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Навчально-методичний посібник з дисципліни «Технологія зберігання 

плодів і овочів» призначений для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації спеціальності 5.05170108 «Зберігання, консервування та 

переробка плодів і овочів». 

В посібнику викладені значення процесів зберігання плодоовочевої 

сировини в сучасних умовах, різноманітні способи і методи зберігання, 

причини псування сільськогосподарської сировини та подані конкретні 

технології зберігання окремих видів плодів і овочів. 

Структура посібника складена у відповідності до програми дисципліни, 

дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал з кожної теми,  

містить перелік питань для самоконтролю і перевірки набутих знань. 

Розрахований на студентів денної і заочної форми навчання, а також  

може бути корисним викладачам спецдисциплін.  
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ВСТУП 

 

Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації спеціальності «Зберігання, консервування та 

переробка плодів і овочів» з дисципліни «Технологія зберігання плодів і 

овочів» дозволить розкрити значення процесів зберігання плодоовочевої 

сировини в сучасних умовах, довести можливості використання 

різноманітних способів і методів зберігання, дізнатись про причини псування 

сільськогосподарської сировини, вивчити конкретні технології зберігання 

плодів і овочів. 

Мета вивчення дисципліни «Технологія зберігання плодів і овочів» - 

підготовка сучасних фахівців з питань зберігання плодів і овочів. 

Структура начально-методичного посібника дозволяє отримати 

теоретичні відомості, ознайомитись з основними визначеннями, вивчити 

основні способи зберігання, процеси підготовки  плодів і овочів до 

довготривалого зберігання, технологію зберігання окремих видів 

плодоовочевої продукції, вимоги до якості сировини, а питання для 

самоконтролю допоможуть студентам виявити ступінь засвоєння  

пройденого матеріалу. 

Матеріал тісно пов'язаний  з дисциплінами «Технологія переробки 

плодів і овочів», «Технологічне обладнання галузі», «Основи охорони праці», 

«Технічна мікробіологія», «Економіка підприємств», «Організація, 

планування і управління», «Промислова санітарія», «Основи стандартизації і 

метрології». 

У процесі вивчення студенти повинні знати: 

 сільськогосподарську сировину і причини її псування; 

 біологічні та біохімічні процеси при зберіганні; 

 види тари і таропакувальних матеріалів; 

 класифікацію способів зберігання, їх переваги та недоліки; 

 технологію зберігання окремих видів плодів та овочів; 
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 сутність і технологію традиційних і сучасних методів довготривалого зберігання; 

Вміти: 

 користуватися технічною та довідковою літературою; 

 виконувати різні технологічні розрахунки; 

 визначати оптимальні режими зберігання плодоовочевої продукції; 

 підбирати необхідне обладнання і необхідну тару для зберігання; 

 визначати види псування продукції і проводити заходи боротьби з ними; 

 приймати самостійні технічні та технологічні рішення в окремих виробничих ситуаціях. 
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1. БІОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ 

ЛЕЖКІСТЬ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ 
 

1.1 Біологічні основи лежкості плодів і овочів 

♦   Інформація 

Результати зберігання плодів і овочів як живих об’єктів визначаються в 

першу чергу їх біологічними особливостями. Здатність плодів і овочів 

зберігатися довготривалий час без значних втрат маси, без псувань, 

погіршення їх товарних, харчових та насіннєвих якостей називається 

лежкістю.  

Збереженість –результат зберігання (кількість втрат, зміна якості) в 

конкретних умовах даного сезону вирощування і зберігання, тобто прояв 

лежкості в конкретних умовах. 

Для характеристики лежкості плодів і овочів використовують поділ їх на 

три групи: 

 перша – картопля і дворічні овочі (капуста, морква, буряк, цибуля, 

часник та ін.); 

 друга – плоди (яблука, груші, айва) та плодові овочі (томати, 

баклажани, перець болгарський, кабачки та ін.); 

 третя – листові овочі, ягоди та більша частина кісточкових плодів. 

!  Запам’ятайте 

Лежкість дворічних овочів і картоплі визначається глибиною і 

тривалістю періоду спокою. Картопля і цибуля мають глибокий 

(фізіологічний) спокій, при якому бруньки не проростають навіть при 

сприятливих умовах. В капусти і коренеплодів бруньки можуть проростати з 

осені, але при цьому утворюються вегетативні паростки. 

   ▲  Зверніть увагу 

Стан спокою варто розглядати як здатність пристосування рослинних 

органів до переживання несприятливих сезонних умов, вироблену в процесі 

розвитку і закріплену генетично. Значення періоду спокою – підготовка 
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рослин до репродуктивного етапу розвитку, тобто проходження і закінчення 

диференціації бруньок. В період спокою до завершення диференціації  

(закінчення спокою і початок проростання) інтенсивність дихання і 

активність окислювально-відновлювальних ферментів невисокі і 

утримуються на постійному рівні. Закінчення диференціації і стану спокою 

характеризуються різким підйомом вказаних показників. 

♦   Інформація 

Лежкість плодів і плодових овочів визначається тривалістю 

післязбирального дозрівання. В цьому випадку об’єкти зберігання – плоди 

з насінням. Процеси, які відбуваються в них після збирання, пов’язані з 

закінченням формування насіння. 

!  Запам’ятайте 

Чим триваліше період післязбирального дозрівання, тим більше 

здатність плодів і плодових овочів зберігатись. Тому, наприклад, яблука 

закладають на тривале зберігання лише зимових сортів, так як вони 

набувають своїх смакових властивостей після збирання, під час лежання. 

♦   Інформація 

Фізіологічні і біохімічні зміни при післязбиральному достиганні плодів 

відбуваються наступним чином. Після знімання з материнської рослини 

спостерігається достатньо висока інтенсивність дихання, яка поступово 

знижується, стає більш менш постійною. Тривалість цього стану у різних 

видів і сортів неоднакова. Потім відбувається різкий підйом інтенсивності 

дихання, названий клімактеричним, який сповіщає про закінчення дозрівання 

плодів і початок їх старіння. Вуглеводи переходять від більш складних до 

простих. Загальна кількість цукрів поступово зменшується за рахунок їх 

витрат на дихання. Вміст пектинових речовин змінюється – зменшується 

кількість нерозчинної форми (протопектину), за рахунок чого збільшується 

наявність розчинної форми (пектину). При дозріванні зменшується кількість 

дубильних речовин, але збільшується вміст барвних. При цьому 
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утворюються складні ароматичні речовини, а також деякі летючі речовини, 

наприклад етилен. 

▲  Зверніть увагу 

В кінці зберігання можуть утворюватись речовини (метиловий і 

етиловий спирти, оцтовий альдегід та ін.), які викликають побуріння 

покривних тканин і м’якоті плодів. Це свідчить про розлад збалансованих 

фізіологічних і біохімічних процесів. 

♦   Інформація 

Лежкість листових овочів, ягід і більшої частини кісточкових плодів 

невелика, збереження їх залежить від зовнішніх умов. Це – неоднорідна 

група об’єктів, яка характеризується легкою втратою вологи внаслідок 

тонких покривних тканини і клітинних стінок або слабкою водоутримуючою 

здатністю колоїдів. В ягід і  кісточкових плодів при нетривалому перебуванні  

після збирання в умовах підвищеної температури протоплазма клітин 

звертається і витікає клітинний сік. Таким чином, для їх збереження 

необхідно створити умови, які попереджають випарювання вологи і 

зменшують інтенсивність дихання. Це досягається охолодженням. 

!  Запам’ятайте 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення, що таке лежкість? 

2. Як поділяються на групи плоди і овочі за лежкістю? 

3. Чим характеризується перша група за лежкістю (картопля та дворічні 

овочі)? 

4. Що таке період спокою та як він впливає на тривалість зберігання? 

5. Які зміни відбуваються під час післязбирального дозрівання в плодах 

та плодових овочах ? 

6. Який основний процес обміну речовин при зберіганні плодів і овочів? 

7. Яке значення етилену в післязбиральному дозріванні плодів і овочів? 

8. Чому лежкість  кісточкових плодів і ягід не виявлена? 
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1.2 Вплив умов вирощування на лежкість плодів і овочів 

♦   Інформація 

На прояв сортових особливостей плодів і овочів значно впливають 

кліматичні фактори. Сорти плодів, овочів і картоплю необхідно 

вирощувати в тих кліматичних зонах, які б забезпечували отримання високих 

і якісних врожаїв продукції, здатних до довготривалого зберігання і 

транспортування. 

Важливу роль має правильне районування сортів. Наприклад, яблука 

сорту Антонівка звичайна вирощена в північних районах країни відноситься 

до осінніх сортів. Мають кисло-солодкий смак, тонкий аромат, добре 

зберігаються до лютого. А на півдні цей сорт вважається літнім і втрачає 

характерний смак, аромат і лежкість. 

Кліматичні умови вирощування теж важливий показник для якості 

плодоовочевої продукції. Наприклад, гірська місцевість сприяє накопиченню 

в плодах і овочах кислот і менше цукрів.  А врожай картоплі кращий, ніж 

вирощений в долинах. 

Погодні умови значно впливають на процес дозрівання плодів, ягід 

овочів. Низькі температури  і надлишок вологи подовжують період вегетації і 

затримують дозрівання. Недостигла продукція при збиранні легко 

травмується і погано зберігається.  

▲  Зверніть увагу 

В дощове і прохолодне літо в плодах, ягодах, овочах накопичується 

менше цукрів, ароматичних і барвних речовин, вміст кислот збільшується. В 

результаті продукція стає менш смачна і ароматна. Плоди стають рихлими і 

більш ніжними внаслідок того, що клітини формуються крупними, товщина 

стінок зменшується. В результаті знижується транспортабельність плодів і 

овочів, їх стійкість до хвороб і лежкість. 

♦   Інформація 

Тип ґрунту визначає товарні якості коренеплодів і картоплі. Моркву 

найбільш високої якості, з доброю лежкістю отримують на легких за 
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механічним складом ґрунтах і окультурених торф’яниках. На важких ґрунтах 

затримується їх визрівання, коренеплоди гірше формують покривні тканини і 

втрачають стійкість проти хвороб.  

Для більшості видів рослин сприятливими є слабокислі і нейтральні 

ґрунти. Дуже кислі і дуже лужні ґрунти негативно впливають на культурні 

рослини. Використання для довготривалого зберігання пізніх овочів, 

вирощених на кислих ґрунтах, призводить до значних втрат. Найбільшу 

схоронність мають овочі, вирощені на чорноземах. 

