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Preambul 
 
Prezentul standard reprezintă revizuirea standardului SM 237:2009 pe care îl înlocuieşte.  
 
Prezentul standard se referă la clasificarea, cerinţele tehnice de calitate, regulile şi metodele de verificare a 
calităţii, precum şi la condiţiile de ambalare, etichetare, livrare, transport şi păstrare a pomilor altoiţi de nuc 
(juglas regia L). 
 
Standardul SM 237 a fost elaborat iniţial în anul 2004 şi a fost revizuit în anul 2009. 
 
Faţă de standardul pe care îl înlocuieşte s-au făcut următoarele modificări principale: 
- a fost exclus capitolul 9 „Garanţii”; 
- au fost actualizate pagina de titlu, preambulul, paginile curente, ultima pagină şi capitolele  2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
La elaborarea prezentului standard au fost consultate următoarele documente: 
- directiva Consiliului 2008/90/CE din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi 
plantare fructifer destinat producţiei de fructe; 
- hotărîrea Guvernului nr. 415 din 21 iunie 2013 pentru aprobarea Normei privind  producerea, controlul, 
certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer; 
- reglementărea tehnică Material de îmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii tehnice (ordinul 
MAIA nr. 51 din 19.03.2007). 
 
Pentru a menţine actualitatea, toate standardele sînt supuse examinării periodice, în urma căreia ele pot fi 
revizuite, modificate sau anulate. 
 
Utilizatorii standardelor trebuie să se asigure că utilizează un standard actualizat, care include toate 
amendamentele publicate. 
 
Informaţiile referitoare la standardele moldovene, adoptarea, modificarea sau anularea lor sînt publicate în 
Buletinul de Standardizare şi pe pagina web www.standard.md. 
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1 Domeniu de aplicare  
 
Prezentul standard se referă la pomii altoiţi de nuc, destinaţi plantării livezilor de producţie-marfă şi 
plantaţiilor-mamă în pepiniere, precum şi comercializării către populaţie. 
Prezentul standard se aplică în unităţile de producţie şi de valorificare la contractarea şi achiziţionarea 
produselor de la producători, precum şi la importul şi exportul acestora 
 
 

2 Referinţe 
 
SM STAS 989/10:2003 Material săditor pomicol. Terminologie  
SM SR EN ISO 780:2014 Ambalaje. Simboluri grafice referitoare la manipularea mărfurilor 
GOST 10354-82 Peliculă de polietilenă. Condiţii tehnice 
GOST 30090-93 Saci şi pînză de sac. Condiţii tehnice generale 
 
 
3 Terminologie 
 
Pentru interpretarea corectă a prezentului standard se aplică termenii conform SM STAS 989/10 cu 
următoarele completări: 
 
3.1 ameliorator: Persoană juridică sau fizică, autor al soiului înscris în Catalogul soiurilor de plante, 
responsabilă de menţinerea soiului. 
 
3.2 menţinător: Persoană juridică sau fizică responsabilă de menţinerea unui soi cu caracteristicile avute la 
data înscrierii în Catalogul soiurilor de plante.  
 
NOTĂ – Menţinătorul poate fi amelioratorul sau persoana autorizată, căreia amelioratorul i-a transferat 
dreptul de menţinere a soiurilor printr-o tranzacţie legală. 
 
 
4 Сlasificare, notare 
 
4.1 În funcţie de starea fitosanitară materialul săditor pomicol – pomii altoiţi de nuc - se clasifică în: 
 
- liber de virus (v.f.) – se consideră libere de virus următoarele materiale: 
 
a) materialul liber de virusuri, fitoplasme, maladii similare şi viroizi depistate la specia respectivă; 
 
b) materialul în descendenţă pe cale vegetativă sau în linie directă din materialul specificat la lit. a) din 
prezentul punct, după un număr de etape cunoscut. 
 
- testat la virus (v.t) – se consideră testate la virus următoarele materiale: 
 
a) materialul vegetal testat la prezenţa celor mai răspîndite virusuri ale speciei respective, considerat liber de 
anumite virusuri periculoase şi de anumite organisme similare unui virus cunoscut la speciile respective; 
 
b) materialul în descendenţă pe cale vegetativă şi în linie directă din materialul specificat la lit. a) din 
prezentul punct, după un număr de etape cunoscut. 
 
