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12.03.20                    Характеристика режимів і способи зберігання плодоовочевої продукції  
1. Основні режими зберігання 

2. Позитивна дія вуглекислого газу 

3. Основні способи зберігання плодоовочевої продукції 

  

1. Основні режими зберігання 

     Режими зберігання визначаються фізіологічними особливостями того чи іншого об’єкта. 

Якість деяких видів плодів (кісточкові, ягоди, дині, кавуни, картопля, коренеплоди та ін.) 

повинна підтримуватися на такому рівні, який був під час закладання її на зберігання. Якщо 

овочі чи плоди мали знімальну стиглість (яблука, капуста), режим їх зберігання має 

забезпечувати нормальне настання фізіологічної і споживчої стиглості, а для овочів і плодів 

насіннєвого призначення – оптимальні умови для проходження диференціації бруньок, які б 

запобігали появі «упрямців» на маточних насадженнях. 

     Температуру й відносну вологість повітря щодоби (на початку зберігання двічі на добу) 

контролюють за допомогою термометрів і психрометрів, установок “Клімат”, “Середовище”.  

Способи зниження температури в овочесховищах 

 
  
     Склад газового середовища для певного виду продукції визначають, враховуючи її потребу в 

кисні, за якої інтенсивність дисиміляції мінімальна, але фізіологічні розлади не відбуваються.  

Найдоцільніше використовувати певне газове середовище для зберігання цінних сортів яблук і 

груш, які не витримують зниження температури нижче 4–5 0С, 

але які потрібно зберігати тривалий час. Якщо потрібно загальмувати дозрівання плодів, створ

юють умови з низькою температурою і нестачею кисню в повітрі. Склад 

газового середовища контролюють переносним газоаналізатором ВT2 або стаціонарною автома

тизованою установкою, яка обслуговує одночасно шість камер. 

  

 

Зберігання яблук в умовах МГС 

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/6_1/6_1.htm#_6.1.1._%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/6_1/6_1.htm#_6.1.2._%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/6_1/6_1.htm#_6.1.3._%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0


2. Позитивна дія вуглекислого газу 

      Доступ кисню до плодів обмежують різними способами: герметизують приміщення за 

допомогою плівки з різною проникністю для газів, створюють належне газове середовище в 

герметичних камерах спалюванням зрідженого газу або впусканням газів з балонів.     

     Фізіологічним розладам у плодах запобігають за певного співвідношення кисню і 

вуглекислого газу, оскільки чутливість різних плодів до концентрації вуглекислого газу й 

кисню неоднакова. 

 Класифікація плодоовочевої продукції за чутливістю до вуглекислого газу 

 

     У практиці використовують три види РГС за вмістом у ньому газів: 

 нормальні середовища, в яких вміст разом вуглекислого газу й кисню дорівнює 21 

%, хоч співвідношення цих газів можуть бути різними: 5–10 % вуглекислого газу, 11–16 

% кисню, решта – азот. 

 субнормальні середовища, коли вміст вуглекислого газу й кисню менше 21 %. 

Для багатьох сортів яблук, наприклад, найсприятливішим є середовище із співвідношен

ням СО2:О2=5:3 або 3:3, решта – азот. 

  середовища, в яких мало вуглекислого газу, а вміст кисню не перевищує 3–5 % решта – 

азот. За таких умов зберігають плоди кісточкових, виноград, деякі сорти яблук. 

     Для зберігання плодів сприятливою є підвищена концентрація вуглекислого газу в повітрі. 

Використовуючи РГС, щоб зберегти якість плодів, підтримують температуру, вищу за рекоменд

овану для цього сорту, концентрацію вуглекислого газу доводять до максимуму, 

а вміст кисню знижують до допустимого значення. 

  

3. Основні способи зберігання плодоовочевої продукції  

      Зберігати плодоовочеву продукцію найкраще у спеціалізованих сховищах (капусто-

, коренеплодо- та цибулесховищах), 

де забезпечено всі умови для підтримання належного режиму.     

      Плоди зерняткових і кісточкових та ягоди краще зберігати у сховищах-холодильниках 

з газовим режимом. 

Способи зберігання картоплі та овочевої продукції 

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8E
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83


 

Продукцію зазвичай розміщують у тарі. 

 

   Урожай садовини й городини перевозять у відповідно обладнаних холодильними установками 

автофургонах, вагонах або контейнерах, 

в яких одночасно з охолодженням створюється певне газове середовище. 

     Висота складання затареної продукції залежить від типу сховищ. 

    У разі зберігання продукції насипом у буртах, траншеях, сховищах (у засіках чи навалом 

без засік) його висота залежить як від виду, так і способу регулювання режиму зберігання. 

Як правило, в одній камері розміщують один вид продукції приблизно однієї якості, навіть 

одного сорту, якщо режими зберігання двох сортів між собою різняться.  

