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Goal. Analyze the current state of post-harvest processing of fruits and vegetables in order to reduce losses during storage. Results. Analysis of modern domestic and foreign scientific and patent literature shows
that to maintain the quality of fresh products with high nutritional value and compliance with safety standards of fresh vegetables and fruits can be used various post-harvest physical, chemical and gas treatments.
These post-harvest treatments are usually combined with proper storage temperature control. This article discusses the current state of post-harvest treatments and new technologies that can be used to maintain quality
and reduce losses of fresh produce. Heat treatment is an alternative to fungicides. The beneficial effects of
heat treatment are due to changes in physiological processes, such as reducing hypothermia and slowing
down the maturation process due to thermal inactivation of degrading enzymes. Applying edible coatings to
fresh vegetables and fruits provides a partial barrier to the movement of moisture on the surface of fresh
food, thereby minimizing moisture loss during post-harvest storage. Irradiation inhibits cell proliferation, irradiation can neutralize pests and food safety problems. Solutions based on organic acid, ascorbic acid and
calcium were used mainly to slow enzymatic and non-enzymatic darkening, deterioration of texture and
growth of microbes of fresh products. SO2 technology has also been tested to control post-harvest rot of other
fruits, such as lychee, fig, banana, lemon or apple. ethylene treatment plays a key role in maintaining the
post-harvest period of life and quality of fruit and vegetable products in both menopausal and nonmenopausal conditions. Conclusions. Specific processing methods can only be applied to certain types of
vegetables and fruits and types of spoilage. It is necessary to evaluate the effectiveness of existing treatments
in relation to emerging quality problems. Post-harvest treatments in combination with proper temperature
control are the basis for maintaining physical, nutritional and sensory properties, as well as by reducing the
likelihood of rot. They can be supplemented with chlorine, SO 2 , irradiation, treatment with hot water, hot air,
antimicrobial agents and food coatings depending on the specific product. New technologies include postharvest technologies based on ethylene oxidation, ethylene inhibitory action and maturation modulators suc h
as NO.
Keywords: postharvest treatment, quality preservation, antimicrobial preparations, heat treatment, food
coatings.
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Мета. Здійснити аналіз сучасного стану післязбиральної обробки плодів та овочів з метою зменшення втрат під час зберігання. Результати. Аналіз сучасної вітчизняної й зарубіжної наукової та патентної літератури свідчить про те, що для збереження якості свіжої продукції з високою поживною
цінністю і відповідністю стандартам безпеки свіжих овочів та плодів можуть застосовуватися різні
післязбиральні фізичні, хімічні та газові обробки. Ці післязбиральні обробки, зазвичай, поєднуються з
належним регулюванням температури зберігання. У цій статті розглянуто поточний стан післязбиральних обробок і нових технологій, які можна використовувати для підтримки якості й скорочення
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втрат свіжої продукції. Термічна обробка є альтернативою фунгіцидів. Сприятливі ефекти термічних
обробок є пов’язаними через зміни у фізіологічних процесах, таких як зменшення переохолодження й
уповільнення процесів дозрівання за рахунок теплової інактивації деградаційних ферментів. Нанесення їстівних покриттів на свіжі овочів та фрукти забезпечує частковий бар’єр для руху вологи по
поверхні свіжих продуктів, тим самим зводячи до мінімуму втрату вологи під час післязбирального
зберігання. Опромінення пригнічує розмноження клітин, опромінення може нейтралізувати шкідників і проблеми безпеки харчових продуктів. Розчини на основі органічної кислоти, аскорбінової кислоти і кальцію були застосовані, в основному, для уповільнення ферментативного і неферментативного потемніння, погіршення текстури і зростання мікробів у свіжих продуктах. Технологія SO2 також була протестована для контролю за гниттям після збору врожаю інших фруктів, таких як лічі,
інжир, банан, лимон або яблуко. обробка етиленом грає ключову роль щодо підтримання післязбирального періоду життя і якості плодоовочевої продукції як в клімактеричних, так і в неклімактеричних
умовах. Висновки. Конкретні способи обробки можуть бути застосовані тільки до певних типів овочів та плодів і видів псування. Необхідно оцінити ефективність існуючих обробок щодо виникаючих
проблем з якістю. Післязбиральні обробки в поєднанні з належним контролем температури є основою
для збереження фізичних, харчових і сенсорних властивостей, а також знижують ймовірність гниття.
Вони можуть бути доповнені хлором, SO2 , опроміненням, обробкою гарячою водою, гарячим повітрям, протимікробними агентами і харчовими покриттям залежно від конкретного продукту. До нових
технологій належать післязбиральні технології, засновані на окисленні етилену, інгібіторної дії етилену і модулятори дозрівання, такі як NO.
Ключові слова: післязбиральна обробка, збереження якості, антимікробні препарати, теплова
обробка, харчові покриття.
Вступ. Свіжі фрукти та овочі є основним
джерелом необхідних вітамінів і мінералів, таких як вітамін A, вітамін C і калій, необхідних
для благополуччя людини. Однак це швидкопсувні живі продукти, що вимагають скоординованих дій з боку виробників, операторів складських приміщень, переробників і роздрібних
торговців для підтримання якості й скорочення
втрат і відходів. Ступінь координації може сильно варіюватися від слабкого в разі місцевих
поставок продовольства до складного в разі
глобальних ланцюжків постачань. За оцінками
Продовольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй, 32% (за вагою) всієї виробленої у світі плодоовочевої продукції було
втрачено або викинуто (Lipinski B. et al., 2013).
У перерахунку на калорії втрати становлять
приблизно 24% усієї виробленої продукції.