NOTĂ – Materialul săditor de categoria CAC (Conformitas Agraria Communitatis) nu se clasifică în funcţie de 
starea fitosanitară. 
 
4.2 În funcţie de valoarea biologică pomii altoiţi de nuc se clasifică după cum urmează: 
 
4.2.1  Material de categoria „Prebază” – material de înmulţire, care:  
 
a) a fost obţinut cu menţinerea identităţii de soi, inclusiv a caracteristicilor pomologice relevante pentru 
prevenirea bolilor;  
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b) este destinat pentru producerea materialului de categoria „Bază” sau a materialului de categoria 
„Certificat”, dar care nu este material de plantare fructifer;  
 
c) este cultivat în parcele separate, în acest scop, sau este identificat ca plante  
stabilite individual;  
 
d) provine din plantaţii de conservare, înfiinţate de ameliorator sau de menţinător, în care există o garanţie 
totală că soiul nu este infectat cu virusuri şi alte organisme patogene similare sau cu vectori ai acestora, în 
special cu nematozi-vectori ai virusurilor cu maladii micotice sau bacteriene, sau cu insecte dăunătoare;  
 
e) a fost verificat din punct de vedere al identităţii şi autenticităţii şi a fost găsit ca fiind autentic soiului, 
conform descrierii soiurilor, înregistrate sau protejate, sau descrierii soiului pentru care s-a depus o cerere 
privind protecţia soiului sau înregistrarea soiului în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova;  
 
f) a fost considerat în urma unei inspecţii ca întrunind condiţiile de la lit. a), b), c), d) şi e). 
 
4.2.2. Material de categoria „Bază” – material de înmulţire, care:  
 
a) a fost obţinut, fie direct, fie într-un număr cunoscut de etape, pe cale vegetativă, din material de categoria 
„Prebază” cu menţinerea identităţii soiului, inclusiv a caracteristicilor pomologice relevante, pentru prevenirea 
bolilor;  
 
b) este destinat pentru producerea materialului de categoria „Certificat”;  
 
c) nu este infectat cu virusuri şi maladii similare sau cu vectori ai acestora, în special nematozi-vectori ai 
virusurilor, cu maladii micotice şi bacteriene sau cu insecte dăunătoare;  
 
d) a fost considerat în urma unei inspecţii ca întrunind condiţiile de la lit. a), b) şi c). 
 
4.2.3.Material de categoria „Certificat” include material de înmulţire şi de plantare, clasificat ca liber de virus 
sau testat la virus, care îndeplineşte următoarele condiţii:  
 
Materialul de plantare, care:  
 
a) a fost obţinut direct din materialul de înmulţire de categoria „Certificat” sau „Bază”;  
 
b) este destinat pentru producerea de fructe;  
 
c) se obţine în pepinierele comerciale, pe cale vegetativă sau generativă, prin metode cunoscute;  
 
d) este considerat ca liber de virus sau testat la virus, dacă a fost înmulţit dintr-un material de înmulţire de 
categoria „Certificat”, iar în urma unei inspecţii vizuale a fost găsit liber de simptome ale virusurilor şi, dacă 
este cazul, a fost testat şi găsit liber de virusuri;  
 
e) este liber de organisme dăunătoare de carantină;  
 
f) este, cel puţin, după o examinare vizuală, aparent liber de organisme dăunătoare şi de boli care reduc 
considerabil calitatea şi valoarea de utilizare a materialului, precum şi de semnele sau simptoamele 
organismelor dăunătoare şi bolilor în cauză;  
 
g) a fost considerat în urma unei inspecţii ca întrunind condiţiile de la lit. a), b), c), d), e) şi f).  
 
