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T – grosimea, mm (Figura 2).

INTRODUCERE
Nucile Juglans regia L sunt unele din cele
mai favorabile culturi, datorită valorii nutritive
înalte, gustului plăcut, crocanţei şi beneficiilor pe
care le oferă [4-6]. În ultimii ani, variaţia
proprietăţilor fizice, afectate de conţinutul de
umiditate au fost studiate în diverse culturi nucifere,
cum ncii de ricin [7], nuci de caju [2], alune de
pădure [1], nuci Juglans regia L [5].
Informaţii cu privire la proprietăţile
morfometrice ale nucilor recoltate în R. Moldova
sunt insuficiente. Acest articol vizează unele
dimensiuni, precum ar fi: dimensiunile nucilor
(diametrul, lungimea), diametrul mediu geometric
(Dg) şi sfericitatea (Φ), masa fructului, miezului,
raportul miez/fruct, grosimea cojii. Aceşti indicatori
au un rol important în calitatea nucilor, precum şi în
proiectarea echipamentelor de transport şi
depozitare.

1. MATERIALE ŞI METODE
Au fost investigate nucile Juglans regia L,
cultivate în raionul Orhei, R. Moldova, recoltate în
septembrie 2012. S-au investigat următorii
indicatori:
 Dimensiunile nucilor - lungimea (L) şi
diametrul – (D1, D2) au fost măsurate cu
ajutorul şublerului (figura 1), [3, 8].
 Masa fructului (Mfr.), masa miezului (Mm),
raportul miezului (Rm) au fost apreciate în
conformitate cu metoda vizată în [3, 6, 8].
 diametrul mediu geometric (Dg) a fost calculat
conform relaţiei [5]:

Dg = (LWT )1/ 2


(1)

Sfericitatea (Φ) – conform relaţiei [5]:

⎡ Dg ⎤
Φ=⎢
x100
⎣ L ⎥⎦
unde:

Figura 1. Măsurarea dimensiunilor nucilor cu
şublerul.

L este lungimea, mm;
W - lăţimea, mm.

(2)

Figura 2. Dimensiunile nucilor(a) şi miezului de
nuci (b) pentru calcularea diametrului mediu
geometric (Dg) şi a sfericităţii Ф, [5].
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2. REZULTATE ŞI DISCUŢII
Aproximativ 70% din nucile examinate au
avut o lungime variind de la 35mm până la 45mm,
valoarea medie fiind 39mm. Aproximativ 78% din
probe au avut o lăţime variind de la 31mm până la
37mm, valoarea medii fiind 35mm. Aproximativ
75% din nucile investigate au avut o grosime de
35mm, variind de la 31mm până la 36mm.
Aproximativ 79% din nucile testate au avut masa
fructului de 15,85g, variind de la 13,57g până la
17,42g [3]. În figura 3 prezentăm curbele de
distribuţie de frecvenţă a lungimii, lăţimii, grosimii,
unităţii de masă a nucilor investigate, Juglans regia
L. cultivate în raionul Orhei. Studiul bibliografic [5]
vizează că proprietăţile fizico-chimice ale nucilor şi
miezului

de nuci (dimensiunea fructelor, miezului, masa lor,
diametrul mediu geometric, sfericitatea, densitatea
în vrac, volumul, porozitatea) depind de conţinutul
de umiditate. Autorul remarcă că densitatea nucilor
a scăzut cu creşterea conţinutului de umiditate.

CONCLUZII
Rezultatele experimentale prezintă un studiul
al proprietăţilor fizice a nucilor din Orhei, recolta
anului 2012. Studiul prezintă o sursă suplimentară
de informaţii cu privire la nucile Juglans regia L.
Rezultate studiului pot fi folosite pentru aprecierea
calităţii soiurilor de nuci cultivate în Republica
Moldova.
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