Класифікація сховищ для плодоовочевої продукції 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

Питання для самоконтролю 

  

1. Що є основою режиму зберігання плодоовочевої продукції? 

2. Які прилади використовують для регулювання режиму зберігання продукції? 

3. Які плоди є чутливими до високих концентрацій вуглекислого газу 

та низьких концентрацій кисню? 

4. Які види сховищ для тривалого зберігання плодоовочевої продукції Ви знаєте? 

5. Як впливає географічний фактор на розмір (місткість) сховищ? 

  

16.03.20                Характеристика та технологічні особливості сховищ 

1. Технологічні особливості простих сховищ – буртів і траншей 

2. Характеристика стаціонарних сховищ 

3. Характеристика сховищ-холодильників 

4. Сховища-холoдильники з регульованим чи модифікованим газовим середовищем 

5. Підготовка сховищ до сезону зберігання 

  

1. Технологічні особливості простих сховищ – буртів і траншей 

     Збереженість бульб та інших плодів у 

буртах і траншеях залежить від фізичних властивостей ґрунту (теплоємності, теплопровідності),

 покривного матеріалу, а також процесів тепло- та газообміну в масі продукції. За 

правильного влаштування буртів і траншей 

та закладанні й вкритті продукції втрати її є мінімальними – не більше 3–5 %. Вентиляція у 

них може бути природною, примусовою чи активною. 

      Зберігання продукції контролюють, вимірюючи температуру восени й навесні щодня,а взим

ку залежно від умов зовнішнього середовища:за стійкої температури – рідше, за коливання –

 частіше, а також з урахуванням фізіологічного стану об’єктів зберігання. 

     Проект постійного буртового майданчика на 900 

т картоплі передбачає влаштування 13 буртів місткістю по 75 т кожний. 

Для вентилювання використовують вентилятор Ц4-70 № 10.      

    Система вентиляції має два калорифери потужністю по 15 

кВт, які вмикають у морозну погоду для того, щоб температура повітря, 

яке подається в масу продукції, була не нижче 0,5–1 0С. 

  

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F1
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F2
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F3
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F3
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F4
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F5
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/6_2/6_2.htm#_6.2.1._%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_1
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/6_2/6_2.htm#_6.2.2._%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/6_2/6_2.htm#_6.2.3._%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/6_2/6_2.htm#_6.2.4._%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BBo%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B7
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/6_2/6_2.htm#_6.2.5._%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%A5
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A8%D0%95%D0%AF%D0%A5
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%92%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A2%D0%86
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%AE
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%AE
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%AE
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A7%D0%98%D0%9A%D0%90


 

2. Характеристика стаціонарних сховищ 

Найефективнішими є сховища розміщені поблизу місць вирощування продукції. Висота насипу 

чи розміщення затареної продукції залежить від способу регулювання режиму зберігання, який 

значною мірою визначається системою вентилювання.     

За допомогою вентиляції можна регулювати газовий, вологісний і температурний режими в схо

вищі.Сховища для зберігання продукції обладнують природною (припливно-

витяжною), примусовою або активною вентиляцією. 

  

 

3. Характеристика сховищ-холодильників 

     Сховище, в якому застосовується штучний холод, має бути герметичним і з 

доброю теплоізоляцією. Сучасне плодоовочесховище має бути забезпечене холодильним облад

нанням; засобами для приймання, товарної обробки, фасування та відвантаження продукції; зас

обами механізації для переміщення її всередині сховища; достатньою кількістю тари. 

Для охолодження cxoвищ використовують аміачні чи фреонові машини. 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%90
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%AE%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%AE%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%AE%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%AF%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%AE
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9E%D0%AE%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%AF%D0%96%D0%9D%D0%9E%D0%AE
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%A3%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%AE
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%AE%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%86%D0%95%D0%AE
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%95
http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%90%D0%9C%D0%86%D0%90%D0%A7%D0%9D%D0%86%D0%A7%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%9D%D0%9C%D0%90%D0%A8


 

  

 
Загальний вигляд сховища-холодильника: 

1, 2 – лінії товарної обробки плодів; I – IV, VI – VІII, XI – XIII – холодильні камери; V, ІХ, Х, XV – 

холодильне обладнання; XІV  – коридори-сховища; XVI, XVII – лабораторії, підсобні 

приміщення; XVIII, XIX – утеплені тамбури 

  

4. Сховища-холoдильники з регульованим чи модифікованим газовим середовищем 

     Поєднання зберігання у холодильниках за температур плюс 3–4 0С (для 

особливо цінних сортів яблук, груш, для яких ця температура 

є сприятливою) із зниженням вмісту кисню позитивно впливає на лежкість плодів, їх можна збе

рігати довше, ніж у звичайних холодильниках. 

  

  



 

За зберігання продукції в РГС знижуються її втрати та зберігається якість, є можливість 

запобігти низькотемпературним захворюванням плодів деяких сортів, подовжити тривалість їх 

зберігання. 