Добрива. Для кожного виду і сорту рослин встановлені  оптимальні дози 

добрив, які забезпечують максимальний врожай високої якості. Внесення 

більших доз  врожай не підвищує, а понижує якість продукції. При цьому в 

плодах і овочах зменшується кількість розчинних сухих речовин, цукрі, в 

картоплі – крохмалю, підвищується ураженість їх хворобами. Рослини 

заборонено обробляти за 2 тижня до збирання врожаю.  

Внесення азоту викликає надлишковий розвиток рослин, збільшує 

вегетацію, затримує дозрівання плодів і овочів. При цьому формуються 

крупні клітини тканин, клітинні стінки стають тонкими. Така продукція 

значно пошкоджується при збиранні і транспортуванні і погано зберігається.  

▲  Зверніть увагу 

В моркви високі дози азоту збільшують число тріснутих і плодів 

неправильної форми, в томатах – підвищують кислотність, викликають 

плямистість плодів, в капусті -   збільшують кількість пошкоджених качанів 

точковим некрозом, в винограді – зменшують цукристість. 

♦   Інформація 

В результаті внесення великих доз азоту в овочах накопичується 

надлишкова кількість нітратів. В організмі людини нітратний азот 

перетворюється в нітритний. Попавши в кров, він діє на гемоглобін червоних 

кров’яних тілець і порушує їх роботу. Найбільше накопичування нітратів  

викликає використання аміачної селітри, найменше – сульфату амонію і 

мочевини.  
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▲  Зверніть увагу 

Накопичення нітратів залежить не тільки від дози азоту, але й від 

біологічних особливостей культури, сорту. Так, буряк в рівних умовах 

накопичує цих речовин в 10 раз більше, ніж морква. Більше нітратів 

накопичується в салаті, шпинаті, кабачках, патисонах, кольрабі, менше – в 

зеленому горошку, томатах, моркві, цибулі, перці, гарбузі. 

♦   Інформація 

Калійні добрива сприяють накопиченню в клітинах гідрофільних 

колоїдів, які міцно утримують воду. В результаті плоди менше в’януть, 

краще зберігаються і мають більшу стійкість до хвороб. Збільшення вмісту 

розчинних сухих речовин, цукрі, крохмалю, калій підвищує їх харчову 

цінність, покращує лежкість і транспортабельність. 

▲  Зверніть увагу 

Калій дещо зменшує розмір яблук і, вочевидь, врожайність, але 

покращує забарвленість, підвищує в них вміст цукру, їх лежкість. Під  

капусту найкраще співвідношення азоту і калію 1:2. Підвищені дози калію 

покращують харчові якості качанів, різко знижують втрати  від гнилі при 

зберіганні, зменшують пошкодження точковим некрозом.  

♦   Інформація 

Фосфор прискорює дозрівання плодів і овочів. Але надлишок 

призводить до негативних результатів. В яблуках, наприклад, викликає 

прискорені в’янення. 

Фосфор потрібний рослині для відновлення нітратного азоту до аміаку, 

йому належить важлива роль в енергетиці живої клітини, синтезі білків і 

перетворенні вуглеводів. Збільшення вмісту фосфатів у тканинах рослин 

порушує нормальний хід окисно-відновних процесів, вуглеводний і жировий 

обміни. Плоди швидше достигають, краще забарвлені, досить тверді, але не 

мають характерних, притаманних сорту смакових якостей, менше містять 

ароматичних речовин. Закладені на зберігання плоди мають добру 
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схоронність, але характерних смакових якостей не набувають. Часто в 

процесі зберігання уражуються побурінням серцевини. 

Кальцій в великих дозах забезпечує високий вміст його в клітинних 

стінках і підвищує механічну стійкість тканин Картопля, вирощена на 

кальцієвих добривах, більш стійка до бактеріальних захворювань.  

 Попередники.  На товарні якості плодів і овочів впливає попередник. 

Так, капуста, яку виростили на земельній ділянці після багаторічних трав, 

накопичує більше сухих речовин, ніж після огірків. Також залежить від 

попередника  дозрівання овочів. Цибуля, висаджена після капусти достигає 

на 15-25 днів пізніше, ніж після томатів чи картоплі. 

Обрізання. Змінюючи навантаження плодових дерев, можна 

формувати товарні якості плодів. Обрізання дозволяє зменшити число зав’язі 

і в достатній кількості забезпечити їх поживними речовинами. 

▲  Зверніть увагу 

Оптимальним вважається проріджування саду, при якому після 

опадання зав’язі на один плід припадає 20-30 нормально розвинених і добре 

освітлених листків. В винограді оптимальним є навантаження куща в 36-40 

глазків і співвідношенні плодоносних і безплідних паростків 1:1. 

Найбільшою лежкістю відрізняються грона, розташовані на висоті 30-100 см 

від поверхні  ґрунту.  

 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Від чого залежить лежкість плодів і овочів? 

2. Як впливає склад ґрунту та зрошення на якість овочів?  

3. На що, в першу чергу, має вплив обрізання садів? 

4. Наведіть приклади впливу внесення добрив на якість та врожайність 

плодів і овочів? 

5. Які агротехнічні прийоми використовують для покращення якості 

зберігання свіжих плодів і овочів ? 
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1.3 Дихання, самозігрівання,в’янення і запотівання плодів 

і овочів при зберіганні 

♦   Інформація 

Для всіх груп плодів і овочів життєдіяльність їх під час зберігання 

повністю залежить від дихального процесу. Дихання – основний процес 

обміну речовин. При цьому поглинається кисень, а виділяється вуглекислий 

газ, тепло і водяні пари. Показником, який характеризує розвиток анаеробних 

процесів, є дихальний коефіцієнт (ДК), це відношення об’ємів СО2/О2 при 

диханні. Внаслідок участі інших речовин дихальний коефіцієнт може бути 

більшим або меншим від одиниці. Наприклад, якщо на дихання 

використовуються органічні кислоти, багатші на кисень, ніж глюкоза, ДК 

перевищує 1, а якщо відбувається окислення збіднених киснем жирних 

кислот або білків, він менше 1. 

Дихання в присутності кисню повітря називається аеробним. В 

анаеробних умовах, або за відсутності кисню, необхідного для дихання живої 

клітини, настає анаеробне, або інтрамолекулярне, дихання, яке за своєю 

суттю подібне до процесу спиртового бродіння. Таке дихання може бути 

схематично зображене наступною реакцією:  

С6 Н12 О6 + 6 О2 = 6Н2О + 6СО2+ 117 кДж. 

Картопля, овочі і плоди під час зберігання ведуть гетеротропний спосіб 

життя, використовуючи накопичені в процесі достигання поживні речовини. 

Речовинами, які окислюються в процесі дихання, є цукри типу глюкози. 

Вуглеводи, білки, жири, органічні кислоти на певних етапах утворюють 

проміжні продукти. 

Інтенсивність дихання виражають кількістю міліграмів СО2 , яку виділяє 

1 кг картоплі, овочів, плодів чи рослинної тканини протягом однієї години. 

Найбільшою інтенсивністю дихання володіють зеленні культури, а також 

томати, ягоди, топінамбур і цикорій. Найменша інтенсивність дихання 

спостерігається у цибулі, винограду, коренеплодів, картоплі, яблук, груш, 

цитрусових. 
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▲  Зверніть увагу 

Перетворення речовин і енергії в процесі дихання при зберіганні плодів 

і овочів проходить в декілька етапів, з утворенням різних продуктів, які 

використовуються при диференціації точок росту або при  післязбиральному 

достиганні. В процесі дихання енергія виділяється малини порціями і може 

бути економно використана рослинним організмом. Крім того, при диханні 

синтезуються речовини захисного характеру, які попереджають розвиток 

хвороб. 

♦   Інформація 

Інтенсивність дихання залежить від фізіологічного стану плодів, овочів, 

картоплі, виду, сорту, наявності пошкоджень, температури і складу газового 

середовища. Найбільша інтенсивність дихання характерна для свіжозібраної 

продукції. Наприклад, інтенсивність виділення вуглекислого газу 1 кг 

продукції за 1 годину становить безпосередньо після збирання для моркви 

13...16 см
3
, картоплі - 7...10, цибулі - 8...10, капусти - 4,5...5 см

3
, взимку 

відповідно 3...4; 1,3...1,7; 1,3...1,6; 2,4...2,8, а навесні - 5...6; 3...4; 3...4 і 4...5 

см
3
. Інтенсивність дихання яблук в початковий період зберігання в 1,5...2,6 

рази більша, ніж через 1...2,5 місяці зберігання. 

▲  Зверніть увагу 

Овочі і картопля ранніх сортів, як правило, мають інтенсивність дихання 

меншу, ніж у середніх і пізніх. Інтенсивність дихання плодів і овочів 

залежить від ступеня їх стиглості. У недостиглої картоплі більш 

інтенсивніше дихання, ніж у достиглої. Вивчення інтенсивності дихання 

плодів під час їх достигання показало, що в міру наближення їх до стану 

споживчої стиглості спостерігається активний газообмін, який потім 

поступово зменшується. 

Навесні, з початком проростання, у картоплі і овочів вегетативної групи 

інтенсивність дихання збільшується. Механічні пошкодження збільшують 

дихання об'єктів зберігання. Доведено, що інтенсивність дихання механічно 
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пошкоджених бульб картоплі на початку зберігання в півтора рази більша, 

ніж у непошкоджених бульб. 

♦   Інформація 

Самозігрівання. Під час зберігання плодоовочева продукція продовжує 

дихати, в результаті чого накопичується тепло, яке може призвести до 

самозігрівання, а це в свою чергу до інтенсивного розвитку мікроорганізмів і 

зміни якості плодів і овочів. Кожний вид сировини характеризується власною 

теплопровідністю та питомою теплоємністю. 

!  Запам’ятайте 

Теплопровідність – це кількість теплової енергії, яка проходить крізь 

продукт. Вона залежить від хімічного складу, структури, розміру, обємної 

маси, шпаруватості плодів і овочів, картоплі. Теплопровідність 

характеризується коефіцієнтом.  Із зовнішніх факторів на коефіцієнт 

теплопровідності впливає температура, вологість, тиск, а також додаткове 

перенесення тепла за рахунок конвекції. 

  Питома теплоємність – це кількість тепла, яке потрібне для нагрівання 

або охолодження продукції. Зміна питомої теплоємності під час зберігання 

продукції визначається витратами нею води і сухих речовин. Вона 

збільшується, якщо втрати сухих речовин та процес дихання перевищують 

втрати води на випаровування і зменшуються за інтенсивністю 

випаровування води. 