4.2.4. Material de categoria CAC „(Conformitas Agraria Communitatis)” – material fructifer de înmulţire şi 
plantare  care: 
 
a) a fost obţinut din componente biologice (ramuri altoi, portaltoi), ale căror provenienţă este cunoscută; 
 
b) are identitate de soi şi puritate de soi sau de specie; 
  
c) este liber de organismele dăunătoare de carantină; 
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d) este, cel puţin, după o examinare vizuală, aparent liber de organisme dăunătoare şi de boli care reduc 
considerabil calitatea şi valoarea de utilizare a materialului, precum şi de semnele sau simptoamele 
organismelor dăunătoare şi bolilor în cauză; 
  
e) este indemn de toate defectele susceptibile care ar afecta calitatea de material de înmulţire sau de 
plantare;  
 
f) a fost considerat în urma unei inspecţii ca întrunind condiţiile de la lit. a), b), c), d) şi e);  
 
g) este destinat pentru:  
 
- producerea de material de înmulţire;  
- producerea de material de plantare fructifer;  
- producerea de fructe.  
 
4.2.5.  Pomii altoiţi dobîndesc categoria biologică a ramurii altoi, cu condiţia ca portaltoiul folosit să aibă 
categorie biologică echivalentă sau mai mare.  
  
4.3 Pomii altoiţi de nuc se divizează în diverse soiuri pomologice, altoite pe diverse biotipuri de portaltoaie, 
care sunt incluse în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova [1 ]. 
 
4.4 Pomii altoiţi de nuc în funcţie de clasa de calitate se clasifică în pomi de calitatea întîi şi de calitatea a 
doua. 
 
4.5 Pomii altoiţi de nuc în funcţie de vîrstă se clasifică în pomi de un an, pomi de doi ani şi pomi de trei ani. 
Vîrsta pomilor altoiţi de nuc se constituie din numărul de ani de creştere în pepinieră a lăstarului principal de 
soi altoit. 
 
4.6 Notarea pomilor altoiţi de nuc în documentele oficiale sau comerciale trebuie să includă  denumirea 
produsului, specia, soiul pomologic, starea fitosanitară, categoria biologică, clasa de calitate, vîrsta.  
 
EXEMPLU 
 
Pomi altoiţi de nuc „Iargara”,  v. f., C., calitatea întîi, doi ani. 
 
 
5 Cerinţe tehnice de calitate 
 
5.1 Pomii altoiţi de nuc trebuie să corespundă prevederilor prezentului standard. 
 
5.2 Caracteristici 
 
5.2.1 Caracteristicile de calitate ale pomilor altoiţi de nuc, în funcţie de structura  botanico-morfologică, 
conform tabelului 1. 
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Tabelul 1 
 

Denumirea 
indicatorilor 

Caracteristici şi condiţii de admisibilitate pentru pomii altoiţi de 
un an doi ani trei ani 
calitatea 
întîi 

calitatea a 
doua 

calitatea 
întîi 

calitatea a 
doua 

calitatea 
întîi 

calitatea a 
doua 

Aspectul exterior Pomi altoiţi, bine dezvoltaţi, viabili, fără frunze, cu tulpina nedeshidratată, fără 
vătămări mecanice, arsuri, urme lăsate de ger, boli şi vătămători. 

Puritatea soiului, % 100 100 100 
Sănătatea  Fără boli şi dăunători declaraţi de către organele fitosanitare de stat  
Rădăcinile 
principale: 
- aspect 

 
 
Bine dezvoltate, nedeshidratate, fără vătămări mecanice, urme lăsate de ger, ne 
atacate de boli şi dăunători, fără pete brune în secţiunea oblică. 

Tulpina: 
- aspect 

 
Dreaptă, sănătoasă, bine dezvoltată, nedeshidratată, nebrunificată, fără vătămări 
mecanice, ne atacată de obiecte de carantină, boli şi dăunători, cu muguri de vârf 
şi laterali bine dezvoltaţi, fără semne de dilatare. 

Altoire la masă: 
- lungime, cm 
- diametrul, cm 

 
70 – 80 
1,0 – 1,4 

 
40 – 50 
0,7 – 0,8 

 
80 – 90 
1,6 – 1,8 

 
60 – 70 
1,0 – 1,2 

 
70 – 80 
2,0 – 2,2 

 
60 – 70 
1,4 - 1,6    

Altoire în placaj: 
- lungimea, cm 
- diametrul, cm,  

 
80 – 90 
1,2 – 1,6 

 
60 – 70 
0,8  

 
90 – 100 
1,6 – 1,8 

 
70 – 80 
1,2 – 1,4 

 
80 
1,8 – 2,2 

 
70 
1,4 – 1,6 

Coroana: 
- aspect 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
Cu ramuri 
nedeschidratate, cu 
lemnul maturat, fără răni 
nevindecate şi fără pete 
brune în secţiune oblică 

- numărul ramurilor – – – – 3 (exclusiv axul) 
- lungimea 
ramurilor, cm, min. – – – – 35 30 
Scoarţă Netedă, sănătoasă 
NOTĂ – Lungimea minimă a tulpinii pomilor altoiţi de nuc de trei ani cu coroană se consideră de la locul 
altoirii pînă la prima ramură de schelet a coroanei. 
 