Зниження втрат і відходів свіжих фруктів та
овочів є важливим, тому що ці продукти містять необхідні живильні речовини і являють
собою джерела внутрішніх і міжнародних доходів.
Характеристики свіжих плодоовочевих продуктів (зовнішній вигляд, текстура, смак і харчова цінність) були традиційними критеріями
якості, але наразі все більш важливими стає
безпека продукції (хімічна, токсикологічна і мікробна) для всіх учасників ланцюжка поставок,
від ферми до споживачів. Свіжі овочі і фрукти

часто їдять сирими або після мінімальної обробки. Зараження харчовими патогенами може
становити ризик спалахів хвороб харчового походження (Warriner K. et al., 2009). Listeria
monocytogenes,
Salmonella
enteritidis
і
Escherichia coli O157: H7 і O104: H4 є основними патогенами, які сприяють спалахам хвороб
харчового походження, потрапляючи до організму зі свіжими продуктами (Caleb O.J. et al.,
2013). Через безліч невизначеностей в ланцюжку поставок, мікробне зараження, що веде до
псування й післязбиральної втрати, може відбуватися на будь-якому з етапів безперервного
шляху від ферми до споживача. Отже, післязбиральна обробка має важливе значення для
мінімізації мікробного псування й зниження
ризику зараження овочів і фруктів патогенами
(Olaimat A.N. et al., 2012).
Результати досліджень. Для збереження
якості свіжої продукції з високою поживною
цінністю і відповідністю стандартам безпеки
свіжих продуктів можна застосовувати різні післязбиральні фізичні, хімічні та газові обробки.
Ці післязбиральні обробки, зазвичай, поєднуються з належним регулюванням температури
зберігання. У цій статті розглянуто поточний
стан післязбиральних обробок і нових технологій, які можна використовувати для підтримки
якості і скорочення втрат свіжої продукції.
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Термічна обробка. Термічна обробка була
вивчена як альтернатива хімічній обробці зібраних фруктів та овочів. Процедури включають
занурення в гарячу воду, нагрів насиченою водяною парою, гарячим сухим повітрям і ополіскування гарячою водою з чищенням щіткою
(Schirra M. et al., 2000). Сприятливі ефекти цих
термічних обробок пов’язані зі змінами у фізіологічних процесах, таких як зменшення переохолодження й уповільнення процесів дозрівання за рахунок теплової інактивації деградаційних ферментів (Lurie S., 1998), за рахунок знищення критичних заражень комахами і початку
грибкового розпаду (Schirra M. et al., 2000). Теплові обробки можуть бути короткочасними
(до 1 години) або тривалими (до 4 днів). Термічна обробка була застосована до картоплі, помідорів, моркви й полуниці; для збереження
кольору спаржі, броколі, стручкової квасолі, ківі, селери й салату; для запобігання появи перезрілого аромату дині; до довговічності винограду, сливи, паростків квасолі і персиків.
(Schirra M. et al., 2000; Lurie S., 1998; Fallik E.,
2004).
Було встановлено, що тепловий шок за допомогою промивання гарячою водою при температурі в інтервалі від 37 до 55 °C від 30 с. до
3 хв. може поліпшити післязбиральну якість
шпинату, яблук і мандарин фруктів (Fallik E.,
2004; Glowacz M. et al., 2013; Tahir I.I, et al.,
2009; Hong P. et al., 2014). Крім того, водна обробка змиває спори мікроорганізмів з поверхні
плода. Гаряча вода є кращим (ніж повітря) переносником енергії, і забезпечує скорочення
грибкового розкладання. Синя цвіль на грейпфруті, викликана Penicillium sp. зменшується
зануренням фруктів в гарячу воду на 2 хв. при
50° C (Schirra M., et al., 2000). Повідомлялося
про поліпшення якості перцю солодкого, яблук,
динь, кукурудзи цукрової і грейпфрута при обробці холодною водою в поєднанні з чищенням
щіткою і коротким ополіскування гарячою водою (Fallik E., 2004). Обробка гарячою водою
також впливає на структуру й склад епікутікулярних восків. Вважається, що покриття тріщин
і ран й утворення протигрибкових речовин у
воску після нагрівання є можливими способами
впливу на їх розвиток (Tahir I.I., et al., 2009).
Hong P. et al. (2014) припустили, що комбінація
Bacillus amyloliquefaciens HF-01, бікарбонату
натрію і гарячої води може бути багатообіцяючим методом боротьби з гниллю цитрусових після збору врожаю при збереженні якості плодів. Наразі комерційне застосування термооб-

робки обмежено. Термічна обробка є альтернативою фунгіцидів. В Німеччині занурення в гарячу воду використовують при зберіганні органічних яблук. Обробка фруктів після декількох
днів зберігання в холодильнику або відразу після відкриття камери тривалого зберігання з
контрольованою атмосферою надає нові можливості для продовження їх подальшого терміну зберігання (Maxin P. et al., 2012). Проте,
прийняття цієї технології виробниками фруктів
ускладнено через високі витрати на електроенергію, та воду а також через необхідність мати
додаткову робочу силу в піковий період роботи
під час збору врожаю.