 

5. Підготовка сховищ до сезону зберігання 

     Підготовку сховищ до сезону починають з прибирання складів, камер 

та прилеглих до сховищ територій від решток продукції і сміття. 

Усе обладнання й інвентар виносять, провітрюють і складають. 

     Сховища, після очищення від залишків, провітрюють. Особливу увагу звертають на 

справність вентиляційних центральних і розподільних трубопроводів. Обладнання, винесене на 

відкриті майданчики для просушування, обробляють 1 % розчином формаліну (1 ч 40 % 

розчину формаліну та 31 ч води), накривають брезентом чи товстою плівкою і витримують не 

менше доби, після чого залишають на сонці. Ворота, люки, вентиляційні труби протягом усього 

літа залишають відкритими. 

     Щілини, які гризуни можуть використати для нір, забивають битим склом чи замазують 

цементним розчином. 

     За два тижні до початку закладання продукції проводять дезінфекцію та дератизацію 

сховищ. 

     Закладають продукцію на різну висоту залежно від типу сховища. Кожний вид і партію 

продукції оформляють етикеткою. 

 

Питання для самоконтролю 

  
1. Які є види буртів? 

2. Як обладнують вентиляцію у буртах? 

3. Які матеріали використовують для вкриття буртів? 

4. Яка будова вентиляційної системи стаціонарних сховищ? 

5. Зазначте особливості зберігання плодів у сховищах-холодильниках. 

 

 

 

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%A0%D0%93%D0%A1
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http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/agronomia/teh%20per%20ta%20zber/Pidry4nuk/P/P6.htm#%D0%9F44
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18.03.20             Післязбиральна доробка та зберігання коренеплідних овочів 

1. Вплив умов вирощування на лежкість столових коренеплодів  

2. Зберігання коренеплодів моркви 

3. Зберігання столових буряків 

4. Зберігання коренеплодів інших овочевих культур 

5. Хвороби коренеплодів під час зберігання 

  

1. Вплив умов вирощування на лежкість столових коренеплодів  

Біологічною основою зберігання коренеплідних є використання їх стану спокою, під час якого в 

них завершується підготовка до генеративного розвитку, генетична природа 

сорту, умови вирощування та зберігання. 

     За будовою покривних тканин коренеплоди поділяють на дві групи:  

• з механічно міцною шкіркою (столові буряки, бруква, турнепс, редька, пастернак); 

• з ніжними покривними тканинами (морква, петрушка, селера, хрін, ріпа). 

Лежкий урожай моркви одержують переважно на чорноземних оструктурених ґрунтах з 

нейтральною реакцією ґрунту. Браковані коренеплоди йдуть на кормові цілі, нестандартні – на 

короткочасне зберігання. 

     Для вирощування врожаю буряків з тривалим періодом зберігання потрібно застосовувати 

спеціальну технологію на ґрунтах з легким підґрунтям з нейтральною 

чи слабколужною реакцією та з вегетаційним періодом 120–130 днів за доброї освітленості. 

  

2. Зберігання коренеплодів моркви 

     На зберігання закладають здорові плоди діаметром не менше 4 см. 

Коренеплоди моркви мають велику травмованість покривних тканин, швидко в’януть. Здатність

 утворювати раневу перидерму в моркви виражена лише в зоні головки, 

але надто слабко. Підмерзлі коренеплоди швидко ослизнюються і стають непридатними для збе

рігання. Стан спокою коренеплодів моркви неглибокий, тому 

за високої вологості та підвищення температури вони починають проростати. 

     Режим зберігання моркви такий: наявність темноти, температура 

±1 0С, відносна вологість повітря близько 90 %, вміст вуглекислоти 3–5 %, а кисню 9–10 %. 

Моркву зберігають у тарі (контейнерах,ящиках, поліетиленових відкритих мішках), насипом, бе

з перешаровування та з перешаровуванням. 

Для підвищення ступеня механізації робіт під час закладання та розвантаження моркви викорис

товують ящики місткістю 15–20 кг або контейнери на 100–150 кг. 

Перешаровану вящиках моркву зручно зберігати у траншеях, розміри яких залежать від клімати

чних умов. Моркву зберігають також в буртах затарованою в ящики, які вкладають за 

формою двосхилого бурту в 3–4 ряди у висоту та 6 рядів у ширину. 

     Моркву можна зберігати також: 

• у поліетиленових контейнерах з силіконовими вставками в умовах холодильника; 

• глинуванням; 

• у торф’яній бовтанці; 

• зберігання митої моркви в контейнерах у холодильниках; 

• за підтримання режиму періодичним зрошенням. 

  

3. Зберігання столових буряків 

     Неглибокі травми у верхній частині коренеплодів можуть заростати раневою 

перидермою завдяки камбіальній активності. Найкраще зберігаються коренеплоди великі та сер

едніх розмірів. 