 
 
5.3 Livrare 
 
5.3.1 Livrarea pomilor altoiţi de nuc se efectuează în baza contractului de vînzare – cumpărare întocmit între 
producător şi beneficiar. 
 
5.3.2 Fiecare lot de pomi altoiţi de nuc livrat trebuie să fie însoţit de certificatul de valoare biologică, eliberat 
de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. 
 
5.3.3 La livrarea cu amănuntul a pomilor altoiţi de nuc drept document ce atestă calitatea şi starea 
fitosanitară serveşte eticheta, eliberată sub supravegherea organismului oficial responsabil.  
 
5.3.4 Pomii altoiţi cu tulpini mai scurte decît cele indicate în tabelul 1, dar care corespund celorlalţi indicatori 
de calitate, se comercializează doar cu acordul beneficiarului. 
 
 
5.4 Etichetare 
 
5.4.1 La fiecare legătură se ataşează o etichetă specială din placaj, material plastic sau carton cu 
următoarea informaţie: specia, soiul pomologic şi clasa de calitate, categoria biologică. 
 
5.4.2 De fiecare balot, container sau sac din peliculă de polietilenă, pe una din părţile laterale ale acestora, 
se prinde o etichetă din material similar celui indicat ca la punctul 5.4.1 cu următoarele informaţii:  
- ţara de origine şi autoritatea de certificare; 
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- denumirea şi adresa producătorului sau importatorului (după caz); 
- denumirea produsului, speciei, soiului; 
- categoria biologică şi starea fitosanitară; 
- numărul de plante pentru care este valabilă eticheta;  
- numărul de serie şi intervalul etichetelor; 
- anul producerii; 
- informaţia privind modul de tratare a materialului săditor pomicol cu produse de uz fitosanitar şi regulatori 
de creştere; 
- produsul nu conţine organisme modificate genetic. 
 
5.4.3 La comercializarea pomilor cu amănuntul într-o legătură se admit pomi de diferite soiuri, însă la fiecare 
pom se ataşează o etichetă cu următoarea informaţie: specia, soiul pomologic, portaltoiul, categoria 
biologică şi clasa de calitate. 
 
5.4.4 Marcarea încărcăturilor de transport, conform SM SR EN ISO 780 cu aplicarea simbolului de 
manipulare „Fragil !”. 
 
 
5.5 Ambalare 
 
5.5.1 Pomii altoiţi de nuc se grupează în legături: pomii cu coroană – a cîte 10 bucăţi, pomii fără coroană – a 
cîte 20 bucăţi, se leagă cu sfori sau alte materiale cu rezistenţă similară.  
 
5.5.2 Pentru comoditatea ambalării şi transportării, pomii altoiţi de nuc de un an, prea înalţi, pot fi scurtaţi 
pînă la lungimea părţii aeriene de 120 cm. 
 
5.5.3 Legăturile de pomi se ambalează în baloturi din pînză de sac conform  GOST 30090 sau în alte 
materiale cu proprietăţi similare, sau în containere. Rădăcinile se acoperă cu muşchi, rumeguş, paie 
umezite, pieliculă de polietilenă conform GOST 10354 şi cu alte materiale ce menţin umiditatea şi asigură 
păstrarea calităţii pomilor. Masa balotului trebuie să fie de maxim 15 kg. 
 
5.5.4 Se admite ambalarea diferitor soiuri într-un singur balot. 
 
 

6 Reguli pentru verificarea calităţii 
 
6.1 Verificarea calităţii pomilor altoiţi de nuc se efectuează pe loturi. Lot se consideră orice cantitate de pomi 
altoiţi de aceeaşi specie, acelaşi soi pomologic, categorie biologică, clasă de calitate, portaltoi, vîrstă, însoţit 
de un certificat de valoare biologică. Certificatul de valoare biologică trebuie să cuprindă menţiunele conform 
pct. 5.4.2 şi suplimentar, informaţiile: numărul şi data eliberării certificatului, numărul de ambalaje.  