Їстівні покриття. Їстівні покриття являють
собою тонкі шари зовнішніх покриттів, які наносять на поверхню свіжих продуктів та овочів
для поліпшення воскової кутикули або в якості
заміни природних бар’єрів там, де кутикула
продукту була видалена (Gol N.B. et al., 2013;
Dhall R.K. et al., 2013). Нанесення їстівних покриттів на свіжі овочі та фрукти забезпечує частковий бар’єр для руху вологи по поверхні
свіжих продуктів, тим самим зводячи до мінімуму втрату вологи під час післязбирального
зберігання; утворює газовий бар’єр, тим самим
створюючи модифіковану атмосферу навколо
продукту, яка уповільнює дихання, старіння й
ферментативне окислення і зберігає колір та
текстуру; допомагає утримувати леткі сполуки,
сприяючи створенню природного аромату й
обмеження сторонніх запахів; зберігає структурну цілісність свіжих продуктів і захищає від
механічних пошкоджень; і служить в якості носіїв функціональних або активних сполук, таких як біологічно активні добавки, ароматизатори та барвники, антиоксиданти і протимікробні засоби, які будуть підтримувати та поліпшувати якість продукції та її безпеку (Dhall
R.K. et al., 2013; Mohebbi, M. et al., 2012;
Ghasemnezhad, M. et al., 2013). Харчові покриття складаються з гідрофобних груп, таких як
воски на ліпідній основі; гідро колоїдні / гідрофільні групи, такі як полісахариди або матеріали на основі білків; або інтеграція обох груп
для поліпшення функціональності покриття
(Gol, N.B. et al., 2013). Протягом останнього десятиліття було проведено значну кількість досліджень й інновацій, спрямованих на розробку
їстівних покриттів з натуральних або синтетичних джерел, щоб контролювати фізіологічні й
патологічні проблеми свіжих овочів та фруктів.
Деякі харчові покриття, включаючи хітозан,
алое вера, полівінілацетат, мінеральні масла,
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целюлозу і протеїн, зменшують втрати маси
свіжих овочів та плодів, без залишкового запаху або смаку і з низькою антимікробною активністю (Dhall R.K. et al., 2013). Проте, необхідні
додаткові дослідження для поліпшення вологозахисних властивостей гідрофільних харчових
покриттів, поліпшення адгезії покриттів і їх довговічності при зберіганні. Щоб отримати максимальну користь від їстівних покриттів для
свіжих плодів та овочів, важливо розуміти
вплив умов зберігання на бажані функції і негативний вплив на якість свіжих продуктів. Основним обмеженням застосування їстівного покриття на промисловому рівні є вартість розширення дослідницьких концепцій або інвестицій в нову установку, устаткування для виробництва плівки і нанесення покриттів, відсутність їстівних матеріалів з бажаними фізичними та функціональними властивостями, а також
проблеми нормативного статусу для різних матеріалів покриття. Крім того, параметри процесу, такі як спосіб нанесення покриття і кількість
добавок, може вплинути на бар’єрні властивості плівки і загальну якість харчового продукту.
Одним з комерційних продуктів для покриттів є
Natureseal, який зберігає колір, текстуру і термін зберігання ряду свіжозрізаних фруктів, наприклад яблук, груш, моркви, селери і зарекомендував себе з великим успіхом. Проте, необхідні подальші дослідження, щоб вивчити
вплив їстівних покриттів на окремі сорти свіжозрізаних овочів та плодів, щоб зрозуміти відмінності в термінах зберігання.
Опромінення. Опромінення піддає продукцію впливу променевої енергії γ-променів і
електронного пучка (високоенергетичні електрони), які проникають в об’єкти і розривають
молекулярні зв’язки, включаючи ДНК живих
організмів. Іонізуюче випромінювання від кобальту-60 або цезію-137 або електронні пучки,
які генеруються машиною, використовують у
якості джерела випромінювання для продовження терміну зберігання свіжих продуктів
(Farkas J., 2014). Пригнічуючи розмноження
клітин, опромінення може нейтралізувати шкідників і тим вирішувати проблеми безпеки харчових продуктів. Ефект залежить від доз, що
вимірюються в кілограмах (кГр). Низькі дози
опромінення (менше 1 кГр) порушують клітинну активність настільки, щоб загальмувати
проростання бульб, цибулин і коріння і уповільнити старіння. Середні дози (1–10 кГр) знижують мікробне навантаження, в той час як високі дози (більше 10 кГр) вбивають широкий

спектр грибів і бактерій і шкідників. (Ferrier P.,
2010). Більшість середніх і високих доз не підходять для свіжих плодоовочевих продуктів,
тому що вони можуть викликати сенсорні дефекти (візуальні, текстура і смак), або прискорене старіння через непоправне пошкодження
ДНК і білків. Опромінення є ефективною післязбиральною обробкою для знищення бактерій,
цвілі і дріжджів, що викликають псування продукції, а також боротьби проти зараженням комахами й паразитами, що призводить до зниження втрат при зберіганні, до збільшення терміну зберігання та підвищення паразитологічної і мікробіологічної безпеки плодів та овочів
(Farkas J., 2014 ). Опромінення було проведено
для боротьби з проростанням картоплі і цибулі,
а також гниллю полуниці (Ferrier P., 2010). Низькі дози γ-опромінення манго (0,3–0,7 кГр)
призводили до затримки дозрівання й збільшення терміну зберігання мінімум на 3–4 дні.
(Mahto R. et al., 2013). Дослідники Pandey N.
et al. (2013 ) встановили, що доза опромінення 1
кГр є єдиною ефективною дозою, при якій досягається збільшений термін зберігання без
будь-якого погіршення різних якісних характеристик плодів лічі. Хоча більша частина використання опромінення відносно свіжих плодів
та овочів була спрямована на продовження терміну зберігання та зменшення гниття. Протягом багатьох десятиліть було відомо, що опромінення ефективне для знищення, стерилізації
або запобігання подальшого розвитку широкого спектра комах-шкідників, що мають карантинне значення. Незважаючи на деякі помилкові думки, опромінення плодоовочевої продукції
не робить їх радіоактивними. Процес опромінення призводить до дуже незначним хімічних
змін в продукції й не змінює її поживну цінність. Широкі дослідження і випробування показали, що опромінена їжа безпечна і корисна
(Ferrier P., 2010).