     Температура замерзання клітинного соку мінус 1 – 1,2 0С, тому оптимальною є 

температура зберігання 0 0С.За вищої температури буряки швидко в’януть, хворіють або пророс

тають.Оптимальною 

є відносна вологість повітря 90%, хоч коренеплоди переносять наявність конденсованої вологи. 

Під час зберігання у сховищах з природною вентиляцією шар буряків не 

повинен перевищувати 85 см, 

тому краще зберігати в тарі. Засіки для зберігання продовольчих буряків мають ширину 3 м, 
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для насінників – 1,5–2 за висоти 1,2 м у сховищах з природною вентиляцією (за 

активного вентилювання висота насипу становить до 3 м).    

      Для зберігання буряків використовують великі контейнери – на 300–400 кг. 

Оскільки бурти навесні добре прогріваються, буряки краще зберігати в траншеях, ширина 

та глибина яких по 0,7 м. Якщо буряки перешаровані грунтом, у 

них тривалий час зберігається стабільна температура. 

   

4. Зберігання коренеплодів інших овочевих культур 

Найкраще зберігається редька в траншеях за перешарування (глибина траншей – 1 м, на півдні – 

0,5–0,6 м, ширина 0,8–1 м) та пізнього закладання. За вентилювання вона зберігається гірше, 

тому що грубішають плоди. 

 Редиску без розетки листків зберігають за температури 0–1 0С та відносної вологості повітря 98 

% у поліетиленових відкритих пакетах по 10–15 кг кілька місяців. 

Коренеплоди ріпи, пастернаку, селери та 

петрушки зберігають перешарованими в малорозмірних траншеях, штабелях, 

на стелажах чи в тарі, присипаних зверху піском або ґрунтом з вологістю не менше 70 %. Тран

шеї роблять завдовжки 2–3 м, а в штабелях для швидкого їх охолодження залишають по 2–

3 колодязі. Ящики мають бути з суцільними боками (без щілин). 

  

5. Хвороби коренеплодів під час зберігання 

Підв’ялені, переохолоджені, з механічними пошкодженнями, вирощені за надлишкового 

азотного живлення, ослаблені коренеплоди під час зберігання можуть уражувати хвороби:  

а) біла гниль і сухий склероціоз, 

б) сіра гниль (ботридіоз), 

в) сіра гниль (пеніциліоз), 

г) мокра бактеріальна гниль. 

Можуть заноситися з поля і активно розвиватися під час зберігання такі хвороби, як бура гниль 

(суха фіолетова, повстяна, ризоктоніоз), суха гниль (фомоз), чорна гниль 

(альтернаріоз), біла парша. 

Хвороби коренеплодів під час зберігання 
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Питання для самоконтролю 

  

1. Від яких факторів вирощування залежить лежкість овочів? 

2. Які лінії використовують для доробки столових коренеплодів? 

3. Які вимоги до моркви і столових буряків як об’єктів зберігання? 

4. Які є способи зберігання столових коренеплодів? 

5. Які є способи зберігання петрушки, пастернаку та інших? 

6. Що спричинює захворювання коренеплодів під час зберігання? 

 

19.03.20          Зберігання головок капусти, цибулі та часнику, плодових і зелених овочів  

1. Характеристика головок капусти як об’єкта зберігання 

2. Збирання і зберігання капусти 

3. Збирання і післязбиральна доробка цибулевих овочів 

4. Особливості зберігання цибулі й часнику різного цільового призначення 

5. Зберігання плодових овочів 

6. Зберігання листкових овочів і пучкової продукції 

  

1. Характеристика головок капусти як об’єкта зберігання  

     Головки капусти з високими товарними якостями і доброю лежкістю можна виростити на 

чорноземних ґрунтах з ледь кислою або нейтральною реакцією, добре забезпечених вологою, за 

внесення оптимальної кількості макродобрив (N90P90K360) та мікроелементів, особливо 

молібдену і бору. 

На тривале зберігання закладають головки продовольчої капусти і насінники, повністю сформо

вані, але не перерослі,тому сіяти продовольчу капусту потрібно трохи раніше, ніж на насінники. 

  

2. Збирання і зберігання капусти 

     Капусту збирають вручну або механізовано, використовуючи комбайн МСК-1, конвеєри ТП-

12.  Для зберігання відбирають непошкоджені сухі, щільні головки. 

Головки капусти добре готують до зберігання: відбирають середні за розмірами та щільні, вибр

аковують пошкоджені. 

Режим зберігання головок капусти такий: відсутність освітлення, низька без коливань температ

ура (0 – 1 0С), відносна вологість повітря близько 95 %, добра вентиляція, певний газовий склад 

(не менше 6 – 7 % кисню й не більше 2 – 3 % вуглекислого газу). 

Процеси зберігання капусти – самозігрівання, грибкові та бактеріальні хвороби. 

Сховища: поверхневі чи заглиблені бурти, охолоджені траншеї з вентиляцією та 

утеплювальними щитами, капустосховища з активним вентилюванням (висота насипу до 3 м) 

та холодильники. 

