011  în  Rusia, s-a  dovedit, că  pentru   
păstrarea  unei  camere  cu  mere, tratate  cu  FITOMAG, s-a  cheltuit  în  mediu  cu 
15-20% mai  pu ţină  energie  electrică, decât  pentru  păstrarea  unei  camere  cu  
acelaşi 
soi, dar  netratat.  

 
 

- Micşorează  perisabilitatea  natural ă 
 

În  anul  2011  în  Republica  Moldova  a  fost  cercetată  influenţa  tratării  merelor  şi   
prunelor  cu  FITOMAG  asupra  perisabilităţii  naturale , sau  a  pierderilor  în  masă  a  
fructelor  în  perioada  păstrării. Au  fost  cercetate  soiurile  de  mere  Idared, Florina, 
Golden  Delicious  şi  Renete  Simirenco. Conform  rezultatelor  obţinute, perisabilitatea  
naturală  a  merelor  tratate  a  fost  cu  1 – 1,5%  mai  mic ă  în  comparaţie  cu  merele  
netratate, iar  pentru  soiul  Golden  Delicious  chiar  cu  2%  mai  mic ă.  

 
- Este  compatibil ă  cu  alte  tehnologii  de  p ăstrare ( Atmosfera  

Controlat ă,  Ambalaje  cu  Atmosfera  Modificat ă ). 
 

În  primii  ani  de  utilizare  a  tehnologiei  producătorii  de  mere, care  dispuneau  de  
frigidere  cu  atmosferă  controlată,  au  fost  mai  rezervaţi  faţă  de  FITOMAG, privind-
o  ca  o  tehnologie  de  prisos. Cu  timpul  ei  s-au  convins, că  FITOMAG  
complementează  tehnologia  păstrării  în  atmosferă  controlată, în  deosebi  în  
perioada  de  după  păstrare. 



 
- Este  simpl ă  în  aplicare, nu  necesit ă  investi ţii  ini ţiale  

suplimentare  în  echipamente. 
 

Pentru  a  putea  utiliza  tehnologia  FITOMAG  în  depozitul  frigorific  este  o  singură   
condiţie – camerele  frigorifice  trebuie  să  fie  ermetice.  Toate  celelalte  operaţiuni  de 
tratare  sânt  executate  de  echipa  companiei  FITOMAG. 

  
- Este  inofensiv ă  pentru  consumatori , operatori , utilajul  

depozitului  frigorific  şi  pentru  mediu 
 

Preparatul  FITOMAG, care  stă  la  baza  tehnologiei, are  grupa  de  toxicitate  IV, 
adică 
nu  este  toxic . Nu  are  termen  de  aşteptare, nu  are  reziduuri  dăunătoare  pentru  
oameni  şi  pentru  mediu, fapt  care  este  confirmat  prin  toate  certificatele  
corespunzătoare. 
 

În  Republica  Moldova  este  omologat  pentru  tratarea  merelor   şi  prunelor.  
 
 
Datele de contact 
 

Republica  Moldova 
Mun.Chişinău 
Str. Uzinelor,  7,  oficiul  22 
Tel.  (022)  42 95 93 
Mobil :  0- 794 30132 
 E-mail : fitomag@mail.ru  

                      www.fitomag.md  
                 www.fitomag.com  
  