Протимікробні заходи і засоби проти потемніння. За останнє десятиліття зростання числа зареєстрованих спалахів хвороб харчового
походження посилило занепокоєння регулюючих органів, виробників і споживачів мікробною безпекою плодоовочевої продукції. Спалахи були пов’язані з такими овочами, як капуста,
селера, огірки, цибуля-порей, крес-салат, салат
і паростки (2, 3). Протимікробні заходи і засоби
проти потемніння дають можливість підтримувати безпеку й можуть бути згруповані на хімічні і натуральні / біологічні засоби. До хімічних
речовин належать розчини на основі хлору, пе100
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роксиоцтова кислота, органічні кислоти, пероксид водню (H2 O2 ) і електролізованная вода. Розчин на основі хлору, такий як NaClO, був одним із широко використовуваних дезінфікуючих засобів для свіжих продуктів через його
дуже сильні окисні властивості й економічну
ефективність (Artés F. et al., 2009). Однак його
ефективність у якості протимікробного агента
залежить від рівня хлору, і при високих рівнях
можуть бути дефекти смаку і запаху оброблених продуктів. Крім того, відомо, що з’єднання
на основі хлору мають обмежену ефективність
у зниженні мікробного навантаження на свіжі
овочі та фрукти (Baskaran S.A. et al., 2013). Поверхнево активні речовини (ПАК), детергенти і
розчинники, окремо або в поєднанні з фізичними діями, такими як чищення щіткою, можуть
бути використані для зменшення гідрофобної
природи воскоподібної кутикули або видалення
частини воску для збільшення впливу хлору на
мікроорганізми. Однак хлор також пов’язаний з
можливим утворенням канцерогенних сполук
хлору, і це може привести до нових регуляторних обмежень в ЄС (Artés F. et al., 2009). ПАК –
дуже сильний окислювач, без шкідливих побічних продуктів (Carrasco G. et al., 2010 ). Досліджено (Rodgers S., et al., 2004), що пероксиоцтова кислота ефективна в боротьбі з E. coli
O157: H7 і L. monocytogenes на яблуках, полуниці, салаті-латуку і дині (Rodgers S. et al.,
2004).
Встановлено
5-кратне
зниження
Enterobacter sakazakii для салату при обробці
пероксиоцтовою кислотою (Kim H. et al., 2006).
Landfeld et al. (Landfeld A. et al., 2010) повідомили, що дезінфекційна обробка свіжозрізаної
моркви ПАК знизила кількість аеробних мезофільних бактерій приблизно на 4 log КОЕ/см2 ,
а дріжджів і цвілі – на 3,5 log КОЕ/см2 , і подальшого зростання мікробів під час зберігання
не спостерігали. H2 O2 має бактерицидну, спороцидну й інгібуючу здатність завдяки своїм
властивостям окислювача й здатності генерувати інші цитотоксичні речовини-окислювачі, такі як гідроксильні радикали (Artés F. et al.,
2009). Обробка H2 O2 може продовжити термін
зберігання й зменшити природні й патогенні
мікробні популяції в динях, апельсинах, яблуках, чорносливі, помідорах, цілісному винограді і свіжозрізаних продуктах (Cengiz M.F. et al.,
2013). Однак обробка H2 O2 вимагає тривалого
застосування і може призвести до пошкодження деяких плодів та овочів. Крім того, він вважається загальновизнаним безпечним для деяких харчових продуктів, але ще не затвердже-

ний в якості протимікробного агента (Rodgers
S. et al., 2004; Cengiz M.F. et al., 2013). Однак
дослідження Lopez-Galvez et al. (Lopez-Galvez F.
et al., 2013) виявили, що розроблені дезінфікуючі засоби на основі H2 O2 викликають значне
збільшення частоти дихання і витік електроліту
у свіжозрізаних листках салату айсберг порівняно з промиванням водопровідною водою.
Розчини на основі органічної кислоти, аскорбінової кислоти і кальцію застосовують, в основному, для уповільнення ферментативного і
неферментативного потемніння, запобігання
погіршенню текстури і недопущення зростання
кількості мікробів у свіжих продуктах. Обробка
свіжозібраної дині, зануреної в 0,52 мЛ лимонної кислоти протягом 30 с. перед пакуванням в
модифікованій атмосфері, підтримувала мікробну безпеку й запобігала прозорості й знебарвленню (Aguayo E. et al.,2003). Bae et al. встановили, що оцтова, молочна та яблучна кислоти в
поєднанні з модифікованим газовим середовищем інгибує патогени харчового походження,
включаючи E. coli O157: H7, S. Typhimurium і
L. monocytogenes, на капусті (Bae Y.M. et al.,
2011). Однак існують чинники, що обмежують
ефективність протимікробних засобів і агентів
проти потемніння, такі як інтерналізація бактерій і недоступні ділянки у свіжих плодах, такі
як чашечка. Ці обмеження наголошують на потребі в нових способах застосування протимікробних засобів і агентів проти потемніння.
Капусту брюссельську для тривалого збереження якості та зеленого забарвлення обробляли розчином бензимідазолу, а потім зберігали
на світлі в модифікованій атмосфері, що містила 7 % СО2 и 14 % О2 . Головки капусти білоголової, капусти цвітної, селери, броколі, листки
салату, за добу до збирання або перед зберіганням обробляли водними розчинами N6 бензиладеніну (інгібітор старіння рослинних
тканин зменшує інтенсивність дихання). Продукція при цьому зберігалася порівняно з необробленою в 1,5 разу довше і у 2–4 рази більше
містила хлорофілу (Murray M., 2006). Під час
дихання втрачаються важливі компоненти хімічного складу – цукри, органічні кислоти, фенольні речовини. Чим нижче інтенсивність дихання плодів, тим краще зберігається їх якість
та харчова цінність. Але зміни компонентів хімічного складу в вищевказаних дослідженнях
не проводили.
