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«Պտուղ-բանջարեղենի սառնարանային պահպանություն» գրքույկը
պատրաստվելևհրատարակվելէՇԵՆԲՀԿ-ինախաձեռնությամբ,Շվեյ-
ցարականHEKSEPERկազմակերպությանհովանավորությամբ«Պտղա-
բուծությանշուկայիզարգացումՎարդենիսիևՎայոցՁորիմարզերում»
ծրագրիշրջանակներում:

Սույնձեռնարկընախատեսվածէպտղաբուծությամբզբաղվողֆերմեր-
ներիհամար,որոնքնպատակունեներկարատևպահպանմանենթար-
կելարտադրվածմթերքը:Այնիրմեջներառումէպտուղ-բանջարեղենի
սառնարանային պահպանման տեխնոլոգիական առանձնահատկու-
թյունները,պահպանմաննորմատիվները:Գրքույկըհատկապեսօգտա-
կարէսառնարանայինտնտեսություններունեցողֆերմերների,ֆերմե-
րայինխմբերի,կոոպերատիվներիևայլտնտեսվարողներիհամար:

HMDP
Horticulture market development project



Բնականցրտի(ցածրջերմաստիճանի)օգտագործումըմարդկությունըկի-
րառումէանհիշելիժամանակներից:Գյուղատնտեսությանևարդյունաբե-
րությանզարգացմանըզուգահեռցրտիպահանջարկըգնալովմեծացավ:
Բնակչությանըանհրաժեշտէապահովելբուսականևկենդանականծագ-
մանբարձրարժեքմթերքներով,ոչմիայնարտադրությանևբերքահավաքի,
այլևուշաշնան,ձմռանևվաղգարնանժամանակահատվածներում:

Ելնելովկոնկրետպտուղներիևհատապտուղներիպահպանությանժամ-
կետներիցևշուկաներումդրանցնկատմամբառկապահանջարկիցՀայաս-
տանումհիմնականումերկարատևսառնարանայինպահպանությաննեն
դրվումխնձորը,տանձը,խաղողը,արևել յանխուրման,սևսալորըևայլն:

ՀՀ պայմաններում պահպանման դրված պտուղը և բանջարեղենը ըստ
ամիսների պետք է բաշխվի հետևյալ կերպ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր՝ 25%,
հունվար-ապրիլ՝65%ևմայիս-հունիս՝10%:Այսխնդիրըհնարավորէլու-
ծելպտղիևբանջարեղենիտևականպահպանմամբ:

Պտուղ-բանջարեղենիսառնարանայինպահպանությունըաշխարհումբա-
վականինեկամտաբերոլորտէ:

Ներածություն
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Այսօր ՀՀ-ում խոշոր սառնարանային պահեստներից զատ, բավականին
լայնտարածվածեն

Սառնարանայինտնտեսություններում,կախվածհումքիտեսակիցհիմնա-
կանումօգտագործվումեն17-20կամ25-35կգտարողությամբբեռնարկ-
ղեր,խաղողի,արքայանարինջիպահպանմանհամարմինչև10-12կգտա-
րողությամբարկղեր:

Մինչօրսթարմպտուղ-բանջարեղենիպահպանմանպահեստներըհստակ
չենդասակարգվում:Պայմանականորենդրանքբաժանումեներկուխմբի՝
արհեստականցրտիօգտագործմամբսառնարաններևառանցարհեստա-
կանցրտիպահեստներ՝նկուղներ,մառաններ,ինչպեսնաևբանջարեղենի
պահպանմանլայնակույտերևխրամատներ:

70-80
տ

տարողությամբ
(լայնտարածումեն
ստացելվերջին5
տարում)
սառնարանները
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100-120
տ

10-20
տ



Դրականջերմաստիճաններումկամմինչև-3°C-ումպահպանումըանվանվում
էնաևպահպանումհովացածվիճակով,կամպահպանումչափավորցրտիկի-
րառմամբ:

Ջերմաստիճանիիջեցմանըզուգահեռհումքի շնչառությանինտենսիվությունը
կտրուկանկումէապրում,հումքիպահպանմանտևողություններկարում:Հո-
վացրածվիճակովբուսականհումքիպահպանումըհնարավորությունէստեղ-
ծումհումքըտևականորենպահպանելբնականհատկություններիչնչինշեղո-
ւմներով:

Որոշպտղիևբանջարեղենիտեսակներ շատզգայունեն ջերմաստիճանային
տատանումների նկատմամբ և յուրաքանչյուր հումքատեսակի համար
սահմանվածջերմաստիճանիպահպանումըպարտադիրէ:

Սառնարանային
պահպանում
Սառնարանայինպահպանումըբաժանվումէ3խմբի՝կարճատևպահպա-
նում,տևականպահպանում,ցածրջերմաստիճանայինպահպանում:

Պահպանմանջերմաստիճանի
նշանակությունը
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Խոնավությունև
օդիշրջապտույտ

Բոլորշուտփչացողհումքատեսակներըևմթերքները,առանցփաթեթավորման
պահպանելիս,պահանջումենոչմիայնջերմաստիճանիայլնաևօդիորոշակի
խոնավությունև շրջապտույտ: Հումքիև մթերքների որակի վատթարացումը,
հաճախպայմանավորվածէդրանցջրազրկմամբ,որնուղեկցվումէհումքիթա-
ռամեցմամբ:

Օդի հարաբերական խոնավության մեծ լինելու պարագայում ինտենսիվորեն
գործումենբորբոսասնկերըևբակտերիաները:Օդիխոնավությունըևշրջապ-
տույտիինտենսիվությունըգործունազդեցություններչենթողնում,եթեհումքը

կամմթերքըպահպանվումենգոլորշուհամարանթափանցփաթեթավորմամբ:

Խառը
պահպանում

Պահպանմանլավագույնպայմաններապահովելուհամարշատհումքատեսակ-
ներևմթերքներնախընտրելի էպահպանելառանձին:Այնպարագայումեթե
հարկ կա, որ երկուևավելիտեսակի հումք կամմթերքպետք էպահպանվի
համատեղ,ապաընտրվումէ,այնհումքիկամմթերքիպահպանմանջերմաստի-
ճանը,որըամենաբարձրնէ:

Խառըպահպանման դեպքում հաշվի էառնվում,տարբեր հումքատեսակների
համատեղելիությունը,բացառելովօտարհոտերիկլանումը:
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Հումքի
հովացում

Մինչևսառնարանայինխուցտեղադրելըիրականացվում էհումքիհովացում:
Բերքահավաքիցհետոհումքիջերմաստիճանըհավասարէլինումշրջակամի-
ջավայրի ջերմաստիճանինև որպեսզի դանդաղեցվի հումքի կենսականպրո-
ցեսներիընթացքը, սառնարանայինխուցտեղադրելիսխցի ջերմայինռեժիմը
չխախտվիիրականացվումէհումքինախնականհովացում:

Գոյություն ունի «դաշտային ջերմություն» հասկացությունը, որը այն ջերմու-
թյուննէ,որպտուղներըունենումենայգում,բերքահավաքիժամանակ:Պտուղ-
ների երկարատև պահպանման համար շատ կարևոր է «դաշտային ջերմու-
թյան»արագ հեռացումը, այսինքն, հավաքվածպտուղները սառնարան շուտ
փոխադրելը:Այդնպատակովսառնարանայինտնտեսություններում լինումեն
նախնականհովացմանխցեր:Հայտնիէ,որ«դաշտայինջերմության»հեռացու-
մընույնիսկմեկօրովուշացնելըկարողէպտղիպահունակությունըկրճատել
կեսամսով:

Նախնականհովացումըանհրաժեշտէիրականացնելհնարավորինսարագ,որը
ազդումէպահպանվողմթերքիվերջնականորակիվրա:Հումքիմինչնախնա-
կանխուց տեղադրելը, խցի ջերմաստիճանը իջեցվում է մինչևպահպանման
ջերմաստիճանինհավասար:Հումքիհովացմանխուցտեղադրելիսսկզբնական
փուլումհումքիևխցիջերմաստիճանայինևգոլորշուճնշմանտարբերություն-
ները ունենում են նշանակալիարժեքև հումքըարագորեն հովանում է, ջուր
կորցնում,խցի ջերմաստիճանը բարձրանում: Հովացման վերջնականփուլում
խցումջերմաստիճանըիջնումէմինչևվերջնականմեծություն:
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Սառնարանայինսարքավորման
ջերմայինծանրաբեռնվածություն

Սառնարանայինագրեգատներիծանրաբեռնվածությունըբաժանվումէչորստար-
բերաղբյուրներիցհաղորդվողջերմայինհոսքերըչեզոքացնողմասերի:Ջերմային
հոսքերպատերիմիջովշրջակամիջավայրից,օդափոխանակությունից,հումքիև
տարբերլրացուցիչաղբյուրներից:

Ջերմայինհոսքերպատերից|դաջերմահոսքերեն,որտեղիենունենում
ջերմաստիճանայինտարբերություններիհետևանքով,ջերմահաղորդմանշնոր-
հիվ:Բնությանմեջբացարձակմեկուսացումգոյությունչունիևերբշինությու-
նում ջերմաստիճանը ցածր է միջավայրի ջերմաստիճանից մշտապեստեղի է
ունենումջերմահաղորդումմիջավայրիցդեպիշինություն:

Ջերմայինհոսքերօդափոխանակությունից|տեղիէունենումսառնարա-
նայինխցերիդռներիբացելփակելուց,երբարտաքինմիջավայրիցօդըթափան-
ցելովխուց,առավելսառըևխիտօդըխցիցդուրսէմղվում:

Ջերմային հոսքեր հումքից | դա ջերմային ծանրաբեռնվածություն է, որը
պահանջումէհումքիջերմաստիճանըսահմանվածինհասցնելուևկենսական
պրոցեսների հետևանքով անջատված ջերմության քանակները չեզոքացնելու
համար:
Ջերմայինհոսքերիլրացուցիչաղբյուրներ|ջերմայինտարբերաղբյուրնե-
րիցառաջացողծանրաբեռնվածությունը,անվանվումէլրացուցիչծանրաբեռն-
վածություն: Լրացուցիչ ջերմայինծանրաբեռնվածությանաղբյուրեն՝ սառնա-
րանայինխցերումաշխատող մարդիկ, լուսավորությունը, քամհարներիևայլ

տեխնոլոգիականսարքերիշարժիչները:
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Բուսական
հումքի
հասունացումըև
բերքահավաք


Փորձառու պտղաբույծները, ելնելով իրենց երկար տարիների փորձից,
կարողանումենորոշելպտղիհասունությանաստիճանըևպահպանման
համար տվյալ բերքի պիտանելիությունը: Պտղի հասուն վիճակի գնա-
հատմանամենաբնորոշհատկանիշներնեն`չափերը,խտությունը,գույ-
նը,համը,բույրը,կազմությունըևսերմերիհասունությունը:

Հայտնիփաստէ,որխակպտուղներըավելիինտենսիվենշնչումևծախ-
սում պահեստային նյութեր: Մյուս կողմից վաղաժամկետ հավաքված
պտուղներըենթականենտարբերհիվանդություններիևմանրէաբանա-
կանփչացումների: Հասունացածպտուղները չնայած ունենում են լավ
ապրանքայինտեսք,պահպանությանժամանակարագորենգերհասու-
նանումենևկորցնումիրենցապրանքայինտեսքը,ինչպեսնաևսպառո-
ղականմյուսհատկությունները:Այդպատճառովհասունությանաստի-
ճանիճիշտորոշումըկարևորնշանակությունունիբերքիորակիպահ-
պանմանգործում:
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Տարբերվումենհումքիհասունացմանմիշարքփուլեր.