♦   Інформація 

В’янення. Маса плодів, овочів і картоплі зменшується в наслідок 

випаровування вологи. Це явище називається в’яненням. Великі розміри 

клітин і міжклітинників, незначна товщина верхнього шару клітин, погана 

водо утримуюча здатність, велика питома поверхня сприяють швидкому 

випаровуванню води і втраті тургору овочів і плодів за низької вологості 

повітря в сховищах або в навколишньому середовищі. В однакових 

зовнішніх умовах інтенсивність випаровування тим більша, чим більша 
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питома поверхня об’єкту зберігання. Тому з дрібних бульб, плодів і овочів 

того ж самого сорту випаровування більше, ніж з крупних. 

Втрата води плодоовочевою продукцією і картоплею під час зберігання 

знаходиться в складній залежності від комплексу внутрішніх факторів - 

особливості будови, стану, віку, хімічного складу тканин, характеру і 

швидкості проходження біохімічних процесів, а також від зовнішніх умов - 

температури, вологості й атмосферного тиску. Особливо важливу роль в 

процесі випаровування води відіграє будова покривних тканин, стан і ступінь 

стиглості плодів і овочів.  

Випаровування води здоровими бульбами, плодами і овочами суттєво 

відрізняється від випаровування з пошкоджених тканин. Це явище 

пояснюється більш вільним випаровуванням води крізь порушені тканини, а 

також посиленим утворенням води в тканинах пошкоджених плодів і овочів. 

Проте пошкодження тканин не завжди призводить до значного 

випаровування води. Якщо в місцях пошкодження утворюється захисний 

водонепроникний шар, то часто спостерігається накопичення води в 

тканинах бульб картоплі, плодах і овочах. 

Максимальна допустима втрата води, від якої продукти втрачають 

товарний вигляд, становить в моркви, буряку, капусті, картоплі – 7-8 %, 

малини, суниці, гороху, квасолі в бобах – 5-6 %.  

▲  Зверніть увагу 

Чим більший дефіцит вологи, тим швидше витрачається вода, плоди 

в’януть, втрачається їх тургор, погіршується якість соковитої продукції під 

час зберігання. Для основних видів плодів і овочів у сховищах підтримують 

вологість повітря 90-95 %. 

З віком плоди і овочі змінюють здатність випаровувати воду. Недостиглі 

плоди і овочі в'януть швидше від стиглих, перестиглі також інтенсивніше 

випаровують воду. Збільшене випаровування води в період достигання 

плодів і овочів пов'язане зі зміною стану м'якоті, з накопиченням в тканинах 

речовин, які погано утримують воду. Вміст води і швидкість її 
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випаровування пов'язані з дією осмотичних сил клітинного соку, перш за все 

з інтенсивністю дихання. 

♦   Інформація 

  Запотівання. Висока відносна вологість повітря  і перепад температур 

навколишнього середовища і об’єкту зберігання спричиняють конденсацію, 

яка викликає мікробіологічне псування. Це явище має назву запотівання.За 

наявності краплиннорідкої води створюються сприятливі умови для розвитку 

фітопатогеннів у тканинах продукту і, як наслідок, поширення хвороб: 

пліснявіння, гниття, бактеріози. 

▲  Зверніть увагу 

Для запобігання конденсації (запотівання) застосовують активне 

вентилювання або вкривають продукти зберігання стружками, рогожками, 

соломою, застосовують вермикуліт. 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Які умови необхідно створити  для правильного проведення процесу 

дихання? 

2. Що таке теплоємкість та теплопровідність плодів і овочів?  

3. Назвіть причини в’янення плодоовочевої продукції? 

4. Як впливає запотівання плодів і овочів на зберігання? 

5. Які існують способи усунення в’янення і запотівання? 
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1.4 Вплив термінів, способів збирання і транспортування на 

лежкість плодів і овочів 

♦   Інформація 

Товарна якість та збереженість картоплі, овочів і плодів в значній мірі 

залежить від своєчасного проведення передзбиральних заходів, збирання, 

товарної обробки і транспортування продукції. 

За 2-3 місяці до збирання перевіряють стан сховищ, обладнання, 

інвентар, запаси тари, пакувальних матеріалів і усувають виявленні недоліки. 

Не пізніше ніж за 2 тижня до початку збирання складається план, в 

якому вказується потреба в робочій силі, транспортних засобах, тарі і 

пакувальних матеріалах, наводяться графіки проведення робіт. 

Якість і схоронність картоплі, плодів і овочів значною мірою залежать від 

строків збирання і тривалості вегетаційного періоду. Строки збирання 

можуть бути ранніми, оптимальними і пізніми. Збирання необхідно 

проводити в оптимальний для кожної культури і сорту строк, тому що як 

недостигла, так і перестигла продукція зберігається гірше. У недостиглих 

картоплі, плодів і овочів погані товарні якості і харчова цінність. Томати, 

зібрані в недостиглому стані, навіть після дозрівання містять менше сухих 

речовин, ніж достиглі на кущах. У недостиглій продукції неміцні покривні 

тканини, вона дуже пошкоджується під час збирання, транспортування і 

сортування, швидко в'яне в процесі зберігання, значно уражується 

хворобами. 

Недостигла картопля рано проростає, перестиглі коренеплоди і капуста 

швидко розтріскуються, що негативно відбивається на товарній якості і 

схоронності продукції. Перестиглі яблука уражуються фізіологічними 

розладами, строк зберігання їх обмежений. 

Плодоовочеву продукцію в залежності від виду, призначення, тривалості 

зберігання збирають при досягненні нею різного ступеня стиглості. 

Стиглість плодів і овочів обумовлюється їх біологічними особливостями, 

до яких належать ступінь стиглості плодів і овочів, здатних до достигання, 
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щільність і зачистка головки, довжина качана у капусти і черешків гички у 

коренеплодів, стан луски і довжина шийки у ріпчастої цибулі, довжина 

листків або стрілки часнику, вологість горіхів, вміст цукру у винограду, 

крохмалю у картоплі тощо. 

!  Запам’ятайте 

Ступінь стиглості - це показник, який характеризує споживчі 

властивості і здатність продукції до тривалого зберігання і доведення її при 

цьому до споживчої стиглості.  

▲  Зверніть увагу 

Ступінь стиглості плодів і овочів поділяється на такі групи: 

 знімальна стиглість - плоди та овочі повністю сформовані за розміром, 

мають характерне для культури і сорту забарвлення, але досить 

щільний м'якуш і у подальшому здатні набувати притаманного смаку 

та аромату під час тривалого зберігання; 

 технічна стиглість - у плодів та овочів найкращі анатомічні та 

фізіологічні параметри для їх технічної обробки; 

 споживча стиглість - плоди і овочі набули своїх найкращих товарних 

якостей і можуть безпосередньо використовуватись для споживання у 

свіжому вигляді; 

 біологічна стиглість - повністю сформоване і достигле насіння, 

оплодень перезріває і відмирає. 

♦   Інформація 

У деяких видів продукції ступінь стиглості збігається в часі. До них 

належать виноград, вишня, апельсини. Для визначення знімальної стиглості 

яблук та інших плодів враховують сукупність показників, і перш за все колір 

шкірки, а також насіння, щільність м'якоті, вміст і локалізацію крохмалю за 

йод - крохмальною пробою, кількість днів від цвітіння до достигання тощо. 

Колір шкірочки плодів зерняткових культур з настанням знімальної 

стиглості світлішає, з'являється жовтизна. Пояснюється це зменшенням 

вмісту хлорофілу і появою флавонів, що надають шкірочці жовтого 
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забарвлення. Поява червоного забарвлення свідчить про утворення 

антоціанів, які перебувають у тісному взаємозв'язку з вуглеводним обміном: 

чим більша цукристість плодів, тим більше можливостей для утворення 

антоціанів. Стиглість плоду визначають і за забарвленням м'якуша. Цей 

метод точніше характеризує ступінь стиглості, ніж забарвлення шкірочки. 

Щільність м'якуша також характеризує стиглість плоду. Вона залежить 

від положення плоду в кроні, його розмірів, зрошення, погодних умов. З 

достиганням плодів зерняткових культур консистенція їх м'якуша 

пом'якшується, стає ніжною і соковитою. Щільність м'якуша пов'язана з 

кількісним і якісним складом пектинових речовин плоду. Під час достигання 

плодів нерозчинний протопектин гідролізується у розчинний пектин. При 

цьому м'якуш із жорсткого та грубого у зелених плодів стає ніжним та 

соковитим у стиглих, а в перестиглих плодів - розсипчастим та сухим. 

Смак і аромат плодів у знімальній стиглості характеризується 

формуванням певних особливостей для кожного сорту. 

▲  Зверніть увагу 

Збирання врожаю проводять вибірково або суцільно. Вибіркове 

збирання проводять кілька разів в залежності від достигання продукції. 

Такий спосіб використовують для ягід, огірків, томатів, кабачків, цвітної 

капусти, а суцільне – для багатьох видів плодів, картоплі, коренеплодів, 

капусти, цибулі. 

Плоди не варто струшувати, а необхідно обережно знімати. При цьому 

плоди знімають з плодоніжкою, так як без неї вони не придатні до тривалого 

зберігання. 

 При всіх способах збирання необхідно попередити механічне 

пошкодження продукції. 

♦   Інформація 

Після збирання врожай транспортують до пунктів післязбиральної 

обробки. Для перевезень використовують зворотні дерев’яні ящики: № 21 

(місткістю 30 кг) – для капусти, кабачків, динь; № 22 (місткістю 18 кг) – для 
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огірків, цибулі, насіннячкових плодів; № 24 (місткістю 10 кг) – для 

перевезень томатів, зелених овочів, кісточкових плодів, винограду. 

▲  Зверніть увагу 

Більш ефективним є використання контейнерів – дерев’яних 

прямокутних ящиків з металевим каркасом великої місткості (до 500 кг), які 

завантажуються і розвантажуються за допомогою авто- або 

електронавантажувачів. Такі контейнери також використовують для 

зберігання продукції в сховищах протягом всього терміну зберігання. 

Перевагою використання контейнерного зберігання є більш ефективне 

використання площі сховищ та зменшення травмування плодів і овочів. 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Від чого залежать терміни збирання плодів і овочів?  

2. Які існують способи збирання плодів і овочів? 