Плоди томатів перед закладанням на зберігання у поліетиленові пакети обробляли розчинами борної кислоти, перманганату калію та
101
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хлориду кальцію. Термін зберігання збільшувався у 3 рази за рахунок зменшення природних
втрат. Оброблені плоди протягом усього періоду зберігали добру консистенцію, набували
привабливого кольору та аромату, містили більше вітаміну С (Sammi Sh., & Masud T., 2007).
Дія антисептиків полягає в тому, що хімічні речовини, які об’єднуються з білками мембран
мікроорганізмів, токсично діють на клітини,
викликаючи їх загибель. Проте, від фізіологічних розладів під час зберігання препарати плоди не захищають.
Обробка ефірними оліями ялиці сибірської
та кориці внутрішньої частини поліетиленових
пакетів і пакувального паперу, в яких зберігали
буряк, капусту білоголову, цибулю ріпчасту,
картоплю, моркву та суниці попереджувала розвиток грибних хвороб продукції (Byshko N.A.
et al., 2009; Rodriguez A. et al., 2007)
Також проти Botrytis cintrea, Fusarium solani
var. використовують ефірні олії материнки, чебрецю, ясенця, майорану, лаванди, розмарину,
полину й м’яти болотної (Daferera D.J. et al.,
2003). Ефірна олія чебрецю і ефірна олія чабру
садового протягом 60 діб зберігання підтримували грона винограду столового чистими від
Penicillium digitatum й Rhizopus stolonifer
(Abdollahi A. et al., 2010). Обробка хітозаном у 2
рази зменшувала ураження сірою гниллю столових сортів винограду (Tahir I.I. et al., 2009;
Romanazzi G. et al., 2002) і збільшувала терміни
зберігання суниці та салату (Devlieghere F. et
al., 2004). Олія ялиці сибірської, олії материнки, чебрецю, ясенця, майорану, лаванди, розмарину, полину й м’яти болотної містять дубильні
речовини, аскорбінову кислоту, токофероли,
дубильні речовини, фенолкарбонові кислоти,
фітонциди, алкалоїди, флавоноїди. Усі вони
мають бактерицидні властивості, пригнічують
стафілококи й паличкоподібні мікроорганізми.
Як біологічний захист плодів томата від сірої гнилі перед зберіганням застосовували на
них бактерії Bacillus amyloliquefaciens і дріжджі
Pichia guilliermondii, Candida guilliermondii,
C. oleophila й Rhodosporidium paludigenum
(Sadfi-Zouaoui N. et al., 2008). Бульби картоплі
перед зберіганням обробляли ізолятами Bacillus
spp., що дозволило до 8 місяців тримати бульби
чистими від збудника сухої гнилі (Sadfi N. et al.,
2002). Використання Aureobasidium pullulans
PL5 в 2 рази знижувало втрати слив та персиків
від бурої гнилі, а яблук – від голубої і сірої плісеней (Zhang D. et al., 2010).

Зауважуємо, що застосування мікробних
препаратів майже не потребує внесення змін до
технології зберігання овочів. Основне – враховувати їх склад. За складом препарати – це живі
мікроорганізми, з біологічно активними продуктами їх життєдіяльності. Тому мікробні препарати без дотримання обов’язкових умов їх
зберігання та застосування можуть втратити
свої властивості. Біологічні засоби призначені
не для повного винищування шкідливого виду,
а лише для зниження шкодочинності мікроорганізмів до прийнятного рівня. Біологічний метод розглядається як складова частина боротьби проти шкідливих організмів.
Проти Rhizopus stolonifer, сірої та голубої
плісеней, мокрої гнилі ефективно застосовували Cryptococcus laurentii й сінну паличку під
час зберігання персиків та нектаринів
(Karabulut O.A., & Baykal N., 2003). Дріжджами
Kloeckera apiculata обробляли проти Penicillium
expansum, Botrytis cinerea та Monilinia fructicola
(Xu B. et al., 2013). Гальмування розвитку мокрої гнилі й збільшення активності пероксидази
й каталази в клітинах плодів забеспечували
дріжджі Pichia caribbica (Gatto M.A. et al., 2011).
Для післязбиральної обробки плодів та овочів пропонують використовувати екстракти з
таких рослин як Borago officinalis, Orobanche
crenata, Plantago coronopus, Plantago lanceolata,
Sanguisorba minor, Silene vulgaris, Sonchus asper,
Sonchus oleraceus та Taraxacum officinale
(Manolopoulou E., & Varzakas T., 2011).
На персиках та нектаринах під час зберігання проти Rhizopus stolonifer, сірої та голубої
плісеней, мокрої гнилі ефективно застосовували Cryptococcus laurentii й сінну паличку
(Manolopoulou E., & Varzakas T., 2011; Liu W.T.,
et al., 2002; Jin P. et al., 2009).
Проти Penicillium expansum, Botrytis cinerea
та Monilinia fructicola використовували дріжджі
Kloeckera apiculata (Martínez-Téllez M.A. et al.,
2002). Дріжджі Pichia caribbica у дослідженнях
гальмували розвиток мокрої гнилі і збільшували активність пероксидази й каталази в клітинах плодів (Karabulut O.A. et al., 2004). Така
обробка стимулює захисні реакції плодів, що
подовжує строк їх зберігання на 20 %, знижує
втрати від мікробіологічного псування на 50 %.