Ֆիզիոլոգիական(կենսաբանական)հասունացում
երբհումքիսերմերըկամկորիզներըհասունացածեն

Սպառողականհասունացում
երբհումքըենթակաէսննդումօգտագործելու

Բերքահավաքային(տեխնիկական)հասունացում
երբհումքըենթակաէպահպանմանկամվերամշակման

Բերքահավաքայինհասունացումհասկացությունըշատհարաբերականէ,այն
կախվածէոչմիայնհումքատեսակից,այլևօգտագործմաննպատակից:Բեր-
քահավաքայինհասունացումըհաճախհամընկնումէսպառողական,իսկորոշ
հումքատեսակներիհամար`ֆիզիոլոգիականհասունացմանհետ:Տանձի,խն-
ձորիաշնանայինևձմեռայինսորտերիմոտսպառողականհասունացումըտեղի
էունենումբերքահավաքիցմիքանիշաբաթ,իսկսառնարանայինպահպանու-
թյանժամանակերբեմնմիքանիամիսհետո:
Առհասարակպտուղներիմոտմեկհասունացմանփուլիցմյուսհասունացման
փուլինանցնելուճշգրիտպահըորոշելըդժվարէ:Պտուղներիմոտբերքահավա-
քայինհասունացումըորոշումենհետևյալհատկանիշներով.

Բերքահավաքայինհասունացմանսկզբումպտուղներըհասնումենսորտին
բնորոշմեծության,ձեռքենբերումսորտինբնորոշգունավորվածություն:

Պտղիմաշկըևպտղամիսըդառնումենավելիփափուկ:

Որոշսորտերիպտուղներձեռքենբերումտվյալսորտինբնորոշհամուբույր

Պտղակոթըհեշտությամբանջատվումէպտղաշիվիցևայլն:

1
2
3

10
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Շատ պտղաբույծներ բերքահավաքային հասունացման փուլը որոշում են
սերմերիգունավորվածությամբ,երբպտղիսերմերըսկսումենմգանալկամ
դառնալդարչնագույն:

Կարևորէհասունությանաստիճանըորոշելիսհաշվիառնելնաևպտղաթափի
երևույթը,որըկարողէլինելինչպեսսորտիառանձնահատկություն,այնպեսէլ
տվ յալվայրումաշնանայինքամիներիպատճառով:Օրինակտանձենու՝Անտա-
ռայինգեղեցկուհիսորտի,առանձնահատկություններիցմեկնէ,որպտուղ-
ներըթույլենկպածծառինևօդիցածրխոնավության,ինչպեսնաևքամիների
դեպքումթափվումեն:

Բերքահավաքը ամենապատասխանատու աշխատանքներից մեկն է և սխալ
ժամկետում կատարելու պարագայումտեղի են ունենում զգալի կորուստներ:
Բացիճիշտժամկետըորոշելուց,չափազանցկարևորեննաևպտուղներիքա-
ղելուտեխնիկան,բեռնմանևբեռնաթափման,փոխադրմանաշխատանքները,
համապատասխանտարաընտրելըևայլն:

Բերքահավաքըպետքէսկսելառավոտյանշաղնանցնելուցհետո,որովհե-
տևարգելվումէպտուղներըքաղելխոնավ,ցողըվրանվիճակում:

Ցանկալի է պտուղների քաղը սկսել ներքևի ճյուղերից, աստիճանաբար
բարձրանալով վերև,այնուհետև քաղել սաղարթի ներսիպտուղները, որ-
պեսզիպտուղներըքիչթափվեն:

Պտուղներըցանկալիէքաղելայնպես,որչմաքրվիպտղիվրայիմոմաշերտը,
քանիորայնպաշտպանիչնշանակությունունի:

Այդնպատակովցանկալիէօգտագործելփափուկկտորիցձեռնոցներ:

11
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Պտուղներըպետքէքաղելպտղակոթիհետմիասին,քանիորպտղակոթի
պոկվածմասըկարողէբորբոսասնկերիթափանցմանուղիհանդիսանալ:

Այգումհավաքվողպտուղներըմինչևպահեստկամսառնարանտեղափո-
խելըչիկարելիթողնելարևիտակ:

Պտուղներըառավել քիչ մեխանիկական վնասվածքներպատճառելու հա-
մարպետքէտեսակավորումըկատարելբերքահավաքիժամանակ:

Անհրաժեշտէառանձնացնելվնասված,խակ,հիվանդություններովևվնա-
սատուներովվարակված,մանր,ոչապրանքայինտեսքունեցողպտուղները
ևերկարատևպահպանությանհամարընտրելառողջ,առանցմեխանիկա-
կանվնասվածների,սորտինբնորոշչափիպտուղները:
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Պտղիպահպանման
տեխնոլոգիա

Սառնարանայինխցերի
նախապատրաստումը

Սառնարանային խցերը աշխատանքային ամեն փուլից հետո, անհրաժեշտ է
մաքրելմնացորդներիցևնախապատրաստելաշխատանքայիննորփուլին:Խցերի
նախապատրաստումըիրմեջընդգրկումէտեխնիկականևսանիտարականմիջո-
ցառումներ:Նախապատրաստականաշխատանքներըհարկավորէավարտելնա-
խատեսվողբերքահավաքիցերկու-երեքշաբաթառաջ:

Ստուգվումէսառնարանայինտեղակայանքներիաշխատանքը,ճշգրտվումէչա-
փող-գրանցողսարքերը,թարմացվումխողովակաշարիներկըըստհամապատաս-
խան գույների, լրացվում ցրտազդակի քանակությունը: Սառնարանային խցերի
ջերմաստիճանայինռեժիմներըստուգվումէհատուկստուգումանցածջերմաչա-
փերով:

Մեծտեղէտրվումխցերի,միջանցքներիևընդհանրապեսպահեստիշրջապատի
սանիտարականվիճակին:Խցերումմնացածթափոններըևկեղտը,ինչպեսնաև
կոտրված, վերանորոգման ոչ ենթակա, չափազանց կեղտոտվածարկղերը կամ
դրանցմասերըմաքրումհեռացնումեն:
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Պտուղների փչացման գլխավոր հարուցիչները բորբոսասնկերն են: Եթե դրանց
հաջողվումէներթափանցելպտղամիս,այնուհետևնպաստավորպայմաններեն
ստեղծվումնաևխմորասնկերիևբակտերիաներիգործունեությանհամար:

Խցերիախտահանմանամենատարածվածեղանակներիցեն՝

ֆորմալինիլուծույթովախտահանումը

ծծմբափոշուայրումովախտահանումը

կրաջրիլուծույթովախտահանումը

Ֆորմալինիլուծույթովախտահանելուհամար1լ40%-անոցֆորմալինըլուծում
են40լջրում:Սրսկիչգործիքիօգնությամբայդլուծույթովմշակումենխցիամբո-
ղջներքինմակերեսը:Ախտահանումըպետքէկատարել16-18°C-իցոչպակաս
ջերմաստիճանիևօդի95%-իցբարձրհարաբերականխոնավությանդեպքում:

Ծծմբափոշու այրումով ախտահանելու դեպքում թիթեղ յա տարաների մեջ
այրումենծծմբափոշի1մ3ծավալիվրածախսելով25-30գծծումբ:Ախտահան-
մանբոլորպրոցեսներըպետքէկատարելմեկուսիչհակագազով,ծծմբափոշի
այրելու դեպքում պահպանել հակահրդեհային անվտանգության կանոնները:
Ախտահանմանավարտիցհետոպետքէդռներըպինդփակել2-3օրով,որից
հետոօդափոխել,մինչևախտահանիչնյութերիհոտըլրիվանցնի:

Կրաջրիլուծույթովախտահանելուհամար1,5կգթարմհանգածկիրըև200գ
պղնձարջասպըլուծումեն10լջրում:Խցերըբեռնելուց10-15օրառաջայդլու-
ծույթովսպիտակեցնումենպատերըևառաստաղը:

Նկատիունենալովայնհանգամանքը,որխցերիբեռնելուցհետոխստիվ
արգելվում էկրծողներիևվնասակարմիջատներիդեմթունանյութերի
օգտագործումը, ապա դրանց դեմ պայքարը համատեղում են ախտա-
հանմանաշխատանքներիհետ:Դեռատիզացիայիհամարպահեստիտարբեր

1
2
3
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մասերումդրվումէթունավորգրավչանյութ,որըախտահանումիցհետոլրիվհե-
ռացվումէ:Խցերըբեռնելուցհետոկրծողներիդեմպայքարըկարելիէշարունակել
մեխանիկականթակարդներիմիջոցով:

Սառնարանայինխցերիախտահանումիցհետոսահմանափակվումէդռներիբա-
ցել,փակելը,ցածրջերմաստիճանովզերծենպահվումխցերըերկրորդականվա-

րակից:
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Օգտագործվող
տարան

Օգտագործվողտարան,առաջինհերթինպետքէչվնասի
դրամեջդրվողպտուղներին:Սակարևորպայմանէ,քանի
որմանրատախտակներիվրահաճախ լինում ենմանրմացա-
ռիկներ,որոնքվնասումենպտուղներին:Կարողենլինելցցվածմեխեր:Արկղի
մանրատախտակներիմիջևթողնվողարանքներըլինումենլայն,որոնքնույն-
պեսպտուղներինհասցնումենմեխանիկականվնասվածքներ: Հաճախնույն
արկղերըօգտագործվումենմիքանիտարի,որիհետևանքովդրանքթուլանում
ենևփոխադրմանժամանակճոճվում,երբեմնկոտրվում՝վնասելովպտուղնե-
րին:Կարևորէտարայիախտահանումը,որըսակայնշատհաճախչիկատար-
վում:

Սառնարանայինպահպանմանհամարտարածվածեննաևպլաստմասեևստ-
վարաթղթետարբեր չափերիարկղերը,որոնքօգտագործվումենպտուղների
պահպանությանևբեռնափոխադրումներիժամանակ:Բոլորդեպքերումարկ-
ղերըպետքէլինենամուր,հարթևապահովենանհրաժեշտօդափոխանակու-
թյուն:

Պտուղներիդասավորվածությունը:Պտուղներըարկղերիմեջպետքէայնպես
դասավորել,որդրանքչսեղմենիրարևչհասցնենմեխանիկականվնասվածք-
ներ,իսկպտղակոթերըչվնասենմիմյանց:Պահպանումենինչպեսդասավոր-
ված,այնպեսէլարկղիմեջխառըլցված,բոլորդեպքերումաշխատելովչվնա-
սելպտուղները:Բարձրորակսորտերիպտուղներըարկղիմեջդասավորվումեն
մեկկամերկուշերտերիցոչավելիբարձրությամբ:
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Սառնարանային
խցերիբարձում

Հումքիարկղերը,բեռնարկղերըդարսվումենտակդիր-
ներիվրա:Եթեարկղերը,բեռնարկղերըևտակդիր-
ները համապատասխանում են ստանդարտի, խցի
ծավալը օգտագործվում է ամբողջապես: Ելնելով
սառնարանային խցերի կառուցվածքից, արկղերի
դարսակներըկազմվումենայնպես,որանցուղինե-
րըևազատտարածություններըընդհանուրմակե-
րեսի10%-իցավելիչկազմի:

Նորմալ օդափոխանակություն ապահովելու համար
պահանջվումէ՝

Դարսակներիհեռավորությունըպատերից,օդայինհամակարգովխցերում
15-20սմ,մարտկոցայինհովացմանխցերում50-60սմ