3. Як визначають ступінь стиглості і готовність до збирання свіжих      

плодів і овочів? 

4. Який вплив мають механічні пошкодження плодів і овочів на 

тривалість зберігання? 

5. Як попередити травмування продукції при транспортуванні на 

довготривале зберігання ? 
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1.5 Біологічна стійкість плодів і овочів до фітопатогенних 

мікроорганізмів і фізіологічних розладів 

♦   Інформація 

Зберігання продукції рослинництва відбувається в умовах широкого 

доступу до неї мікроорганізмів. Так, усі рослини мають прижиттєву, 

властиву їм, епіфітну мікрофлору, а хворі рослини - і відповідних збудників 

інфекції. Під час збирання врожаю ця мікрофлора поповнюється мікробами з 

навколишнього середовища (головним чином - ґрунту). Тому кожен об'єкт 

зберігання містить звичайно численну кількість мікроорганізмів, здатних за 

певних умов активно розмножуватись і впливати на якість продуктів, що 

зберігаються. Існує декілька способів впливу на розвиток мікроорганізмів. 

▲  Зверніть увагу 

В основу цих способів запобігання псуванню покладена біологічна 

особливість рослинної сировини володіти природним імунітетом 

(несприйнятливістю) до різних захворювань. Вона захищена від всяких 

впливів рядом механічних, фізико-хімічних і хімічних бар'єрів.  

♦   Інформація 

У шкірочці плодів та овочів або під нею майже завжди містяться ефірні 

олії і деякі інші леткі речовини бактерицидної дії, тобто плоди і овочі, що 

зберігаються, ніби огорнуті хмарою речовин, які згубно діють на 

мікроорганізми. Проникненню мікробів в середину плодів запобігає 

шкірочка, досить міцна і відносно товста, часто вкрита восковим нальотом, 

який інертний в хімічному відношенні і погано піддається впливу хімічного і 

ферментативного апарату мікробів. 

Якщо ж мікроорганізми подолали ці два бар'єри, все ж таки всередину 

клітини їм проникнути нелегко, оскільки клітини плоду щільно зцементовані 

інертним в хімічному відношенні протопектином. Отже, щоб добратись до 

кожної окремої клітини, потрібно їх "розцементувати", розкласти цей 

зв'язуючий матеріал. Мікроорганізми володіють ферментативним апаратом, 

який переключається з одного біохімічного процесу на інший. В цьому 



 23 

випадку включаються в роботу пектолітичні ферменти, протопектин 

гідролізується, плодова тканина мацерирується (розм'якшується чи 

розпадається), клітини роз'єднуються і мікроби одержують доступ до кожної 

клітини з усіх боків. 

Наступним бар'єром є клітинна оболонка, до складу якої входять 

целюлоза і протопектин, що знову ж таки важко піддаються хімічному 

впливу мікроорганізмів. Нарешті, під клітинною оболонкою знаходиться 

цитоплазмова оболонка, яка також потребує особливого впливу для її 

руйнування. Включаються в роботу протеолітичні ферменти, білкові 

речовини коагулюють і останній бар'єр на шляху до клітинного соку 

ліквідовується. Від пошкодження цитоплазмової мембрани плодова клітина 

гине, сік, який в ній знаходився, витікає і стає харчовим середовищем для 

мікробів. 

▲  Зверніть увагу 

В основі зберігання картоплі та плодоовочевої продукції лежить здатність 

різних видів мікроорганізмів реагувати на дію факторів фізичної, хімічної та 

біологічної природи. Внаслідок впливу тих чи інших факторів окремі види 

мікроорганізмів, а також інколи й сама продукція зазнають істотних змін, які 

відбиваються на товарній якості, тривалості зберігання і втратах маси 

продукції.  

♦   Інформація 

Майже усі мікроорганізми - збудники хвороб картоплі, плодів і овочів - 

гетеротрофи. Найпоширеніші фітопатогенні мікроорганізми, які уражують 

картоплю, плоди та овочі під час збирання врожаю, транспортування і 

зберігання, викликають такі хвороби: мікози - плодова, голуба, зелена, сіра, 

рожева гнилі, фомоз, фітофтора, сіра пліснява, чорна пліснява; бактеріози - 

слизистий бактеріоз, або мокра гнилизна, мокра бактеріальна гнилизна 

картоплі; віруси. 
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▲  Зверніть увагу 

Здатність мікроорганізмів уражувати продукцію визначається такими 

властивостями, як агресивність, патогенність, вірулентність.  

Агресивність мікроорганізмів характеризується здатністю викликати 

ураження рослин, переборюючи їх захисні властивості, і використовувати 

рослину для свого живлення і розмноження в ній. Під патогенністю 

мікроорганізмів розуміють здатність викликати патологічні процеси в 

рослинах, заподіювати певну шкоду. Вірулентність (сукупність 

хвороботворних властивостей) паразитуючої мікрофлори може бути 

властивою не всім штамам певного виду, тоді як патогенність мікроба або 

його здатність заподіювати ту чи іншу шкоду хазяїну - ознака, властива виду.  

♦   Інформація 

Внаслідок хвороб плодоовочевої продукції та картоплі порушуються 

природні життєві функції, відбувається зміна нормального стану і 

фізіологічних функцій клітин і тканин.  

Хвора рослина являє собою якісно нову біологічну систему, специфіка 

якої залежить від зрушення в обміні речовин рослини-хазяїна і патогенна. 

Життя бульб картоплі, плодів і овочів підкоряється загально біологічним 

закономірностям. В них відбувається безперервна динамічна перебудова 

внутрішньої організації функцій, зміна швидкості і спрямованості 

біохімічних процесів, в кінцевому результаті зменшується захисна реакція і 

перемагають фітопатогенні мікроорганізми. 

Мікробіологічне псування продукції починається з того, як з'являються 

ознаки хвороби, що можна спостерігати візуально. 

!  Запам’ятайте 

Тривалість початкового етапу залежить переважно від видових 

особливостей мікроорганізмів, температури, вологості і газового складу 

середовища.  
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♦   Інформація 

Початкові етапи хвороби характеризуються тим, що розмір ураження від 

крапкового досягає декількох сантиметрів у діаметрі, зовнішній вигляд 

об'єктів змінюється переважно в зоні ураження, з'являються нові речовини - 

метаболіти, нешкідливі, але інколи й небезпечні для здоров'я людини. 

Кінцеві етапи мікробіологічного псування рослинної продукції спричиняють 

різку зміну зовнішнього вигляду, форми, ригідності, хімічного складу 

об'єктів зберігання, спостерігається мацерація (розм'якшення, розпадання) 

тканин, виділення клітинного соку і змішування внутрішньоклітинних 

компонентів. 

▲  Зверніть увагу 

В промислових умовах особливою шкідливістю відзначаються гриби. Ця 

обширна група нараховує біля 120 тисяч видів, понад 10 тисяч з яких здатні 

обумовлювати інфекційні хвороби рослин. Перевага грибів у процесах 

псування рослинної продукції пояснюється широким їх розповсюдженням в 

природі, високою адаптацією до екстремальних умов, здатністю засвоювати 

як енергетичний субстрат усі без винятку речовини, що містяться в 

рослинному організмі, а також здатністю розвиватись в широкому 

температурному діапазоні, в кислому, нейтральному і лужному середовищах. 

Продукцію, уражену вірусами, видаляють головним чином під час 

вегетації культур і збирання врожаю. Плісняви, дріжджі і бактерії здатні 

уражувати рослинну продукцію як у звичайних умовах, так і за оптимальних 

режимів зберігання. 

♦   Інформація 

Під час зберігання продукції в сховищах протягом тривалого періоду 

створюються стабільні умови, до яких мікроорганізми прагнуть в силу 

специфічних фізіологічних особливостей адаптуватися. Наприклад, по 

відношенню до температури мікроорганізми поділяються на психрофіли, 

мезофіли і термофіли; по відношенню до вологи - на ксерофіти, мезофіти, 

гідрофіти; по відношенню до кисню - на аеробні і анаеробні.  
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В умовах зберігання здатні розмножуватись багато видів мікроорганізмів, 

які уражують продукцію. Спеціально створені штучні умови не можуть 

активно впливати на формування і збільшення імунних властивостей 

рослинної продукції внаслідок повного її відокремлення від материнського 

організму і попадання в незвичайні умови, які вимагають адаптації. 

Зміни, що зумовлюють зменшення і втрату природного імунітету 

рослинної продукції, відбуваються неодночасно в межах популяції, яка 

характеризується однаковими метеорологічними, географічними, 

кліматичними і агротехнічними умовами вирощування, строками збирання, 

ступенем стиглості та іншими показниками (сорт, розмір, травмованість, 

тривалість і умови зберігання). Швидко старіючі екземпляри раніше 

уражуються мікроорганізмами і служать потім джерелом контактного 

ураження решти екземплярів продукції, яка володіє повільнішим темпом 

фізіолого-біохімічних процесів.  

▲  Зверніть увагу 

Імунна неоднорідність об'єктів в межах популяції одного і того ж виду, 

помологічного, господарсько-ботанічного і товарного сорту продукції - одна 

з головних причин її масової загибелі під час зберігання. 

♦   Інформація 

Оскільки основні втрати плодоовочевої продукції обумовлені розвитком 

фітопатогенної мікрофлори, одним з ефективних заходів пригнічення 

збудників інфекційних захворювань плодів і овочів не лише в період 

вегетації, але й на стадії їх зберігання є застосування антисептиків. Доведена 

висока ефективність зберігання плодів і овочів із застосуванням антисептиків 

при температурі, близькій до 0°С. Обробка антисептиками не вимагає 

попереднього охолодження плодів і овочів у сховищах з штучним 

охолодженням. її доцільно проводити в саду або в полі відразу після 

збирання або під час пакування, а в деяких випадках - ще до збирання 

врожаю. 
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Фізіологічні розлади. Порушення природних фізіологічних функцій, в 

першу чергу дихання кожної клітини і всього організму, викликає 

фізіологічні розлади. Вони викликаються несприятливими зовнішніми 

умовами під час росту рослин, збирання врожаю, транспортування і 

зберігання продукції. 

 

▲  Зверніть увагу 

Почорніння серцевини бульб спостерігається у картоплі після тривалого 

зберігання за температури, близької до 0°С. Існує взаємозв'язок між 

збільшенням вмісту тирозину і почорнінням серцевини бульб. Це 

проявляється також, якщо картоплю вирощувати з надлишковим внесенням 

азотних добрив. Менше темніють бульби з малим вмістом крохмалю і з 

великим вмістом калію. 