Але недоліком цього способу є значне підвищення вартості продукції.
Обробка 1 %-м розчином лимонної кислоти
свіжозрізаної капусти білоголової дозволила
зберегти її свіжість протягом 22 діб за температури 0…5 о С і попередити місце зрізу від поко102
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ричневіння (Manolopoulou E., & Varzakas T.,
2011). Ефективність застосування оцтової, надоцтової, саліцилової, жасмонової кислот та
метилжасмонату проти гнилей і плісеней була
підтверджена дослідженнями з різними фруктами (Liu W.T., et al., 2002; Jin P. et al., 2009).
Цукіні, оброблені розчинами таких поліамінів,
як путресцин, спермідін і спермін протягом 12
діб при температурі зберігання 0о С, мали менші
втрати у масі порівняно з контролем, зберігали
колір та тверду консистенцію м’якуша
(Martínez-Téllez M.A. et al., 2002). Лимонна кислота сповільнює розвиток усіх мікроорганізмів
особливо, запобігає розвитку бактерій, знижуючи рН клітинного соку. Вона проявляє й антиокислювальну дію. Дослідження антимікробних властивостей вказаних препаратів для післязбиральної обробки капусти броколі перед
зберіганням раніше не проводили.
Розвиток спор Penicillium expansum та
Botrytis cinerea протягом зберігання плодів черешні гальмувала обробка 10 % розчин етанолу, підігрітим до 60 о С. (Karabulut O.A., Arslan
U., 2004; Kuruoglu G., Ozgenc T., 2004). Втрати
від сірої плісені суниці зменшилися при занурюванні на 30 секунд у воду з температурою 55
та 60 о С (Karabulut O.A., Arslan U., 2004;
Kuruoglu G., 2004). Для контролю розвитку бурої гнилі (Monilinia laxa) перед зберіганням персики на 12, а нектарини – на 6 хв. занурювали
у воду температурою 48 о С. Це дозволило в 10
разів зменшити втрати від хвороби й зберегти
якість плодів (Jemric T. et al., 2011). Занурювання персиків у воду з температурою 37 о С і
наступною обробкою їх Cryptococcus laurentii
зменшувало втрати від голубої плісені та мокрої гнилі (Zhang H. et al., 2007). Дія сорбінової
й бензойної кислот направлена проти плісеневих грибів та дріжджів, частково бактерій
(Sammi Sh., & Masud T., 2007).
Препарати антимікробної дії сприяли подовженню строку зберігання капусти броколі на
5–20 діб залежно від гібрида. Застосування
Байкалу ЕМ-1 та аскорутину сприяло подовженню строку зберігання відповідно до 40–50
та 45–50 діб, вихід товарної продукції становив
відповідно 76,8–80,8 та 78,6–86,2 %. (Pusik L. et
al.,2018; Pusik L. et al., 2018). Оброблення плодоовочевої продукції перед зберіганням антимікробними препаратами має ряд недоліків. А
саме: не захищають плоди від фізіологічних розладів під час зберігання. Зміни компонентів
хімічного складу у вищевказаних дослідженнях
не проводилися. Біологічні засоби призначені

не для повного винищування мікроорганізмів, а
лише для зниження шкодочинності до прийнятного рівня. Недоліком цього способу є значне
підвищення вартості продукції.
Оксид азоту (NO) є високоактивним газом
вільних радикалів і діє як багатофункціональна
сигнальна молекула в різних фізіологічних
процесах рослин, таких як дозрівання плодів і
старіння (Wendehenne D. et al., 2004). Концентрації ендогенного NO зменшуються в міру дозрівання і старіння плодів та овочів, тим самим
дає можливість модуляції їх рівнів за допомогою екзогенного застосування для надання протилежних ефектів. Оптимальні рівні NO затримують клімактеричного фазу багатьох тропічних фруктів, продовжують термін зберігання
після збирання врожаю, перешкоджаючи дозріванню і старіння, пригнічують біосинтез етилену, знижують вироблення етилену і, як наслідок, затримують дозрівання плодів (Singh Z. et
al., 2013). Газ NO застосовують в якості фумігантів або виділенням зі з’єднань нітропрусид
натрію, S-нітрозотіоли, а також діазеніядіолати,
використовувані для обробки зануренням. Зниження утворення етилену під час дозрівання в
NO-фумігованих
фруктах
пояснюється
зв’язуванням NO з 1-аміноціклопропан-1карбонової кислоти (ACC) та ACC-оксидазой з
утворенням стабільного потрійного комплексу,
що обмежує утворення етилену (Zaharah S.S.,
Singh Z., 2011). Інший механізм дії NO включає
пригнічення біосинтезу етилену, перехресний
зв’язок з іншими фітогормонами, регуляцію
експресії генів (Manjunatha G. et al., 2012) і
зменшення окислювального стресу після збору
врожаю (Singh S.P. et al., 2009).
Повідомлялося про успішне застосування
NO для яблука, банана, ківі, манго, персика,
груші, сливи, полуниці, томатів, папайї, мушмули, китайського зимового мармеладу й китайської брусниці (Manjunatha G. et al., 2012).
Ніякі процедури не знижують частоту дихання
втрати води і зменшення потемніння, а також
зниження захворюваності післязбиральними
хворобами. Фумігація NO в поєднанні зі зберіганням у холодильнику має синергетичний
ефект у продовженні терміну зберігання фруктів, таких як слива і манго (Zaharah S.S., Singh
Z., 2011; Singh S.P. et al., 2009). Обробка NO в
поєднанні зі зміненими атмосферними умовами
продовжує післязбиральний термін зберігання
зелених бобів, броколі (Soegiarto L., Wills
R.B.H., 2004). Ефективність застосування NO
залежить від системи носія та вивільнення NO.