 
6.2 Fiecare lot de pomi altoiţi de nuc trebuie să fie verificat de secţia control tehnic de calitate a 
producătorului. 

 
6.3 Pentru verificarea calităţii pomilor altoiţi de nuc din diferite locuri ale lotului se prelevă o probă conform 
tabelului 2.  
 
Tabelul 2 
 

Numărul pomilor în lot, bucăţi 
Numărul legăturilor prelevate din lot, bucăţi 

pomi de trei ani  
cu coroană 

pomi de un an şi doi ani 
fără coroană 

Pînă la 1 000 3 2 
Peste 1000 inclusiv 5 000 5 3 
Peste 5 000 inclusiv 10 000 8 5 
Peste 10 000 10 8 

 
6.4 În cazul necorespunderii calităţii pomilor altoiţi de nuc cu prevederile prezentului standard, cel puţin la 
una din cerinţe, se efectuează o analiză repetată pe o probă dublă. Rezultatele analizei repetate se 
consideră definitive pentru acceptarea sau respingerea lotului. 
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6.5 În cazul în care rezultatele verificării sînt nesatisfăcătoare lotul se respinge. El poate fi prezentat la o 
nouă verificare în conformitate cu pct. 6.4, după resortare. 

 
6.6 La recepţia lotului se admit: în lotul de calitatea întîi – cu max. 5% pomi altoiţi de calitatea a doua, în lotul 
de calitatea a doua – cu max. 3% pomi altoiţi cu abateri de diminuare a diametrului tulpinii, lungimii ramurilor 
coroanei, numărului şi lungimii rădăcinilor, care nu afectează utilitatea pentru plantare. 
 
 

7 Metode de verificare 
 

7 7.1 Legăturile prelevate pentru verificare se dezleagă, pomii altoiţi de nuc se numără şi se evaluează 
corespunderea acestora cu prevederile prezentului standard. 

 
7.2 Calitatea ambalării şi marcării, evaluarea aspectului exterior al pomilor altoiţi, prezenţa vătămărilor 
mecanice, desfacerea mugurilor, daunele produse de vătămări şi boli, arsurile, numărul de ramuri şi numărul 
de rădăcini se determină vizual prin examinare minuţioasă. 

 
7.3 Deshidratarea pomilor altoiţi se apreciază după zbîrcirea scoarţei, rădăcinilor, tulpinii sau ramurilor, iar în 
caz de scoarţă netedă − prin secţionarea oblică-transversală, proaspăt efectuată. 

 
7.4 Degerarea scoarţei, cambiului şi a lemnului se verifică vizual prin secţionarea oblică-transversală, 
proaspăt efectuată, pe lăstar, tulpină şi rădăcină. 

 
7.5 Afectarea pomilor altoiţi de boala punctată se determină după necrozarea sistemului radicular şi 
prezenţa punctelor întunecate în scoarţa lemnului pe partea portaltoiului, prelevate pe secţiunile 
longitudinale, proaspăt efectuate. 

 
7.6 Înălţimea pomilor altoiţi, înălţimea tulpinilor, lungimea ramurilor şi a rădăcinilor se măsoară cu o riglă, cu 
limita maximă de măsurare 1000 mm şi valoarea diviziunii 1,0 mm.  

 
7.7. Înălţimea tulpinii se măsoară de la colet pînă la prima ramură din coroană, lungimea ramurilor – de la 
origine pînă la vîrful lor. 

 
7.8 Diametrul tulpinii se măsoară cu un şubler cu eroarea de măsurare 0,1 mm la înălţimea de 10 cm de 
locul altoirii. La plantele crescute cu intercalări de portaltoi pitic măsurarea se efectuează pe altoi la 10 cm 
mai sus de colet. 

 
7.9 Puritatea soiului se determină prin aprobarea, efectuată de  specialişti oficiali desemnaţi prin ordinul 
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA). 