Точковий некроз капусти викликається надлишковим внесенням азотних 

добрив. Калійні і борні добрива зменшують, але не усувають його. 

Зберігання капусти при 0°С сприяє розвитку цього захворювання. 

Розпад тканин цибулі спостерігається як в польових умовах, так і під час 

зберігання. Хвороба проявляється за високої температури і відносної 

вологості повітря в сховищі. Зберігання цибулі за температури, близької до 

0°С  і відносної вологості повітря біля 65 % стимулює розвиток хвороби. 

Склоподібність плодів характеризується появою на їх поверхні великих 

світлих ділянок неправильної форми. Такі плоди важкі, тверді, несмачні. У 

пошкоджених плодів під час зберігання спостерігається побуріння м'якоті.  

Побуріння шкірки (загар) яблук, груш проявляється внаслідок внесення 

великих доз азотних добрив, загущення крони, раннього збору плодів, пізніх 

і великих поливів, перепаду температур під час зберігання, високої відносної 

вологості повітря. Як правило, загар проявляється через 2...4 місяці 

зберігання. 

 ?   Питання для самоконтролю 

1. Назвіть причини псування рослинної продукції.  
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2. Що таке природний імунітет плодів і овочів? 

3. Якими властивостями визначається здатність мікроорганізмів 

уражувати продукцію? 

4.  Від чого залежить тривалість початкового етапу мікробіологічного 

псування? 

5. Які причини фізіологічних розладів продукції? 

6. Що спричиняє утворення точкового некрозу в капусті? 

7. Чому  в яблуках може побуріти шкірка (загар)? 

8. Яка причина потемніння бульб картоплі?  
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2. ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ. 

 2.1 Основні умови зберігання 

♦   Інформація 

Псування продукції рослинництва виникає, головним чином, під дією 

мікроорганізмів. Плоди і овочі, які містять багато води і мають такі харчові 

компоненти, як цукор, органічні кислоти, азотисті, пектинові речовини тощо, 

є хорошим живильним середовищем для мікробів.  

▲  Зверніть увагу 

Гниття, скисання, бродіння є мікробіологічними процесами. Інколи 

рослинна продукція або виготовлені з неї продукти можуть зіпсуватися і за 

відсутності мікробів внаслідок різних біохімічних процесів, властивих самим 

продуктам. Ці біохімічні процеси відбуваються за наявності ферментів. 

Інколи, коли створені умови, за яких мікроби відсутні, а ферменти в процесі 

технологічної обробки залишились непошкодженими, харчові продукти 

також псуються. Отже, щоб надійно захистити рослинну продукцію або 

продукти її переробки від псування, необхідно створити такі умови їх 

зберігання або так змінити їх властивості, щоб мікроби, які потрапили на 

них, були знищені або не могли розвиватися і щоб ферменти, які регулюють 

біохімічні процеси, були інактивовані. 

♦   Інформація 

Плоди і овочі мають високу інтенсивність обміну речовин і випарювання 

вологи, відносну нестійкість до пошкодження мікроорганізмами, на що 

великий вплив мають умови зберігання. Температура, вологість та газовий 

склад середовища суттєво впливають на збереженість продукції.  

Температура. Це основний фактор середовища, за допомогою якого 

регулюється рівень життєдіяльності. Підвищення її збільшує інтенсивність 

основних процесів обміну речовин і тому не бажано. 

Для довготривалого зберігання продукції необхідно підтримувати таку 

температуру, при якій процеси життєдіяльності максимально затримані, але 

не настільки, щоб почалися фізіологічні пошкодження. 
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!  Запам’ятайте 

Нижня границя температури обмежена точкою замерзання або 

«кріоскопічною точкою». Вона знаходиться трохи нижче від 0 
0
С, так як 

клітинний сік являє собою більш – менш концентрований розчин. 

▲  Зверніть увагу 

В деяких об’єктах  (капуста, цибуля) тканини здатні «відходити», тобто 

при відтаюванні відновлювати свій тургор і нормальний обмін фізіологічних 

процесів при умові нетривалої дії низьких температур. Повторне 

заморожування  і розморожування викликає пошкодження тканин і втрату 

стійкості до ураження хворобами.  

Чим ближче точка замерзання, тим повільніше охолоджуються плоди і 

овочі. Це пояснюється активними захисними процесами в клітині. 

♦   Інформація 

Вологість повітря. Важливий фактор зберігання плодів і овочів. Від 

нього залежить випарювання вологи, що може призвести до втрати маси і 

тургору. Випарювання вологи збільшується з ростом дефіциту вологості, 

тобто коли не вистачає вмісту водяної пари. Але її інтенсивність залежить  і 

від особливостей плодів і овочів, будови їх покривних тканин, гідрофільності 

колоїдів. Наприклад, цибуля покрита сухою лускою, яка захищає її від 

випаровування вологи, тому цибулю можна зберігати при вологості повітря 

70-75 %. Навпаки, морква відрізняється тонкими покривними тканинами  і 

при в’яненні втрачає стійкість проти хвороб, тому її краще зберігати 

перешаровуючи вологим піском. 

▲  Зверніть увагу 

Вологість середовища вимірюється в відсотках і називають цю 

величину відносною вологістю. Для вибору оптимальної вологості 

користуються двома факторами: зменшення втрат від випарювання вологи і 

не допущення запотівання продукції. Тому для більшості видів плодів і 

овочів відносна вологість лежить в межах 90-95 %. 
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Надлишок вологості може привезти до сильного розвитку 

мікроорганізмів, так як на поверхні плодів утворюється крапельна волога, 

тобто точка роси. 

♦   Інформація 

Газовий склад середовища. Значно впливає на характер і інтенсивність 

дихання плодів і овочів при зберіганні і на їх збереженість. В процесі 

зберігання накопичення СО2 при одночасному зменшенні концентрації О2  

понижує інтенсивність дихання плодів, в них затримується післязбиральне 

достигання, вони довше залишаються твердими і недостиглими.  Для плодів 

стійких сортів оптимальне співвідношення концентрацій СО2 : О2  складає 

9:12 %.  

▲  Зверніть увагу 

Зберігання плодів в холодильниках з регулюючим газовим середовищем 

(РГС) значно збільшує строки зберігання в порівнянні зі звичайним 

холодильником. Якщо до моменту реалізації плоди не досягли споживчої 

стиглості, то прискорюють їх достигання на повітрі при підвищенні 

температури або за допомогою етилену – газу, який має яскраво виражену 

фізіологічну дію. 

Окремі види і сорти плодів і овочів дуже відрізняються своєю реакцією 

на зміну газового складу атмосфери. Тому для кожного виду продукції 

газовий режим повинен бути вибраний з урахуванням сорту, його 

фізіологічного стану, передбаченої тривалості і умов зберігання 

(температури і вологості повітря). 

 

  ♦   Інформація 

Інші фактори. Серед інших факторів зовнішнього середовища вплив 

має використання фізіологічно активних препаратів і різного роду 

опромінення. 

Усі режими зберігання плодоовочевої продукції та картоплі можна 

поділити на дві групи - зберігання з використанням природної і вимушеної 



 32 

конвекції. До першої групи належить теоретично обґрунтовані, широко 

апробовані на практиці методи зберігання: зберігання з використанням 

активного вентилювання і зберігання в контейнерах або іншій тарі за 

інтенсивного загально обмінного вентилювання; зберігання в 

модифікованому або регульованому газовому середовищі – в МГС або РГС 

(в спеціальній літературі термін РГС інколи заміняють терміном КА - 

контрольована атмосфера або РА - регульована атмосфера); зберігання з 

використанням таблеткованого метабісульфіту калію (МБСК) - К28205. 

До другої групи належить: радіопастеризація, електроантисептирування - 

з озоно-аеройованною обробкою повітря в сховищах, опроміненням синім 

світлом з метою використання його біологічної дії для захисту плодів від 

функціональних розладів; зберігання в умовах регульованого тиску; 

зберігання з використанням "близькокріоскопічних" температур; 

використання продуцентів етилену (етрелу, гідрелу тощо) для запобігання 

проростання і фітопатогенних захворювань картоплі, плодів і овочів; обробка 

їх перед закладанням на зберігання розчинами антисептиків (йодкрохмаль, 

соляна кислота, бензимідазол, пролонг тощо); використання упаковок, 

спеціальних покрить, вкладишів, які містять антисептики. 

 

 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Які основні параметри режимів зберігання плодів і овочів ? 

2. Як визначають нижню границю температури для кожного виду 

сировини?  

3. Яке значення оптимальної вологості для зберігання плодоовочевої 

продукції ? 

4.  Що таке точка роси ? 

5. Які є засоби підтримання параметрів зберігання ? 

6. На які групи  поділяються режими зберігання плодоовочевої 

продукції? 
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3. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ І 

ОВОЧІВ 

3.1  Польові сховища 

♦   Інформація 

За польового способу картоплю і деякі овочі (коренеплоди, капусту) 

зберігають в тимчасових буртах і траншеях. Розміщують продукцію 

декількома способами: насипом з прошарками вологою землею або піском; 

насипом без прошарку, але з припливно-витяжною вентиляцією; насипом з 

активною вентиляцією. 

Бурти являють собою валкоподібні видовжені штабелі картоплі або 

овочів, наземні або у неглибоких котлованах, глухі чи з системою венти-

лювання і вкриті тепло- та гідроізоляційними матеріалами. Траншеї - 

видовжені канави певного розміру з похилими стінками, заповнені 

картоплею або овочами, глухі або обладнані системою вентилювання, вкриті 

тепло- та гідроізоляційними матеріалами.  

▲  Зверніть увагу 

Для буртів і траншей вибирають підвищені місця з незначним схилом для 

сікання поверхневих вод. Рівень ґрунтових вод повинен знаходитись на 

глибині не менше 2 м від дна котловану. Потрібно захищати ділянку від 

зимових вітрів з найнебезпечніших в даній зоні напрямків. Орієнтують також 

бурти і траншеї відносно сторін світу так, щоб зменшити вплив сонячних 

променів. 

♦   Інформація 

Від розмірів буртів і траншей, їх ємкості залежить приплив тепла від 

продукції, що зберігається. В північних і східних областях, що ха-

рактеризуються холоднішими зимами, розміри буртів і траншей більші, ніж у 

південних і західних, де зими тепліші. Глибші котловани запобігають 

підморожуванню продукції. У кожному випадку розміри буртів і траншей 

необхідно корегувати залежно від кліматичних умов місцевості і якості 

продукції. Для цього враховують показник "питома вентиляційна поверхня 
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штабеля". Він являє собою відношення вентиляційної поверхні штабеля 

продукції або поверхні охолодження (м
2
) до об'єму штабеля (м

3
 ).  