103

Vegetable and Melon Growing

Volume, 70, 2021

Овочівництво і баштанництво

Випуск 70, 2021

Двоокис сірки (SO2 ) широко використовується для обробки столового винограду для запобігання гниття під час зберігання шляхом або
первісної фумігації фруктів з поля з подальшою
щотижневою фумігацією складських приміщень, або повільного вивільнення з вкладнів в
упаковці, що містять метабісульфіт натрію
(Palou L. et al., 2010). Технологія оброблення
SO2 була випробувана за процесами гниття після збору врожаю інших фруктів, таких як лічі,
інжир, банан, лимон або яблуко (Sivakumar D.
et al., 2010). Cantín et al. (64 et al.,) встановили,
що фумігація SO2 з подальшим зберіганням у
контролюючій атмосфері (3% O2 + 6 % або 12%
CO 2 ) зменшує гниття, продовжує тривалість
життя й підтримує високу поживну цінність
свіжої лохини. Rivera S.A. et al. (Rivera S.A. et
al., 2013) продемонстрували, що SO2 є ефективною практичною технологією для зниження
ризику розвитку сірої гнилі чорниці під час
зберігання і може бути використаним на експортному ринку. Проте у використання SO2 є недоліки; концентрація SO2 , необхідна для пригнічення росту грибків, може викликати пошкодження плодів і стебел винограду, а залишки
сульфіту становлять небезпеку для здоров’я
людей (Palou L. et al., 2010; Sivakumar D. et al.,
2010; Cantín C.M. et al., 2012). Проте, обробка
SO2 – широко використовується через універсальну антисептичну дію і економічність.
Недавні дослідження й комерційне застосування підтвердили, що озон може замінити традиційні дезінфікуючі засоби (Horvitz S., Cantalejo M.J., 2014; Ali A. et al., 2014). Озон – дуже
їдкий природний газ з сильними окисними властивостями. Озон, як повідомляється, в 1,5 рази
вище окисного потенціалу хлору і в 3000 разів
більше потенціалу хлорнуватисту кислоти. Час
контакту для антимікробної дії зазвичай у чотири-п’ять разів менше, ніж для хлору. Озон
швидко атакує стінки бактеріальних клітин і є
більш ефективним, ніж хлор, проти товстостінних патогенів рослин і паразитів тварин в практичних і безпечних концентраціях (HuyskensKeil S. et al., 2011). Ali A. et al. (2014) повідомляють, що фрукти, які зазнали впливу 2,5 ммр
озону, мали більш високі рівні загальних розчинних твердих речовин, вміст аскорбінової
кислоти, зміст β-каротину, вміст лікопіну і антиоксидантну активність, а також знижували
втрату ваги на 10-й день порівняно з необробленими фруктами. Сенсорні властивості фруктів папайї, обробленої озоном, також перевершували за цукристістю та загальною прийнят-

ністю, підтверджуючи, що оброблення озоном є
нетермічним і безпечним методом збереження
харчових властивостей овочів та плодів. Озон
можна використовувати в холодильних камерах, системах мийки або стерилізації технологічної води. Huyskens-Keil S. et al. (2011) встановили, що опромінення й промивання озонованою водою злегка знижує дихання у копій білої спаржі, але збільшує міцність їх тканин.
Однак ні миття стебел спаржі озонованою водою (3 або 4,5 частин на мільйон), ні обробка їх
радіацією (1 кДж м -2) систематично не впливали на їх мікробну навантаження під час зберігання (Hassenberg K. et al., 2012). Деяке виробниче використання з такими товарами, як яблука, вишня, морква, часник, ківі, цибуля, персики, сливи, картопля і столовий виноград
(Suslow T.V., 2004). Однак озон не проникає
ефективно через природні отвори або рани. Необхідні додаткові дослідження для визначення
потенціалу та меж ефективного використання
озону для післязбиральної обробки з метою забезпечення якості та безпеки.
Этилен. Виробництво ендогенного етилену і
його екзогенне застосування надають як позитивний, так і негативний вплив на свіжу плодоовочеву продукцію. Сприятливі ефекти екзогенно застосовуваного етилену включають
прискорення дозрівання, поліпшення кольору і
якості плодів деяких культур, таких як банани і
авокадо, ківі, хурма, помідори, манго, знебарвлення цитрусових (Wills R. et al., 2007; Singh
S.P., Singh Z., 2012). Застосування етилену має
шкідливі ефекти в продукції післязбирального
періоду,
оскільки
прискорює
старіння,
розм’якшення плодів, знебарвлення (потемніння) і появу червоних плям в салаті, пожовтіння
листових овочів і огірків. (Saltveit M.E., 1999;
Wills R., 2005)). Отже, обробка етиленом грає
ключову роль у підтриманні післязбирального
періоду життя і якості плодоовочевої продукції
як в клімактеричних, так і в неклімактеричних
умовах. Більшість комерційних елементів технології зберігання включають зберігання при
низьких температурах, блокування біосинтезу
етилену і його дії, мінімізацію впливу етилену
на продукцію під час дозрівання, збирання
врожаю, зберігання та транспортування шляхом регулювання температури і складу атмосферного газу (Watkins C.B., 2002). Наразі розроблені прилади для вимірювання етилену дозволять визначати критичні концентрації при
зберіганні і транспортуванні. Сприятливі ефекти інгібіторів біосинтезу етилену, таких як
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тільки аміноетоксівінілгліцин, на якість післязбиральної оброби були одержані під час зберігання яблук і кісточкових фруктів (Lluís P.,
Carlos H.C., 2003; Silverman E.P. et al., 2004).