Դարսակիվերինմասիևառաստաղիմիջևեղածտարածությունըոչպակաս
30սմ,

Դարսակներումարկղերիմիջևթողնել2սմտարածություն,

Մինչև100մ2մակերեսովխցերումդարսակներիշարքերիմիջևանցումներ
չիթողնվում,ավելիմեծխցերումմեքենայականբարձումիրականացնելիս
2,5մ:Օդասառեցուցիչներիևմարտկոցներիդիմացտեղադրվածդարսակ-
ները,ցրտահարությունիցպաշտպանելուհամարծածկվումեն,ծակոտկեն
պոլիէթիլենայինթաղանթով:
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Բեռնարկղերիևարկղերի դարակների միջևթողնել 10սմտարածություն:
Մեծ մակերես ունեցողխցերումպատիտակով կամխցիմեջտեղի մասով
պետքէթողնելազատտեղանցումներիհամար`հետագայումխցիտարբեր
մասերումմթերքիորակիստուգմաննպատակով:

Բանվորականանցուղիներըևայլտիպիազատտարածքներըչպետքէգե-
րազանցենխցիամբողջտարածքի 10%-ը:Օդասառեցուցիչների կամ մա-
րտկոցներիդիմացտեղադրվածարկղերըպետքէծածկելծակոտկենպոլի-
էթիլենայինթաղանթով՝սառըօդիհետանմիջականշփումը չեզոքացնելու
համար:
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Պտղիպահպանման
տեխնոլոգիանըստ
տեսակների
Թարմպտղիտևականպահպանումըպահանջում է մշակվածտեխնոլոգիա-
ներիևհատուկռեժիմներիկիրառում:Չափազանցկարևորէջերմաստիճա-
նը,դրատատանումներիբացառումը,հարաբերականխոնավությունը,էթիլեն
գազարտադրելուհանգամանքըևպտուղներիպահպանմանհամատեղելու-
թյունը:

Համատեղպահպանվողպտղի,հատապտղիևբանջարեղենիցանկ

Պտուղ/Հատապտուղ/
Բանջարեղեն

Էթիլենգազ
արտադրող

Էթիլենգազինկատմամբ
զգայունություն

Ազնվամորի Շատցածր Ոչ
Անանաս Շատցածր Ոչ
Ելակ Շատցածր Ոչ
Թուզ Ցածր Ոչ

Նեկտարին* Բարձր Ոչ
Նուռ Ոչ Ոչ
Սոխ Ոչ Ոչ
Լոլիկ Միջին Ոչ
Կեռաս Շատցածր Ցածր
Հաղարջ Շատցածր Ցածր
Մոշ Շատցածր Ցածր

*Նեկտարինիպահպանումը,կեռասի,հաղարջիկամմոշիհետհամատեղելով,
հնարավորէշատկարճժամանակահատվածիհամար
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Ոչհամատեղելիպահպանվողպտղի,հատապտղի
ևբանջարեղենիցանկ

Պտուղ/Հատապտուղ
/Բանջարեղեն

Էթիլենգազարտադրող Էթիլենգազինկատմամբ
զգայունություն

Արքայանարինջ Ոչ Շատբարձր
Բանան Թույլ Այո
Դեղձ Բարձր Այո
Լիմոն Շատցածր Միջին
Խնձոր Բարձր Այո

Խաղողուշահաս Շատցածր Այո
Խաղողվաղահաս Շատցածր Այո

Ծիրան Բարձր Այո
Նարինջ Շատցածր Այո
Սերկևիլ Բարձր Այո
Սալոր Բարձր Այո
Տանձ Բարձր Այո
Ծնեբեկ Ոչ Այո
Բրոկկոլի Ոչ Այո

Կանաչուկապոցներ Ոչ Այո
Վաղահասկաղամբ Ոչ Այո
Ուշահասկաղամբ Ոչ Այո

Գազար Ոչ Այո
Նեխուր Ոչ Այո
Վարունգ Շատցածր Այո
Սմբուկ Ոչ Այո
Սխտոր Ոչ Այո

Կանաչլոբի Ոչ Այո
Սեխ Ցածր Այո
Սունկ Ոչ Այո
Ձմերուկ Ոչ ԱյոՇատ

Էթիլենգազինկատմամբզգայունմրգերը,հատապտուղներըևբանջարեղենըչպետքէպահպանվեն
էթիլենգազարտադրողայլտեսակներիհետ:Էթիլենիազդեցությաններքոմշակաբույսերիմիջուկը
կարողէփոփոխվել՝փափկել,դառնահամությունտալովապրանքին,ինչպեսնաևարագացնելովհա-
սունացումը:
Ներկայացվողտեխնոլոգիականպայմաններըայննվազագույնպայմաններնեն,որոնցպահպանումը
ցանկալիէորակյալմթերքունենալուհամար:
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Պտղիտեսակներիսառնարանայինպահպանման
ռեժիմներիցուցանիշները

Պտուղ/
Հատապտուղ

Պահպանմանլավա-
գույն

ջերմաստիճան(C0)

Օպտիմալ
հարաբերա-
կանխոնա-
վություն%

Սառցագոյաց-
մանջերմաս-
տիճան/կետ

(C0)