Крім розмірів, на тепловий баланс буртів, траншей і ям впливає укриття. 

Від його товщини залежить теплорозсіювання, особливо взимку, коли 

припиняється вентиляція. Укриття повинне захищати продукцію від 

переохолодження. Орієнтовно загальна товщина укриття повинна бути не 

менша від глибини промерзання ґрунту в цій місцевості. 

▲  Зверніть увагу 

Умови зберігання в буртах і траншеях регулюють за допомогою системи 

вентиляції. Основне призначення її - охолодження продукції, головним 

чином восени. Система вентиляції включає припливний і витяжний канали. 

Припливний проходить посередині основи штабеля, в торцевих кінцях 

виходить назовні. Проте вертикальні витяжні труби мають недоліки. За 

допомогою них тепле і вологе повітря відводиться лише з прилеглих зон 

штабеля, а віддалені майже не охолоджуються. Тому поширена гребенева 

повітряна вентиляція, для якої виготовляють горизонтальний витяжний канал 

- дві дошки, збиті під кутом 90°, кладуть на штабель продукції і виводять з 

торців назовні. Зверху вкривають соломою і землею, після похолодання 

торцеві отвори затуляють. В цьому випадку тепле і вологе повітря 

видаляється з усього штабеля рівномірно. 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Які сховища відносяться до польового способу зберігання ? 

2. Дайте визначення що таке бурти і траншеї?  

3. Як підтримують режим зберігання  в буртах і траншеях ? 

4. Які вимоги до майданчиків для розміщення буртів? 

5. Від чого залежать розміри буртів і траншей ? 

6. Яка система вентиляції використовується при польовому способі 

зберігання ? 
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3.2 Будова і обладнання стаціонарних сховищ 

♦   Інформація 

За стаціонарного способу зберігання продукцію розміщують: 

 в засіках сховища, облаштованих припливно-витяжною венти-

ляцією, з висотою завантаження 1,2... 1,5 м; 

 насипом у крупних засіках, облаштованих активною вентиляцією, з 

висотою завантаження 2,5...4 м (інколи до 5...6 м); 

 суцільним насипом у сховищах, облаштованих активною 

вентиляцією, з висотою завантаження 2,5...5 м; 

 в тарі на піддонах з висотою 8... 10 ящиків або 3...6 рядів 

контейнерів (сховище облаштоване примусовою вентиляцією); 

 в штабелі ящикових піддонів під поліетиленовою накидкою з 

силіконовою вставкою; 

 в ящиках, контейнерах з поліетиленовими вкладишами; 

 в поліетиленових контейнерах з силіконовими вставками; 

 в поліетиленових мішках, пакетах тощо. 

▲  Зверніть увагу 

За призначенням сховища поділяють на картопле-, коренеплодо-, 

капусто-, цибуле- і плодосховища. Сумісне зберігання різних видів продукції 

не допускають, тому що вимоги до умов зберігання або способи їх 

розміщення неоднакові.  

♦   Інформація 

Важливою умовою успішного зберігання картоплі, плодів та овочів - 

облаштування вентиляції. Своєчасний і достатній обмін повітря в сховищах 

дозволяє створювати оптимальні режими як за температурою, так і за 

відносною вологістю повітря. В таких умовах може бути виключене 

утворення на об'єктах зберігання і елементах конструкції сховища 

конденсаційної води. Оптимальна вентиляція допомагає запобігати 

підморожуванню продукції та швидко зменшити температуру в сховищі. 
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!  Запам’ятайте 

Системи вентиляції поділяють на припливно-витяжну (природну), 

примусову та активне вентилювання. 

♦   Інформація 

Принцип дії припливно-витяжної вентиляції базується на законах 

теплової конвекції. Нагріте повітря розширюється, стає розрідженим і 

рухається вгору, а холодне і щільне - вниз. Внаслідок цього створюється 

протяг. Швидкість руху і тиску повітря тим більші, чим більша різниця 

температури в сховищі і назовні. 

Система природної вентиляції складається з витяжних труб, 

вмонтованих в гребінь даху, і припливних каналів у нижній частині сховища 

і під засіками. Чим більша різниця між рівнями припливних і витяжних 

каналів, тобто чим більша висота підняття, тим ефективніше діє вентиляція. 

Ефективність припливно-витяжної вентиляції залежить також від різниці 

температур повітря в сховищі і атмосфери зовні. За різниці температур 

менше 4°С вентиляція практично не працює. 

Примусова вентиляція принципово відрізняється від природної: замість 

теплової конвекції повітря в сховищі використовують вентилятор. Це дає 

змогу регулювати кількість поданого повітря, тобто значною мірою керувати 

режимом зберігання. Системою примусової вентиляції облаштовують середні 

і крупні сховища. За допомогою вентиляторів повітря подають в сховище, а 

видаляється воно крізь витяжні труби внаслідок створеного тиску. 

Вентилятори повинні забезпечувати 20...30-разовий обмін повітря протягом 

години. 

Активне вентилювання - найдосконаліша система вентиляції. Вона 

дозволяє швидко охолодити, обігріти, обсушити продукцію; підтримувати в 

усіх точках штабеля однакові умови температури, вологості і газового складу 

середовища, не боячись виникнення самозігрівання і запотівання; збільшити 

висоту завантаження. Внаслідок цього економніше використовується об'єм 

сховищ, зменшуються втрати і подовжується строк зберігання. 
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Система активного вентилювання в сховищі включає: припливну шахту 

для забору атмосферного повітря і вентиляційну камеру; рециркуляційний 

повітропровід для забору в систему повітря сховища; 

Активне вентилювання - це примусова періодична подача повітря певної 

температури, вологості і швидкості в масу продукції. При цьому задача 

полягає не у вентилюванні сховища, а в продуванні продукції повітрям, яке 

рівномірно охоплювало б кожний її екземпляр. 

 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Як розміщують продукцію за стаціонарним способом зберігання? 

2. Які бувають системи вентиляції?  

3. В чому перевага активного вентилювання? 

4. Як працює примусова вентиляція? 

5. В чому принцип дії припливно-витяжної вентиляції?  

6. Які є засоби підтримання параметрів зберігання ? 

7. Який принцип дії приладів контролю параметрів зберігання ? 
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3.3 Сховища – холодильники 

♦   Інформація 

Холодильники з системами охолодження. Холодильники включають 

камери зберігання, відділення товарної обробки продукції, машинне 

відділення і допоміжні приміщення для обслуговуючого персоналу. Залежно 

від загальної місткості холодильника і його призначення об'єм камер 

зберігання становить 100...500 т.  

▲  Зверніть увагу 

Для швидкого охолодження плодів в холодильниках устатковують 

камери попереднього охолодження з потужними повітроохолоджувачами. 

їх об'єм розрахований на денний збір плодів. Охолоджені плоди потім 

переміщують в камери зберігання. В крупних холодильниках улаштовують 

камери для прискореного достигання плодів, обладнані системами опалення, 

вентиляції і пристроями для обробки етиленом. 

♦   Інформація 

Для штучного охолодження використовують переважно компресорні 

холодильні установки. Охолодження відбувається внаслідок зміни 

агрегатного стану агента холоду: він кипить за низьких тиску і температури, 

переходить в газоподібний стан, відбираючи від навколишнього середовища 

потрібну для цього теплоту пароутворення. Наступна конденсація агента 

холоду відбувається за підвищеного тиску його парів. Агентами холоду 

служать аміак, фреон-12 і фреон-22, температура кипіння яких при 

звичайному тиску відповідно дорівнює мінус 33,4, мінус 29, 8 і мінус 40,8°С. 

▲  Зверніть увагу 

Застосовують дві основні системи охолодження камер зберігання: 

безпосередня (охолодження холодильним агентом) і розсільна 

(охолодження водним розчином солі). В свою чергу кожна з них розділена на 

системи з батарейним, повітряним і змішаним охолодженням. Під час 

батарейного безпосереднього охолодження рідкий холодильний агент 

кипить, поглинаючи тепло від повітря, яке оточує батареї. Внаслідок цього 
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температура в сховищі знижується. У батарейній розсільній системі 

охолодження зниження температури повітря в камерах досягається завдяки 

теплообміну між повітрям і охолодженим розсолом, який циркулює в 

батареях. Розсіл охолоджується у випарнику під час кипіння холодильного 

агента. 

♦   Інформація 

При повітряному охолодженні у камери надходить повітря, охолоджене 

у спеціальному апараті - повітроохолоджувачі. Вони можуть бути 

постаментні, вертикальні і горизонтальні, тобто установлені на підлозі поза 

камерою або в середині камери. Системи повітряного охолодження 

поділяються на двоканальні, одноканальні, безканальні і "кожухові". За 

двоканальної системи повітря з охолоджувальних камер каналом 

відсмоктується вентилятором і проганяється крізь повітроохолоджувач, а по 

іншому каналу нагнітається зворотно до камери. За одноканальної системи в 

камері розташований тільки нагнітальний канал. Змішане охолодження 

монтується з двох систем охолодження - від батарей розсільного або 

безпосереднього охолодження і від повітроохолоджувачів. 

 

Холодильники з РГС. Установки штучного охолодження дозволяють 

підтримувати низьку температуру в камерах холодильника протягом всього 

періоду зберігання незалежно від умов погоди. Це сприяє подовженню 

строків зберігання, зменшенню втрат. Залежить це, крім температурного 

фактора, від складу газового середовища, в якому знаходяться плоди і овочі.    

▲  Зверніть увагу 

Режим зберігання у холодильниках з газовим середовищем 

характеризується трьома основними параметрами: температурою, 

відносною вологістю і кратністю циркуляції повітря в замкнутому 

об'ємі. Температура впливає на швидкість протікання процесів 

життєдіяльності продукції, рівень відносної вологості визначає інтенсивність 

випаровування води з її поверхні, а кратність циркулювання повітря 
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обумовлює швидкість його руху в об'ємі камери. Однак для ефективного 

зберігання плодів та овочів дотримання лише цих параметрів не достатньо. 