      З кінця лютого всю продовольчу капусту з буртів і траншей слід перевантажити в 

холодильник, попередньо відсортувавши головки. 

     Капусту кольрабі зберігають так само, як коренеплоди, в буртах чи траншеях 

(краще перешарованими). 

      Цвітну капусту літніх (липневих) строків садіння закладають на зберігання, розміщуючи у 

парниках рядами в неглибокій борозенці у вологому піску (щільно одна 

до одної), присипаючи корені. 

      Насінники капусти зберігають за температури 1 – 2 0С у сховищах з активним 

вентилюванням, у буртах і траншеях. 

      Під час зберігання головки капусти уражуються хворобами: сіра 

гниль, ризоктоніоз, слизистий бактеріоз фомоз (суха гниль), краплинний некроз і тумачність. 
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Хвороби головок капусти під час зберігання 

 

3. Збирання і післязбиральна доробка цибулевих овочів 

     У суху погоду викопану комбайном ЛКГ-1,4 чи вирвану вручну цибулю залишають на 1 –

 2 тижні у полі (у валках) для просушування. Валки цибулі підбирають комбайном ЛКГ-

1,4 чи ЛУК-3, сортують на сортувальному пункті ПМЛ-

6, видаляючи домішки та рештки рослин. 

      У нестійку погоду зібраний ворох цибулі направляють на пункт, де 

є сушарка, або розміщують під навісами для вентилювання за допомогою тепловентиляційних а

грегатів (ВПТ) або електрокалориферів (ЕФОА-20, ЕФОА-

40). Сушать до вологості зовнішніх лусок цибулин та часнику не більше 14 %. 

  

4. Особливості зберігання цибулі й часнику різного цільового призначення 

     У цибулин одно- чи дворічної культури є добре вираженим стан глибокого спокою. 

Найкращими є режими зберігання продовольчої цибулі та сіянки за температури мінус 1 – 2 0С, 

а насінної – за 2 – 3 0С. Для сіянки можна також застосовувати теплохолодний режим за 

низьких (0 – 1 0С) або високих (18 0С) температур, за яких диференціація бруньки та 

стрілкування цибулі-сіянки не відбуваються. Відносна вологість повітря для цибулі будь-якого 

цільового призначення повинна становити до 70 %. 

     У стаціонарних cxoвищах з активним вентилюванням висота насипу цибулі становить 2 – 2,5 

м. В холодильниках цибулю, затаровану в ящики, штабелюють на висоту до 3 

м, затарену в контейнери місткістю 200 – 300 кг ставлять у 

4 яруси, затарену в пакети з товстого поліетилену по 35–40 кг складають на піддони в 4 – 

5 ярусів. 
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       На півдні суху цибулю зберігають в траншеях, глибина та ширина яких 0,7 

м, вкладаючи на солом’яну підстилку та перешаровуючи соломою або половою. Так 

само вкладають цибулю у невеликих (довжина 10 – 12, ширина 1,2 – 1,4, глибина 0,2 – 0,3 м) 

буртах, влаштованих на підвищених, добре провітрюваних ділянках. Для зберігання у весняно-

літній період цибулю з буртів і траншей перевантажують в холодильники, 

де підтримують температуру близько 0 0С та відносну вологість 60 – 65 %. 

Для цибулі-сіянки застосовують теплохолодний спосіб зберігання. 

      Після збирання часник затарюють у дрібну з твердого матеріалу тару, в якій його сушать і 

зберігають за температури 1 –3 0С та відносної вологості повітря не вище 70 %. 

Призначені для зберігання невеликі партії часнику парафінують, сітки складають у ящики і 

зберігають за температури ±1 0С. 

     Найбільшої шкоди завдають цибулі й часнику під час зберігання сіра шийкова гниль 

цибулі, біла гниль денця цибулі і часнику та зелена гниль часнику. 

Хвороби цибулі та часнику під час зберігання 

 
  

5. Зберігання плодових овочів 

     Біологічною основою лежкості плодових овочів, до яких належать помідори, солодкий 

перець, баклажани, огірки, кавуни та ін., є використання післязбирального дозрівання пізніх 

сортів. 

      За тимчасового зберігання температура має становити 10 –

 20 0С, відносна вологість повітря 70 – 80 %. 

Помідори червоної стиглості зберігають за температури 1 – 2 0С в 

холодильнику протягом 1 міс., а рожевої та бланжової – 4 – 6 0С, молочної – 8 – 10 0С. Тара 

для зберігання помідорів – невеликі ящики місткістю 8 – 10 кг, які ставлять у 

штабель заввишки 8-

10 ярусів. В умовах регульованого газового середовища та охолодження помідори можна зберіг

ати протягом 3 міс. 