Բնական
պակասորդը

գ/կգ

Պահպանման
առավելագույն
տևողությունը

Կարճատև Տևական

Արքայանա-
րինջ

1.8-3 -2.0-0 80-90 -1.5 2.2 3-4ամիս

Ազնվամորի 1.75 -0.5-0 80-85 -2.5մինչև-1 3.8 2-3օր

Անանաս 4.5-7.25 4.5-7.25 85-90 -1.25 4.4 2-4շաբաթ

Բանան 17-21 13.5-15.5 85-95 -3.2մինչև-1 14.9 10օր

Բալ 1.5-2 -0.5-0 90-95 -1.0

Դեղձ 1.75-4 -0.5-0 90-95 -1.5 3.5 2-4շաբաթ

Կեռաս 1.5-2 -0.5-0 90-95 -1.5 3.2 14-21օր

Ելակ 1.75 0 80-85 -2.25մինչև-1 3.2 3-7օր

Թուզ 4.5-10 1-2.25 65-75 -2.0 2.9 7-14օր

Լիմոն 12.5 12.5-15 85-90 -2.25 7.8 2-3շաբաթ

Խնձոր 1.75-2 -1-0 90-95 -1.75 2.9 1-12ամիս

Խաղող
ուշահաս

1.75-4.5 -1-0.5 90-95 -2 3.6 2-8շաբաթ

Խաղող
վաղահաս

1.25-4.5 -1-0 85-90 -4.25 3.0 3-6ամիս

Ծիրան 1.75-2 -0.5-0 90-95 -1.0մինչև-2.25 3.2 1-3շաբաթ

Հաղարջ 1.75 -0.5-0 80-85 -2.5մինչև-1 3.8 1-4շաբաթ

Մոշ 1.75 -0.5-0 80-85 -2.5մինչև-1 3.8 2-3օր

Նարինջ 4.5-7 0-1 85-90 -2.0 3.2 2.5ամիս

Նեկտարին 1.75-4 -0.5-0 80-85 -1.5 3.5 4-3շաբաթ

Նուռ 1 -0.5-0 93-95 -1.25 3.5 3ամիս

Սերկևիլ 1.75-4.5 -0.5-1 85-90 -2.25 3.6 2-3ամիս

Սալոր 1.75-4.5 -0.5-1 90-95 -2.25 3.4 2-5շաբաթ

Տանձ 1.75-4.5 -1.5-0.5 90-95 -2.25 3.5 2-7ամիս
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Բուսականհումքիսառնարանային
պահպանմանռեժիմներիցուցանիշները

Բանջարեղեն Պահպանման
լավագույն

ջերմաստիճան(C0)

Օպտիմալ
հարաբերա-
կանխոնա-
վություն%

Սառցա-
գոյացման
ջերմաստի-
ճանկետ
(C0)

Բնական
պակասորդը

գ/կգ

Պահպանման
առավելագույն
տևողությունը

Կարճատև Տևական

Աշնանային
բողկ

2.5-4.5 0-1.5 95-98 -0.5 4.5 3-4շաբաթ

Բրոկկոլի 1.75-4.5 0-0.5 95-98 -0.5 3.8 10-14օր

Գազար 4.5-7.25 0-1.5 85-90 -0.75 4.5 4-5ամիս

Դդում 2.5-4.5 0-2 65-70 -1.5 3.2 2-3ամիս

Լոլիկ 7.25 4.5-10 85-90 -0.75 5.4 1-3շաբաթ

Վարունգ 10-15.6 7.25-10 80-85 -0.75 6.4 10-14օր

Կաղամբ
ուշահաս

1.75-4.5 0-2.25 90-95 -0.5 3.6 3-4ամիս

Կարտոֆիլ 10-15.5 2-5 85-90 -1.75 6.5

Ձմերուկ 7.25-10 2.25-4 75-85 -1.75 5.35 4շաբաթ

Քաղցր
տաքդեղ

7.25 4.5-10 85-90 -0.75 5.4 1-3շաբաթ

Սեխ 7.25-10 2.25-4 75-85 -1.75 5.35 4շաբաթ

Նեխուր 1.75-4 0 90-95 -1.5 3.5 2-4ամիս

Սոխ 10-15 0-2.5 70-75 -1.0 5.7 6-8ամիս

Ծնեբեկ 4.5-7.25 0-1 90-95 -1.25 3.9 30օր

Կանաչլոբի 4.5-7.25 0-0.5 85-90 -1.25 3.6 30օր

Ճակնդեղ 4.5-7.25 0-2.25 95-98 -2.75 4.2 1-3ամիս

Ծաղկակաղամբ 1.75-4.5 0-2.25 85-90 -1 3.8 2-3շաբաթ

Եգիպտացորեն 1.75-4.5 -0.5-0 85-90 -1.75 3.8 4-8օր
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Խնձոր
Ջերմաստիճանը՝
-1….4°C

Հարաբերականխոնավությունը՝
90-95%

ԽնձորիվաղահասսորտերըՀայաստանիպայմաննե-
րում պահպանման ենթակա չեն: Աշնանային սորտե-
րըավելիպահունակեն:Տևականպահպանմանհամար
առավելպիտանիենուշահասսորտերը,որոնցբերքահավա-
քըկատարվումէոչլրիվհասունացածվիճակով(բերքահա-
վաքայինհասունացում):

Չնայած նրան, որ խնձորի սորտերի մեծամասնության համար նպաստավոր
ջերմաստիճանը

-1….4°Cէ,սակայննվազագույնջերմաստիճան-1°Cկարելիէկիրառելհազվա-
գյուտդեպքերում:Սառնարանայինխցերիտարբերմասերումջերմությունըչի
կարողլինելկայունևհամասեռ,այդառումովկարողէավելիցածրլինել,որը
կբերի պտղի սառելուն: Հետևաբար կիրառելի նպաստավոր ջերմաստիճանը
խնձորիսորտերիմեծամասնությանհամարհամարվումէ0°C՝թույլտալով0,5°C
տատանումներ:

Խնձորիփչացումըկարողէառաջանալբորբոսասնկերիկողմից,որոնքմեխա-
նիկականվնասվածքներիմիջոցովկարողեններթափանցելպտղամսիմեջ:

Խնձորի պտուղները պահպանելիս արտադրում են մեծ քանակությամբ
էթիլենգազևչիկարելիհամատեղպահպանելըգազարի,կաղամբի,ծա-
ղիկների,տնկիներիհետ:
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Տանձիպտուղներըշատզգայունենջերմաստիճա-
նայինպայմաններինկատմամբ:Տանձիպտուղնե-

րիցջրիգոլորշիացմանինտենսիվությունըավելիբա-
րձրէ,քանխնձորիպտուղներից:Ջրազրկումըևդրահետ

կապվածպտղիթառամումըավելինկատելիէվաղահասսոր-
տերիմոտևառանձնապեսբերքահավաքայինհասունացմանչհասածպտուղ-
ներիմոտ:

Տանձիպտուղներիմեկայլառանձնահատկություննայնէ,որդրանցպտղամի-
սըսկսումէփափկելսերմնաբնիշրջանում(ներսից):Հետևաբարշատկարևոր
է դրանց ջերմաստիճանի իջեցումը հնարավորին չափարագ: Տեխնոլոգներին
խորհուրդէտրվումտանձիմիջահասսորտերիպահպանմանառաջինօրերին՝
մինչևսերմնաբնիշրջանումջերմաստիճանըիջնինպաստավորսահմանների,
կիրառել1....1,5°C-ովավելիսառըօդ,քաներկարատևպահպանմանջերմաս-
տիճանն է: Այնուհետևխցի ջերմաստիճանն անմիջապես բարձրացնել մինչև
նպաստավորմակարդակը:

ՏանձիԱնտառայինգեղեցկուհիսորտիպտուղներըչկարգավորվողջերմաստի-
ճանայինպայմաններումհնարավորէպահպանել20օր,սառնարանայինխցում՝
2°C-ի պայմաններում՝ 3,5 ամիս, 0°C-ի պայմաններում՝ 4,5 ամիս, իսկ -1°C-ի
դեպքում՝մոտ5ամիս:

Տանձ
Ջերմաստիճանը՝
-1.5….0.5°C

Հարաբերականխոնավությունը՝
90-95%
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Սառնարանային խցերում հարաբերական խոնավությունը
պետքէաշխատելպահպանել95%-ինմոտ:Իսկքանիոր
պահպանմաննպաստավորջերմաստիճանըմոտէ0°C-
ինևդրանիցէլցածրէ,ապապտուղներիցանջատված
խոնավությունըանմիջապեսխտանումէհարմարանք-
ներիվրաեղ յամիձևով:Անհրաժեշտէժամանակառ
ժամանակ (առնվազն 3-4 օրը մեկ անգամ) կատարել
սառեցնողհարմարանքներիմակերեսինկոնդենսացված
ձյան շերտիհալեցում: Հալեցմանտևողությունըպետք է
լինիայնպիսին,որպեսզիպտուղներիջերմաստիճանըբարձ-
րանաոչավելքան0,5°C:

Տանձիպահպանությանընթացքումխորհուրդէտրվումտեսակավորումիրա-
կանացնել,ոչթեպահպանմանվերջումայլ2-3շաբաթվաընթացքում:Այդժա-
մանակըբավականէ,որպեսզիհայտնաբերվենմեխանիկականվնասվածքու-
նեցողպտուղները:

Պահպանությանվերջումտանձիուշահասսորտերիմիմասի
պտուղներըձեռքենբերումսորտինհատուկգույնը,հա-
մը,բուրմունքը:Սակայնհիմնականմասըցածրջերմաս-
տիճանիտակչենհասցնումհասունանալևմնումեն
խակ,իսկպտղամիսըկոշտ:Այդպիսիպտուղներըվա-
ճառքիհանելուցառաջանհրաժեշտէենթարկելկար-
գավորվողհասունացման:Մեզմոտհիմնականում
1-2շաբաթպտուղներըպահվումենսենյակայինպայ-
մաններում:Այնանընդունելիէ,քանիորբերումէբնա-
կանկորուստների,ֆիզիոլոգիականհիվանդությունների

ևմանրէաբանականփչացումների:



26

Կարգավորվողհասունացմանկարելիէենթարկելնաևմիքանիօրումևավելի
քիչորակականկորուստներով:Դակատարվումէհատուկխցերում:Այսդեպ-
քումպտուղներիհասունացումըտևումէ3օրիցոչավելևապահովումէմրգի
բարձր որակ: Այդ նպատակով սառնարանային տնտեսություններում նախա-
տեսվածէլինում20-25-իցմինչև100տտարողությամբհատուկխուց:Այսխցում
կարգավորվողհասունացումըիրականացնումենթթվածնիբարձրպարունա-
կության,ածխաթթուգազիցածրքանակիկամլրիվբացակայության,համեմա-
տաբարբարձրջերմաստիճանիևէթիլենիորոշակիքանակությանառկայության
պայմաններում:Նշվածգործողություններըկատարելուցհետո3-րդօրըստուգ-
վումէպտուղներիհասունությանաստիճանը,ևեթեայնհամարվումէբավա-
րար,խցիջերմաստիճանընորիցիջեցնումենմինչև3-4°C:
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Սերկևիլ
Ջերմաստիճանը՝
-0.5….0°C

Հարաբերականխոնավությունը՝
90%

Սերկևիլիսորտերիցառավելպահունակենտեխնիկականսորտերը,որոնցպտ-
ղամիսըկոշտէևպահպանմանընթացքումփափկում էդանդաղորեն:Սերկ-
ևիլիպտուղներըշատզգայունենմեխանիկականվնասվածքներինկատմամբ:

Սերկևիլիպտուղներիպահպանմանտեխնոլոգիան քիչ էտարբերվումխնձո-
րիպտուղներիպահպանումից:Սեղանիսորտերիպահպանմանառավելագույն
տևողությունը2-3ամիսէ,տեխնիկականսորտերինը՝4-5ամիս:

Սերկևիլիայնպտուղները,որոնքպահպանմանվերջումչենստանումանհրա-
ժեշտ սպառողական հատկանիշներ, անհրաժեշտ է ենթարկել կարգավորվող
հասունացման20°C-իպայմաններում:

Սերկևիլիպտուղներըպահպանմանընթացքումարտադրումենմեծքանակու-
թյամբէթիլեն,հետևաբարսապետքէհաշվիառնելէթիլենինկատմամբզգայուն
մյուսպտուղներիհետհամատեղպահպանելուժամանակ:
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Նուռ,թուզ
արևել յանխուրմա

Ջերմաստիճանը՝
տեսստորև

Հարաբերականխոնավությունը՝
տեսստորև

Նռանպտուղներըշատզգայունենցածրջերմաս-
տիճաններինկատմամբ:Պտղիբարդկառուցվածքը,
ծաղկաբաժակիմեծխորությունը,որտեղմնումէառէջ-

ներիփնջիմնացորդը,բավականինհաստ,բայցփխրուն
ևկոշտկառուցվածքունեցողկեղևըհանդիսանումենբոր-