 
7.10 Vîrsta pomilor altoiţi se determină după numărul anilor de creştere în pepinieră a lăstarului principal al 
soiului altoit. 

 
7.11 În caz de suspiciuni de înfectare cu organisme de carantină sau cu alte organisme care pot afecta 
calitatea materialului de îmulţire şi de plantare, starea fitosanitară a pomilor altoiţi se verifică prin analiză de 
laborator. Rezultatele analizei se fixează în raportul de încercări de laborator. 

 
7.12 După efectuarea verificării, legăturile din probă se sigilează şi se păstrează împreună cu lotul respectiv 
pînă la utilizare sau comercializare. 
 
 
8 Transport şi depozitare 
 
8.1 Pomii altoiţi de nuc se transportă cu orice mijloc de transport în conformitate cu regulile de transport a 
încărcăturilor în vigoare pentru tipul de transport dat. 

 
8.2 În cazul transportului pomilor altoiţi de nuc cu autovehicule pe durata a 24 ore se admite transportul 
acestora în containere, legaţi în baloturi sau în legături, fără ambalare, dar în toate cazurile rădăcinile 
pomilor trebuie să fie acoperite cu muşchi, paie jilave, rumeguş umezit sau alte materiale ce menţin 
umiditatea.  
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Pomii se acoperă cu prelată, pînză de sac sau pieliculă de polietilenă sau alte materiale, ce menţin 
umeditatea. Obloanele autovehiculelor trebuie să fie acoperite cu material ce exclude vătămarea tulpinilor 
sau coroanelor. 
 
8.3 În cazul transportului pe calea ferată, naval sau cu autorefrigeratoare pe o durată de peste 24 ore lotul 
de pomi altoiţi de nuc se ambalează în baloturi. Mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţii 
frigorifice ce asigură o temperatura cuprinsă între 0º C şi 5° C. 
De comun acord cu beneficiarul se admit şi alte metode de ambalare şi transport al pomilor care asigură 
păstrarea şi calitatea acestora. 

 
8.4 Loturile de pomi altoiţi de nuc de peste 5 000 bucăţi se admit a fi transportate în vagoane fără a fi 
ambalate în baloturi, cu aranjarea obligatorie a pomilor legaţi în legături, aşezaţi pe podeaua aşternută cu 
paie jilave. 

 
8.5 Pomii se aşază pe aşternut în poziţie orizontală cu rădăcinile apropiate una de alta în mai multe straturi, 
pentru a asigura stivuirea compactă.  Fiecare strat de legături trebuie să fie acoperit cu muşchi, paie 
umezite. Înălţimea de ştivuire se stabileşte conform regulilor de transport al încărcăturilor pe calea ferată. 
După încărcarea vagonului lotul se umezeşte, vagonul se închide şi se sigilează. 

  
8.6 Pomii altoiţi de nuc destinaţi pentru comercializare în perioada de toamnă, provizoriu se păstrează legaţi 
în legături îngropate în sol umed, astfel, ca sistemul radicular să fie acoperit. 

 
8.7 Pomii altoiţi de nuc scoşi toamna şi predestinaţi comercializării primăvara se păstrează pe un sector de 
depozitare provizorie, nefiind legaţi în legături, sînt îngropaţi în sol umed sau alt substrat afînat, umed şi care 
păstrează căldura, la o adîncime care să depăşească coletul cu cel puţin 10 cm, astfel, ca substratul să 
adere strîns de rădăcini. 

 
8.8. Depozitarea şi păstrarea pomilor altoiţi de nuc recoltaţi se face în loturi separate de acelaşi soi sau 
categorie biologică, în condiţii adecvate de menţinere a stării şi calităţii pomilor altoiţi. 

 
8.9 La păstrarea pomilor altoiţi de nuc în depozite, subsoluri sau camere frigorifice nu se admite degerarea, 
uscarea, mucegăirea sistemului radicular şi a părţii aeriene a pomilor. 

 
8.9.1 Sistemul radicular trebuie să fie acoperit cu un substrat umed. 

 
8.9.2 Temperatura aerului în perioada de păstrare a pomilor altoiţi de nuc trebuie să fie cuprinsă între minus 
4° C şi 0° C, iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie de 90%. 
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Anexa A 
(informativă) 
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