Необхідно ще забезпечити оптимальний для кожного виду і сорту продукції 

склад газового середовища в камері, який характеризується певними 

концентраціями кисню, діоксиду вуглецю і азоту. Підтримка оптимального 

режиму у холодильних камерах з РГС дозволяє зберігати природну стійкість 

плодів та овочів до мікробіологічних і фізіологічних захворювань та 

зберігати споживчі якості. 

 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Які приміщення входять до складу холодильників для зберігання 

плодів і овочів ? 

2. Які холодильні агенти використовують в компресорних холодильних 

установках?  

3. Які  є системи повітряного охолодження ? 

4. Яким показниками характеризується  режим зберігання в 

холодильниках з газовим середовищем? 
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3.4 Підготовка сховищ до приймання нового врожаю 

♦   Інформація 

Всі види сховищ перед сезоном їх завантаження плодами та овочами 

потребують підготовки: їх ремонтують та дезінфікують. Стіни, стеля, засіки, 

стелажі та весь інвентар в сховищах мають велику кількість спор різних 

мікроорганізмів, які викликають псування і захворювання плодів та овочів 

при зберіганні. Сховища дезінфікують сірчистим ангідридом, отриманим при 

спаленні сірки безпосередньо в сховищі або який подається з балонів, а 

також хлорним вапном або формаліном. 

▲  Зверніть увагу 

На 1 м
3 

місткості камери необхідно спалити 60-100 г грудкової сірки або 

ввести 150-200 г готового сірчистого ангідриду з балона. Спалювання сірки 

пожеженебеспечно,  тому варто використовувати зріджений газ в балонах. 

Його подають в камери по гнучкому шлангу з сусіднього приміщення, де на 

вагах встановлені балони. 

При мокрій дезінфекції всі приміщення обприскують розчином 1 %-ного 

формаліну. При цьому температура в приміщенні не повинна бути менше 16-

18 
0
С. Чим вища температура, тим сильніша дезінфікуюча дія розчину. 

♦   Інформація 

Ворота, люки, вентиляційні труби залишають відкритими для 

провітрювання і просушування приміщень. 

Ремонт  приміщень і обладнання ведуть з таким розрахунком, щоб 

закінчити його за 1 місяць до завантаження продукції.  При цьому 

ремонтують дах, вирівнюють вибоїни в проїздах, замінюють пошкодженні 

дерев’яні частини, утеплюють ворота, люки, вентиляційні канали. 

 В сховищах з активним вентилюванням оглядають, а потім обчищають 

від іржі, фарбують, змазують солідолом вентиляційні установки.  

В холодильниках ремонтують машинне відділення, компресорні 

установки, батареї охолодження, вентиляційну систему. 

 



 42 

▲  Зверніть увагу 

Особливу увагу приділяють щілинам і норам, через які в сховища 

можуть потрапити гризуни. Отвори припливних труб затягують металевою 

сіткою. Для боротьби з гризунами використовують приманки. 

♦   Інформація 

Після проведення дезінфекції сховища і холодильники провітрюють, 

просушують і двічі зсередини білять. В розчин вапна додають мідний 

купорос (200г на відро розчину). Після такої обробки приміщення добре 

просушують і воно готове до приймання нового врожаю. 

 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Які етапи підготовки сховищ до приймання нового врожаю плодів і 

овочів ? 

2. В якій послідовності проводять ремонтні роботи?  

3. Як проводять суху та мокру дезінфекцію сховищ? 

4.  Що додають в розчин вапна для білення приміщень сховища ? 

5. Які є засоби боротьби з гризунами ? 
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4. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПЛОДІВ І 

ОВОЧІВ 

4.1 Технологія зберігання картоплі 

♦   Інформація 

Картопля має високу лежкість. В основі її збереженості лежить біологічна 

особливість бульб входити після збирання в стан глибокого (фізіологічного 

спокою), тривалість якого в різних сортів неоднакова (1-3 місяці). Потім 

настає період вимушеного спокою, тривалість якого в основному 

визначається умовами зберігання картоплі. 

Картопля, як об’єкт зберігання, має свої особливості. 

Картопля має здатність відновлювати свою покривну тканину в місцях 

механічного пошкодження. В зоні поранення утворюється суберин, речовина, 

яка пропитує клітини, розташовані під пошкодженням.   

!  Запам’ятайте 

Основна задача суберину – захищати пошкоджену ділянку від 

надлишкової втрати вологи. Суберин утворюється інтенсивно при 

температурі 10-18 
0
С  і вільному доступі кисню повітря. 

♦   Інформація 

В бульбах крохмаль має здатність переходити в цукри при пониженні 

температури зберігання. Добре достигла картопля має 15-18 % крохмалю і 

цукру 0,5-1,5 %. При пониженні температури до 3 
0
С  і нижче крохмаль 

інтенсивно обцукровується. Кількість цукру збільшується до 7-8 % і така 

картопля стає солодкою на смак. Цей процес може бути зворотнім, якщо дія 

низьких температур була нетривалою.  

▲  Зверніть увагу 

 При зберіганні продовольчої картоплі виділяють періоди: 

післязбиральний («лікувальний»), період охолодження, основний 

(глибокого і вимушеного спокою) і весняний (початок проростання бульб).   
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♦   Інформація 

Лікувальний період триває протягом 7... 15 діб. Оптимальна 

температура на цьому етапі зберігання для картоплі - 12...18 
0
С. Повітря 

подають 4...6 разів за добу протягом 20...30 хв. через рівні проміжки часу і з 

швидкістю 0,12...0,5 м/с. 

Другий період - охолодження - полягає в поступовому зменшенні 

температури в масі продукції до такого рівня, за якого пригнічується 

розвиток фітопатогенних мікроорганізмів, але не виникає 

низькотемпературне порушення в обміні речовин, тобто фізіологічні 

захворювання, які погіршують споживчі властивості продукції. 

Спеціальний показник - темп охолодження - характеризує швидкість 

охолодження продукції. Досить суттєво впливає темп охолодження на якість 

картоплі, у якої найбільш виражена стадія глибокого спокою, яка 

продовжується біля 45...50 діб після збирання. Оптимальний темп 

охолодження бульб картоплі 0,25°С за добу. За швидкого охолодження 

(наприклад, зниження температури з 15 до 4°С менше ніж протягом 20 діб) 

спостерігаються функціональні розлади в бульбах, зокрема почорніння їх під 

час варіння. 

Третій - основний період зберігання - є найвідповідальнішим. В цей час 

за допомогою активного вентилювання з маси продукції видаляють тепло і 

продукти обміну. Основна увага повинна бути зосереджена на утриманні 

оптимальної температури зберігання. картоплі. В основний період зберігання  

температуру встановлюють з врахуванням сортової належності (1 - 5 
0
С). 

Відносна вологість повітря повинна бути 90-95 %. 

Весняний період зберігання найбільш відповідальний, так як до кінця 

лютого – початку березня починається проростання бульб картоплі. Щоб 

його затримати, температуру основного періоду знижують на 1-3 
0
С. Це 

призводить до стану вимушеного спокою і затримки проростання. 
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▲  Зверніть увагу 

В усіх зонах нашої країни картоплю зберігають в буртах, траншеях і 

спеціалізованих картоплесховищах. В стаціонарних сховищах з природною 

вентиляцією картоплю розміщують в засіках висотою насипу 1,6-1,8 м – для 

насіннєвої картоплі, а для продовольчої  - 2-2,2 м. Даний спосіб має свої 

недоліки – це небезпека запотівання бульб в верхній зоні. Щоб попередити 

запотівання, поверхню насипу укривають теплоізолюючими матеріалами: 

соломою, стружкою, рогожею, мішковиною. Добрі результати дає 

використання шару столового буряку, який укладають на картоплю. В цьому 

випадку запотівання переходить на шар буряку, який більш стійкий до  

хвороб. Також використовують подачу повітря, підігрітого калорифером, над 

поверхнею насипу. Але при цьому підвищується температура в приміщенні.  

 

 

 

 

 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Які особливості картоплі, як об’єкта зберігання? 

2. Які періоди виділяють в процесі зберігання картоплі?  

3. Назвіть оптимальний режим зберігання для картоплі. 

4. Як зберігають картоплю в буртах і траншеях? 

5. Яка технологія зберігання картоплі і сховищах ? 
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4.2 Технологія зберігання капусти 

♦   Інформація 

В капусти немає глибокого фізіологічного спокою. До моменту 

збирання верхівна брунька, якій належить регулююча роль в усіх процесах 

розвитку, знаходиться в вегетативному стані. Якщо в цей час рослину 

висадити  в ґрунт при сприятливих умовах (в теплиці), то її ріст 

продовжиться, але без цвітіння і утворення насіння. Тому необхідно одразу 

створювати необхідні умови для довготривалого зберігання. Для завершення 

диференціації верхівної бруньки головки капусти треба зберігати при 

пониженій температурі. 

▲  Зверніть увагу 

Поки  диференціація не закінчиться (період вимушеного спокою), 

головки капусти при сприятливих умовах зберігаються добре, але після 

завершення диференціації, пробудження верховної бруньки і закінчення 

процесу підготовки її до репродуктивного стану відбувається втрати 

продукції. Тривалість періоду спокою і лежкість капусти залежить від 

сортових особливостей. 

♦   Інформація 

Капуста, як об’єкт зберігання, має свої особливості. Важлива здатність 

капусти протистояти короткочасній дії низьких температур. Качани лежких 

сортів (Амагер 611) витримують осінні заморозки до – 3
0
С. Капуста після 

легкого підмерзання повертає свій тургор і попередні властивості. Але 

довготривала дія низьких температур може призвести до утворення тумаків 

– качанів, внутрішня поверхня яких темніє і розкладається, хоча ззовні 

капуста здається непошкодженою. 

▲  Зверніть увагу 

В щільних головках капусти тумаки утворюються швидше. У середніх 

качанів капусти при температурі мінус 2 
0
С тумаки утворюються через 3-4 

тижня. При температурі мінус 1 
0
С тканини качана не пошкоджуються і 

тумаки не утворюються. 
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♦   Інформація 

В процесі зберігання качани виділяють значну кількість тепла і вологи. 

В період збирання інтенсивність тепловиділення при температурі 8 
0
С 

достатня, щоб підвищувати температуру в штабелі на 1 
0
С за добу. Значить, в 

штабелях великого розміру капуста легко самозігрівається.  Тому в кожній 

кліматичній зоні треба слідкувати за виконаням рекомендацій щодо розміру 

штабелю. 