Встановлено, що етилен гальмує, отже, продовжує термін зберігання і зберігає якість плодоовочевої продукції. Наразі розроблено цеолітні матеріали з додаванням паладію, які можуть
бути ефективними поглиначами етилену для
продовження терміну зберігання свіжих кліматичних продуктів, таких як банани і авокадо
(Smith A.W.J. et al., 2009). Цей матеріал може
бути використаний в комерційних цілях в якості альтернативи або додаткової обробки 1-MCP.
Мартінес-Ромеро і ін. (Martínez-Romero D. et
al., 2009) розробив вуглецево-теплової гібридний етиленовий скруббер для зберігання свіжої
плодоовочевої продукції. Пристроєм був картриджний нагрівач, герметично закупорений з
активованим вугіллям – паладієм 1%. Застосування теплових імпульсів призводить до посилення окислення етилену й самовідновлення
активованого вугілля.
1-метилциклопропен. Відкриття та патентування циклопропенів як інгібіторів сприйняття етилену є великим проривом в управлінні
реакцією на етилен продуктів садівництва.
Описано процес відкриття ефектів циклопропенів і запропонований метод їх дії (Sisler E.C.,
2006; Sisler E.C., Serek M., 2003). З циклопропенів 1-MCP виявився надзвичайно активним,
але нестабільним у рідкій фазі. Однак 1-MCP
може утворювати комплекс з α-циклодекстрин
для збереження стабільності; Ця розробка була
важливим кроком на шляху до його комерціалізації, оскільки тоді з’явилася можливість вивільнити 1-MCP з комплексу для впливу на садові продукти. Дозвіл регулюючих органів на використання 1-MCP було отримано більш ніж в
50 країнах, і дозвіл на використання технології
триває в усьому світі. 1-MCP зареєстрований
для використання з широким спектром свіжої
плодоовочевої продукції, включаючи яблуко,
авокадо, банан, броколі, огірок, фініки, ківі,
манго, диню, нектарин, папайю, персик, грушу,
перець, хурму, ананас, подорожник, сливу, кабачки і помідори. 1-MCP впливає на багато
процесів дозрівання і старіння (Watkins C.B.,
2006; Serek M. et al., 2006), включаючи зміни
пігменту, пом’якшення та метаболізм клітинної
стінки, смак і аромат, а також поживні властивості, але в різному ступені як в неклімактеричних, так і в клімактеричних продуктах.

Новітні технології. Плазма – це новий метод знезараження свіжої плодоовочевої продукції. Плазма складається з молекул іонізованого
газу, які були дисоційовані під дією енергії. Залежно від режиму активації частинок й енергії
збудження вони можуть генерувати високі або
низькі температури, які відповідно називають
термічною або холодною плазмою (Niemira
B.A., 2012). Холодна плазма при атмосферному
тиску може бути створена шляхом перетворення газоподібного аргону в плазму на радіочастоті 27 МГц або шляхом електричного розряду
між двома електродами, розділеними діелектричними бар’єрами (Baier M. et al. 2013; Pankaj
S.K. et al., 2013). Були запропоновані три основних механізми інактивації мікробних спор в
плазмових середовищах, включаючи ерозію
поверхні мікробів (атом за атомом) за допомогою адсорбції реактивних вільних радикалів
«травлення»; пряме руйнування ДНК за допомогою УФ-опромінення і випаровування
з’єднань з поверхні УФ-фотонами за допомогою власної фотодесорбціі. Fernández A. et al.
(2013) показали, що при оптимальних робочих
умовах плазмової обробки холодним газом потрібно близько 15 хвилин для досягнення зниження 2,72, 1,76 і 0,94 log КОЕ/см2 в життєздатних клітинах S. enteric sv. Typhimurium на поверхні салату, полуниці й тканини картоплі відповідно. Недавнє дослідження Baier et al.
(Baier M. et al. 2013) на свіжому листку салату з
кукурудзи показали, що обробка плазмою при
20 Вт протягом 1 хв. успішно інактивувала E.
coli на 4 log КОЕ/см2 . Однак необхідні додаткові дослідження для повного розуміння ролі
структури мікробних клітин, фізіології й механізмів стресостійкості, що беруть участь в опорі плазмі. Крім того, вплив обробки плазмою на
харчові ферменти й показники якості свіжих
плодів та овочів після збору врожаю вимагає
більш детального вивчення. Безпека газів,
сприйняття споживачами і перенесення лабораторних масштабів до великих комерційних також вимагають подальшого вивчення.
Висновки.
Існує широкий спектр фізичних і хімічних
обробок для підтримки і продовження терміну
зберігання свіжих овочів та фруктів. Конкретні
способи обробки можна застосовувати тільки
до певних типів овочів та плодів і видів псування. Необхідно оцінити ефективність існуючих обробок щодо виникаючих проблем з якістю. Післязбиральні обробки, такі як регульована та модифікована атмосфера, в поєднанні з
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належним контролем температури є основою
для збереження фізичних, харчових і сенсорних
властивостей, а також знижують ймовірність
гниття. Вони можуть бути доповнені хлором,
SO2 , опроміненням, обробкою гарячою водою,
гарячим повітрям, протимікробними агентами і
харчовими покриттям залежно від конкретного
продукту. До нових технологій належать післязбиральні технології, засновані на окисленні
етилену, інгібіторної дії етилену і модулятори
дозрівання, такі як NO. Дослідження цих технологій тривають відносно свіжої плодоовочевої продукції, включаючи клімактеричні і не
клімактеричні типи.
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