     Сорти помідорів, які не витримують температури нижчої 8–10 0С, збе-

рігають у регульованому газовому середовищі, в якому вуглекислого газу – 2 %, кисню – до 8, 

азоту – до 90 %. Деякі сорти зберігають у середовищі з концентрацією вуглекислого газу 5 
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%, кисню 2 – 4 % за температури 4 – 5 0С протягом 2 місяців, а перед реалізацією – 

10 днів за температури 18 0С. 

     Баклажани за температури 2 – 4 0С та відносної вологості повітря 90 % можна зберігати 2 –

 3 тижні. 

     Солодкий перець за температури 10 – 11 0С, відносної вологості повітря 87 – 93 % 

та вільного доступу кисню зберігається протягом 1 – 1,5 міс. 

     Кабачки, огірки, зеленці патисонів можна зберігати за температури 4–5 0С 

та відносної вологості повітря 90 – 95 % 2 – 3 дні. 

     Дині після збирання спочатку пров’ялюють 10 – 12 днів, перевернувши до світла боком, 

на якому вони лежали у період вегетації. Потім їх поштучно вкладають на стелажі або в 

тару, перешаровуючи торфом (піском) в 1 – 2 шари або підвішують у сітках з рогожі. 

За температури 2 – 3 0С та відносної вологості повітря близько 80 % дині зберігають 3 – 4 міс. 

     Дозрілі без пошкоджень кавуни зберігають на підстилці з соломи чи полови в один шар, а в 

буртах або траншеях у 2 – 5 шарів, перешаровуючи соломою за температури 3–5 0С 

та відносної вологості повітря до 80 %. 

     Гарбузи лежких сортів за температури 6–8 0С та відносної вологості повітря близько 70 

% зберігаються до року. 

  

6. Зберігання листкових овочів і пучкової продукції 

     Зерно горошку і квасолі, зібране в технічній стиглості, може зберігатися 2 – 3 год, а в бобах – 

до 10 год. До місць консервування зерно бобових перевозять в цистернах з холодною 

водою. Насіння в бобах у холодильнику за температури 0 – 1 0С може зберігатися 3 – 4 доби. 

     Салат (головки або листки) вкладають у 

ящики, накривають поліетиленовою плівкою і зберігають у холодильниках 

за температури, близької до 0 0С, та відносної вологості повітря 95 %. 

     Листкові овочі зберігають за температури 0 – 2 0С та відносної вологості повітря 97 – 98 

% протягом кількох годин, а заморожені – зв’язаними в пучки по 5 – 10 кг – 

1 міс. Якщо зниження температури досягають вентилюванням, то 

пучки кладуть у відкриті поліетиленові пакети. 

     Листки щавлю зберігають у поліетиленових пакетах по 5 – 10 кг або в ящиках, зволожуючи 

водою, в холодильниках – до 20 діб, в ящиках – до 7, у сховищах з активним вентилюванням – 

до 3 діб. 

     Листя петрушки, селери й кропу, зв’язане в пучки 

та упаковане в пакети, можна зберігати за температури 0 – 1 0С, 

або у середовищі вуглекислого газу та кисню, вміст яких – по 10 

%. Пакети з продукцією надувають газовою сумішшю та заклеюють, тоді листки 

добре зберігають свою форму. 

     Зелені цибулю і часник укладають в ящики або в невеликі пакети. За температури 5 – 7 0С 

вони зберігаються до 8 діб, а за 0 – 1 0С до 1 міс, втрачаючи масу до 1 %. 

     Овочевий горох і качани цукрової кукурудзи в пакетах зберігають у холодильниках 

до двох тижнів; ревінь у ящиках масою 15 – 20 кг за температури 0 – 1 0С – 20 діб. 

     Помиті пагони спаржі, зв’язані в пучки чи вкладені розсипом у 

ящики, обгортають вологою мішковиною і за температури 0 – 1 0С зберігають до 

1 міс. Відносна вологість повітря становить 90 – 95 %. 

  

Питання для самоконтролю 

  

1. Які є способи збирання і післязбиральної обробки капусти різного цільового призначення? 

2. Назвіть параметри режиму зберігання капусти. 

3. Які основні процеси технології збирання і післязбиральної доробки цибулі та часнику? 

4. Які основні способи зберігання продовольчої, насінної цибулі та цибулі-сіянки? 

5. Що є визначальним у зберіганні плодових овочів? 

6. Які режими і способи зберігання кабачків, кавунів, гарбузів? 

7. Як зберігаються перець і баклажани? 

8. Охарактеризуйте зелені овочі як об’єкти зберігання. 
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20.03.20               Технологія зберігання плодів 
1. Вирощування та визначення часу зняття плодів, призначених для трива-лого зберігання.  

2. Збирання, товарна обробка плодів і завантаження сховищ.  

3. Вимоги до умов зберігання.  

4. Особливості зберігання окремих видів плодів і ягід.  

5. Зберігання плодів субтропічних і тропічних культур. 