▲  Зверніть увагу 

Вологовиділення капусти досягає 800-1000 г/т за добу восени і 500-600- 

г/т взимку. В сховищах повітря швидко насичується вологою, запотівають 

стіни, самі качани, в результаті розвиваються грибкові захворювання. Така 

висока вологість сприяє збереженню маси качанів, тому що втрати на 

випарювання незначні. Але щоб уникнути запотівання вологість знижують 

до 90-95 %. Саме тому продуктивність системи вентилювання в капусто 

сховищах більш висока, ніж в сховищах для інших видів продукції. 

!  Запам’ятайте 

Оптимальна температура зберігання продовольчої капусти мінус 1 
0
С. 

Нетривале зниження її до мінус 1,5 
0
С не небезпечне, але допускати її 

протягом тривалого часу не варто, це може призвести до утворення тумаків. 

Не бажано і збільшення температури вище 0 
0
С, так як на качанах починає 

розвиватись сіра гниль. 

♦   Інформація 

Зберігають капусту в буртах, траншеях і в стаціонарних сховищах. При 

зберіганні в буртах качани закладають поштучно. В нижньому ряду їх 

розміщують осердям вверх на тонку підстилку з соломи. Качани верхнього 

ряду осердям всередину штабелю.  Снігування капусти передбачає укладання 

капусти безпосередньо в сніг, без захисного покриття.  

В сховищах з природною вентиляцією капусту зберігають в 

контейнерах, розташовуючи їх штабелями. В сховищах з активним 

вентилюванням застосовують укладання капусти високим шаром. Зберігання 
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високим шаром ефективно дякуючи зниженню втрат, збільшення корисного 

об’єму сховищ і можливості механізованого укладання качанів. 

▲  Зверніть увагу 

Перед реалізацією качани зачищають ножами, укладають в споживчу 

тару і відправляють на реалізацію. 

 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Які особливості капусти, як об’єкта зберігання ? 

2. Що таке тумаки і які причини їх утворення?  

3. Які фактори вирощування капусти впливають на лежкість капусти? 

4. Які є  способи зберігання головок білоголової капусти? 

5. В чому причина виникнення хвороб капусти при зберіганні? 
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4.3 Технологія зберігання коренеплодів 

♦   Інформація 

Всі коренеплоди, за виключенням редису, дворічні овочі. В них 

виробилась здатність при зниженій температурі знаходитись в стані спокою. 

Як і в капусті, вона неглибока. Цей період характеризується як вимушений 

спокій. Він необхідний рослині для завершення процесів генеративного 

розвитку. Наявність періоду спокою  дозволяє зберігати коренеплоди 

довготривалий час. 

В добре достиглих коренеплодів диференціація бруньок довго не 

закінчується і вони гарно зберігаються. Терміни збирання теж впливають на 

їх лежкість. 

▲  Зверніть увагу 

За збереженістю коренеплоди поділяються на дві групи: з високою 

механічною стійкістю, щільними покривними тканинами (буряк, редька, 

пастернак) і більш ніжні, з тонким покривними тканинами (морква, 

петрушка, селера, хрін). 

♦   Інформація 

Всі види коренеплодів при в’яненні  втрачають стійкість до хвороб. 

Швидше в’яне коренева частина коренеплодів, саме звідси починається 

пошкодження. Основна задача при збиранні  - попередити в’янення і не 

допустити механічні пошкодження. Для цього видаляють бадилля до або 

після викопування коренеплодів, не обчищають від дрібних грудочок ґрунту, 

при зберіганні підтримують високу  відносну вологість повітря. 

▲  Зверніть увагу 

Коренеплоди не витримують навіть легкого підморожування. 

Пошкодженні тканини після відтаювання втрачають клітинний сік і легко 

уражуються мікроорганізмами. Тому їх необхідно збирати до заморозків і не 

знижувати температуру при зберіганні  нижче 0
 0
С. 
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!  Запам’ятайте 

Продовольчі коренеплоди зберігають при температурі 0-1 
0
С і 

відносній вологості повітря 95 %. 

▲  Зверніть увагу 

Коренеплоди легко переносять накопичення СО2 до 3-4 %, лежкість їх 

при цьому підвищується, так як затримується обмін речовин і збільшується 

період вимушеного спокою. Тому широко використовують для зберігання 

поліетиленову плівку (мішки), вологий річковий пісок, рідку торф’яну масу, 

глиняну бовтанку, які попереджають випарювання вологи з цих овочів. 

♦   Інформація 

Моркву та буряк зберігають як польовим так і стаціонарним способом. 

Найкращі результати дають зберігання в траншеях з перешаровуванням 

вологим піском. Для цього використовують картопляні буртові майданчики. 

Гарні результати  дають зберігання коренеплодів в контейнерах, зсередини 

які вистилають  щільним папером, і також перешаровують піском. 

▲  Зверніть увагу 

Моркву добре обробляти глинуванням. Для цього коренеплоди 

завантажують в ємкість з сметаноподібною глиняною бовтанкою, потім 

вивантажують  в ящики з щілинами і дають обсохнути. Тонка плівка, яка 

утворюється на поверхні, захищає плід від випарювання вологи, в’янення і 

розвитку хвороб. 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Від яких факторів вирощування залежить лежкість моркви та буряку? 

2. Які є способи зберігання коренеплодів?  

3. Які властивості  коренеплодів, як об’єктів зберігання? 

4. На які групи за збереженістю поділяються коренеплоди? 

5. Назвіть способи попередження випарювання вологи і в’янення. 

6. Як використовують глиняну бовтанку і торф’яну масу для зберігання 

коренеплодів? 
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4.4 Технологія зберігання яблук та  груш. 

♦   Інформація 

Лежкість яблук, груш, айви пов’язана з їх здатністю післязбирального 

достигання. В більш ранніх  за строками дозрівання сортів вона невисока, 

пізні можуть зберігатись до 8 міс. 

В нашій країні вирощуються яблука різних сортів, що ускладнює 

розробку єдиного комплексу збирання, технології зберігання, раціональне 

використання транспорту на зберігання і реалізацію. Враховуючи, що плоди 

мають здатність достигати після зняття їх з материнської рослини, на 

довготривале зберігання закладають зимові сорти, які в процесі лежання 

набувають приємного смаку, специфічного  аромату та необхідної 

консистенції. 

!  Запам’ятайте 

Кожний сорт яблук вимагає окремого температурного режиму 

зберігання, так як деякі з них не витримують навіть легкого 

переохолодження, а деякі добре зберігаються при понижених температурах. 

Діапазон рекомендуємих температур від мінус 2 до плюс 4 
0
С. Відносна 

вологість  повітря складає 90-95 %. При пониженій вологості повітря плоди з 

тонкою шкіркою в’януть і зморщуються. 

♦   Інформація 

Перед закладанням на зберігання яблука піддають товарній обробці: 

сортуванню та калібруванню, так як зберігання в холодильнику це спосіб, 

який потребує великих капітальних витрат. Тому на зберігання повинні 

надійти тільки доброякісні плоди. Дрібні яблука швидко в’януть, а крупні  - 

частіше пошкоджуються хворобами. 

Зберігання яблук проводять в холодильниках. Зберігання в умовах 

модифікованого і регульованого газового середовища (МГС і РГС) можна 

розглядати як один з режимів зберігання з штучним охолодженням, що 

дозволяє ще більше загальмувати в продукції процеси життєдіяльності. Цей 

режим базується на зберіганні продукції за відносно низької температури 
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(0...4°С) в газовому середовищі, збідненому киснем і збагаченому 

вуглекислим газом зі збільшеним або звичайним вмістом азоту. Принципова 

відмінність зберігання в цьому режимі полягає в тому, що, крім температури 

і відносної вологості повітря, тут контролюється третій фактор - склад 

атмосфери. За певного складу газового середовища вдається продовжити 

строк післязбирального достигання і відсунути момент перестигання плодів,  

а внаслідок цього - запобігти появі масових фізіологічних захворювань 

(особливо низькотемпературних функціональних розладів), зменшити втрати 

за рахунок природного зменшення маси і інфекційних захворювань, краще 

зберегти органолептичні властивості - смак, аромат, колір, консистенцію. 

Використовують для яблук, груш різні газові середовища, проте в усіх 

випадках в їх складі превалює азот, вміст якого становить від 79 до 97 %, 

вміст кисню коливається від 3 до 16 %, а вуглекислого газу - від 0 до 11 %. 

Окремі види і сорти плодів дуже відрізняються своєю реакцією на зміну 

газового складу атмосфери. Тому для кожного виду продукції газовий режим 

повинен бути вибраний з урахуванням сорту, його фізіологічного стану, 

передбаченої тривалості і умов зберігання (температури і вологості повітря). 

Залежно від співвідношення активних компонентів (вуглекислого газу і 

кисню) і азоту усі режими зміненого газового середовища поділяються на три 

типи: 

1 - нормальна атмосфера; 

2 - субнормальна атмосфера;  

3 - субнормальна атмосфера з вмістом N2 до 97 %, з малим вмістом О2 

(2...З %), майже без СО2 (до 0,5 %).  

▲  Зверніть увагу 

Процес зберігання в РГС можна поділити на п'ять періодів: підготовчий, 

охолодження, формування і стабілізацію складу середовища, зберігання і 

передреалізаційний. 
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♦   Інформація 

Технологія зберігання груш наближена до технології зберігання яблук, 

але має деякі особливості. При збиранні необхідна обережність, щоб не 

пошкодити тонку шкірочку груш, для цього збирання проводять в 

рукавичках. При укладанні в ящики кожний плід завертають в тонкий 

пергаментний папір. Плоди деяких сортів (Улюбленця Клапа, Вільямс, 

Лісова красуня, Бере Боск) добре зберігаються при температурі  мінус 1 
0
С. 

Перед реалізацією їх дозарюють 10-15 діб при температурі 15-20 
0
С. Термін 

реалізації після дозарювання 3-4 доби. 

Температура зберігання груш – від мінус 1 до плюс 2 
0
С, тривалість – 4-8 

місяців. 

Груші добре зберігаються в РГС (%): СО2 – 2-3, О2 - 2-3, N2 - 94-96. 

Відносна вологість повітря 90-95 %. 

 

 

 

  ?   Питання для самоконтролю 

1. Які особливості зберігання  яблук і груш, як об’єктів зберігання? 

2. Який режим зберігання яблук?  

3. Що ускладнює технологію зберігання яблук в нашій країні? 

4. Яку товарну обробку рекомендується проводити перед закладанням на 

зберігання яблук? 

5. Чим характерне зберігання в холодильниках з РГС 

6. Які особливості зберігання груш? 
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