 

1. Вирощування та визначення часу зняття плодів, призначених для тривалого зберігання     
     Лежкоздатність плодів залежить від: географічного положення та рельєфу місцевості; 

кліматичних і метеорологічних умов; агротехніки вирощування; сили росту та віку дерев; 

підщеп; догляду за деревами. 

 
     Плоди деяких сортів придатні для транспортування і тривалого зберігання 

Плоди більшості сортів придатні для негайного споживання, а деяких сортів - для зберігання 

     Раннє збирання плодів рекомендується:  

• з дерев, які ростуть на легких ґрунтах;  

• з молодих дерев зі слабким навантаженням;  

• з дерев на слаборослих підщепах;  

• якщо плоди оброблялися гормональними препаратами або засо-бами захисту рослин, що 

прискорюють дозрівання;  

• плоди, призначені для зберігання в умовах регульованого газового середовища. 

     Пізнє збирання рекомендується у випадку:  

• сильного навантаження дерев урожаєм;  

• якщо сорти можуть сильно вражатися глеоспоріозною гниллю;  

• з дерев, прищеплених на сильнорослих підщепах. 



 
Перелічені вище ознаки не можуть бути точними показниками, що вказують на початок 

знімальної стиглості, тому використовують також додаткові методи:  

• метод розрахунку за календарними датами збирання у попередні роки;  

• визначення Т-стадії, тобто початку поглиблення біля плодоніжки;  

• урахування термічних факторів у передзбиральний період за 4-6 міс. до зняття;  

• встановлення початку клімактеричного мінімуму, тобто коли крива дихання ще не почала 

зростати;  

• визначення концентрації ароматичних речовин; 

• зниження щільності м’якуша; 

 • проведення йодної проби на крохмаль;  

• визначення вмісту основних поживних речовин, властивих кожному сорту у визначеній 

ґрунтово-кліматичній зоні. 

Для точного визначення знімальної стиглості плодів необхідно користуватися комплексом усіх 

відомих ознак.  

2. Збирання, товарна обробка плодів і завантаження сховищ  

Для збирання плодів використовують: • кошики ємністю 8-9 кг;  

• плодозбірні сумки;• відра;  

• дерев’яні крючки для підтягування гілок;  

• садові драбини;  

• ящики; • контейнери; • піддони. 

Товарну обробку слід здійснювати  на місці виробництва плодів. Вона включає:  

• сортування за якістю;  

• калібрування за розміром;  

• пакування в ящики;  

• маркування та забивання ящиків;  

• переміщення продукції.  

Завантаження плодів у плодосховище відбувається партіями за попередньо складеним планом з 

урахуванням:  

• найбільш доцільного використання площі камер;  

• нормальної організації навантажувально-розвантажувальних робіт;  

• забезпечення оптимального режиму зберігання;  

• можливості доступу до плодів для спостереження за ними;  

• дотримання черговості реалізації. 

     Розподілення штабелів у холодильній камері визначає коефіцієнт завантаження, який 

вказує на кількість плодів (кг), закладених на одиницю об’єму камери, тобто на 1 м3 

     Повний внутрішній об’єм камер зберігання та охолодження визначають як добуток 

корисної площі на висоту камери (від відмітки чистої підлоги до стелі). Вантажний об’єм 

камери визначають як добуток вантажної (робочої) площі на вантажну висоту. Вантажна 

(робоча) площа камери разраховується як різниця між її корисною площею і площею, 

зайнятою обладнанням, а також відведеною на проходи, проїзди та відступи від 



загороджувальних конструкцій та обладнання. Корисна площа камери дорівнює загальній 

площі її підлоги. Вантажна висота встановлюється від поверхні підлоги до верху штабеля. 

 

3. Вимоги до умов зберігання  

     Найважливішими факторами, що обумовлюють успіх тривалого зберігання, є:      

 температурний режим;  

 відносна вологість повітря;  

 вентиляція;  

 циркуляція повітря.  

         
      Відносну вологість повітря під час зберігання плодів підтримують у межах 90 – 95 %. У 

сховищі повинні постійно відбуватися зміна та циркуляція повітря.  

Чим швидше циркулює повітря, тим рівніша температура в камері.  

    Коефіцієнтом повітряобміну називають відношення об’єму повітря, що подається за одну 

годину в камеру вентиляторами, до всього об’єму камери.  

    Кратність повітряобміну установлюють як співвідношення об’єму зовнішнього повітря, 

введеного в камеру за 1 год, до всього об’єму камери.  

 

4. Особливості зберігання окремих видів плодів і ягід  

     Зберігання кісточкових плодів і ягід  

     Збереженість кісточкових залежить від ступеня їх стиглості.  

Виділяють три ступеня стиглості: збиральний; технічний; споживчий. 

Збиральний ступінь стиглості – плоди набули характерного для сорту кольору, смаку і аромату. 

Технічна стиглість у кісточкових порід в основному збігається із збиральною. У стадії 

споживчої стиглості плоди набувають найбільш приємного смаку, аромату, консистенції 

м’якоті та кольору. 

     Для зберігання непридатні як передчасно, так і пізно зібрані плоди.  

    Для зберігання і транспортування на значні відстані плоди знімають з дерева з плодоніжками, 

без нанесення механічних травм, поміщують у плоскі кошики по 6-8 кг і в них транспортують 

до місця сортування та пакування.  

Товарна обробка складається з: сортування; калібрування; пакування в тару; маркування. 

Великі за розміром сливи, абрикоси, персики калібрують на: великі; середні; дрібні. 



 
 

Зберігання груш 

 

 
Персики у звичайних холодильних камерах можуть зберігатись 3-4 тижні, а в РГС – 1,5 міс. 

 
 

 



     Абрикоси за температури 1‒ 2°С і відносній вологості повітря 85‒ 90 % можна зберігати 10-

20 днів, сливи за температури ‒ 1°С в поліетиленових пакетах високого тиску з товщиною 

плівки 0,04-0,06 мм зберігаються протягом 2 міс. Перед закладанням слив проводять попереднє 

охолодження до температури 4‒ 6°С протягом 12-20 год, а перед реалізацією підвищують 

температуру до 4‒ 6°і підтримують її протягом 2-3 днів. 

     Зберігання плодів ягідних рослин В умовах неохолоджуваних складів, магазинів ягоди 

можуть зберігатись 1-2 доби. Збереженість залежить від ступеня стиглості ягід.  

     Для зберігання збирають:  

• аґрус – у стадії споживчої стиглості;  

• чорну смородину і порічки – у стадії збиральної стиглості, тобто коли ягоди стиглі, але міцно 

тримаються на гронах;  

• суниці – за день до повної стиглості разом з чашечкою та частиною плодоніжки.  

     У стандартних ящиках місткістю 3-4 кг ягоди відправляють до холодильника в камеру 

попереднього охолодження, де вони проходять товарну доробку і попереднє охолодження за 

температури 4 - 6°С. 

    За температури -1°С можна зберігати: • чорну смородину – 30 діб; • порічки – 40-45 діб; • 

аґрус – 20 діб; • малину і суницю – 3-5 діб. 

     Зберігання винограду Успіх зберігання та перевезення винограду значною мірою залежить 

від вибраного сорту. 

 

 



 
     Найбільш транспортабельними є такі сорти столового винограду: Шабаш, Ташлі, Асма 

чорний, Католан зимовий, Німранг; Тайфі рожевий, Карабурну, Молдавський чорний, Агадаї. 

     Перед вивантаженням і відправленням у роздрібну мережу виноград повинен бути 

отеплений до температури 10–12°С для запобігання запотіванню, яке може призвести до 

розвитку мікроорганізмів. 

 

5. Зберігання плодів субтропічних і тропічних рослин 

  

 



Оптимальна температура та відносна вологість повітря при зберіганні цитрусових з 

урахуванням їх виду та ступеня стиглості   ↑ 

     У камерах бананосховищ підтримують стабільну температуру 12–14 °С і відносну вологість 

повітря 85–90 %. При зберіганні в РГС вміст О2 становить 1 %, СО2 – 7 %, N – 92 %. Штучне 

дозарювання проводять за температури не менше 18°С, відносній вологості повітря 95 % з 

концентрацією етилену 1:1000.  

     Ананаси зберігають за температури 8°С і відносній вологості повітря 85– 90 %. Чим вища 

температура, тим швидше проходять процеси дозрівання.  

     Плоди манго зберігають протягом місяця за температури 5 °С і відносній вологості повітря 

85 – 90 %. Газовий склад повинен бути такими 2 % О2, 98 % N або 5 – 8 % О2, 4 – 5 % СО2, 

решта – азот.  

     Плоди авокадо перевозять і зберігають три тижні за температури 5-7 °С і відносній вологості 

повітря 85 – 95 %. У РГС при вмісті О2 6 %, СО2 10 %  за температури 7 °С плоди можуть 

зберігатися 1,5 міс. 

     Плоди папаї зберігають за температури 10 °С 2-3 тижні, мангустана – за температури 11–13 

°С до 2 міс., рамбутана – за температури 0,5–2 °С протягом 5-6 тижнів. 

 

Контрольні запитання 

1. Якими методами можна визначати строки збирання плодів? Назвіть їх переваги і недоліки. 

2. Перерахуйте основні вимоги до якості плодів, ягід та винограду при закладанні на зберігання. 

3. Дайте характеристику способів тривалого зберігання зерняткових і кісточкових плодів та 

винограду.  

4. Назвіть оптимальні температурно-вологісні та газові режими зберігання плодів, винограду та 

ягід.  

5. Перерахуйте основні фактори, які формують лежкість зерняткових плодів та винограду.  

6. З яких основних технологічних та організаційних елементів складається товарна обробка, 

пакування та маркування плодів та ягід? 