բոսասնկերի թափանցման ուղիներ: Առանձնապես հեշտ են
վնասվումպտուղներըտարբերաստիճանիճզմվածությունունեցող

տեղամասերից,որտեղպտղահյութըարտահոսումէ:Նռանսորտերըպայմանա-
կանորենբաժանվումեներկուխմբի՝քաղցրևթթու:Քաղցրսորտիպտուղներն
ավելիշատենենթակաբորբոսասնկերիազդեցությանը,քանթթուսորտերինը:

Փորձերը ցույց են տվել, որ 0°C-ում շատ սորտերի պտուղները հնարավոր է
պահպանել1ամիս,իսկ5°C-իդեպքում՝2ամիս:10°C-իդեպքումնռանպտուղ-
ներիպահունակությունը1,5ամիսէ:Տարբերկարծիքներկանհարաբերական
խոնավությանվերաբերյալ,սակայնմեկբանպարզէ՝ինչքանցածրէջերմաս-
տիճանը,այնքանբարձրպետքէպահպանելհարաբերականխոնավությունը՝
ընդհուպմինչև90-95%:Եթեպահպանմանջերմաստիճանըմոտենումէվտան-
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գավորշեմին՝5°C-իցցածր,ապաշաբաթըմեկպետքէվերցնել
միջիննմուշևպահելսենյակայինպայմաններում:Եթեպտ-
ղակեղևիևսերմնահատիկներիգունաթափումտեղիչի
ունենում,ապա կարելի է շարունակելպահպանումը
այդջերմաստիճանիպայմաններում:

Թուզըևարևել յանխուրման
օրգանականթթուներքիչենպարունակում,ինչով
պայմանավորվածկրճատվումէպահպանմանթույ-
լատրելիտևողությունը:

Պահպանելիսթեթուզըևթեարևել յանխուրմանարտադ-
րում են էթիլենի մեծ քանակություն, ինչով

պայմանավորվածարագ հասունանում են և գերհա-
սունանում:

Թուզը տևականորեն պահպանվում է 1....2°C
ջերմաստիճանի և 75% հարաբերական խո-
նավությանպայմաններում,արևել յանխուր-
ման1....2°C ջերմաստիճանիև85%հարա-
բերականխոնավությանպայմաններում:
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Ծիրանի պտուղների երկարատև պահպանումը
իրականացվումէարտահանման,վերամշակման(կամ

չորացման) սեզոնը երկարաձգելու նպատակով: Սովո-
րական սառնարանային պայմաններում -0,5...0°C-ի դեպ-

քումհնարավորէպահպանելծիրանիԵրևանյան,Խոսրովենի,
Դիմա,Մասիս,Ոսկիսորտերիպտուղները2-3շաբաթվաընթացքում:

Պահպանմանընթացքումամենամեծ վտանգը բորբոսասնկերն են:Արագ հո-
վացումըմինչև4°Cևավելիցածր,պակասեցնումէբորբոսնելուվտանգը՝ան-
միջապեսսառնարանտեղադրելով:Պահպանումըպետքէկատարվի0°Cմոտ
ջերմաստիճանում, որովհետև ավելի բարձր ջերմաստիճանում պահպանելիս
բուրմունքըհամարյալրիվկորչումէ:

Դեղձիվաղահասսորտերըընդհանրապեսպահունակչեն:Կանսորտեր,որո-
նքեթեհասունացելենմասամբ,ապադրանցպահունակությունըչիանցնում24
ժամից:Հիմնականումուշահասսորտերնենպահպանվում,առանձիննմուշներ
հնարավոր էպահպանել 1-1,5ամիս: Սակայն ուշահաս սորտերիպտղամիսը
պահպանմանընթացքումոչթեփափկում,այլկոշտանումէևսենյակայինպայ-
մաններդուրսբերելուցհետոէլչիհասունանումնորմալկերպով:Այդպատճա-

Ծիրան,դեղձ
Ջերմաստիճանը՝
-0,5….0°C

Հարաբերականխոնավությունը՝
90-95%
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ռովառաջարկումեն՝պահպանմանմիջինշրջանում
պտուղները1-2օրովտաքացվենմինչև18...20°C:

Դեղձիևծիրանիպտուղներիմակերեսնունիշատ
թույլ մոմաշերտ, իսկ կեղևը շատ բարակ է, որի
հետևանքովպահպանմանընթացքումջրիկորուս-
տըմեծէ:Ոչլավզարգացածպտուղներընորմալչեն
հասունանում,բացիայդնաևթառամումևկնճռոտ-
վումեն:
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Չիկարելիշատուշացնելբերքահավաքը,քանիորվրա
հասնողուշաշնանայինցրտերըկամանձրևներըկարող

են հատիկների վրա մանր ճեղքվածքներիպատճառ դառնան,
որոնք բորբոսասնկերի ներթափանցման ուղիներն են: Սեղանի խաղողը, ի
տարբերությունայլպտղատեսակների,պահպանմանընթացքումչիենթարկվո-
ւմնկատելիհասունացման:Հետևապեսսպառողականփուլինչհասածխաղողը
պահպանմանընթացքումչիստանումսորտինբնորոշհատկություններ:

Սեղանիխաղողիհամարնախնականհովացումէանհրաժեշտ:Այնիրականաց-
վումէսառըօդիմիջոցով՝ծախսելով1000խաղողիարկղիհաշվով170մ3-1°C-ի
օդ:Խաղողիշատսորտերչենսառումնույնիսկ-2°C-իպայմաններում,սակայն
այդպիսիցածրջերմաստիճանիկիրառումըխորհուրդչիտրվում,քանիորսա-
ռում էպտղակոթըև չանչի մեծ մասը, որի հետևանքով ողկույզը կորցնում է
«կենդանի»տեսքը:

Սառնարանումպահվողխաղողիամենամեծկորուստըլինումէբորբոսասնկե-
րի պատճառով: Դրանց դեմ ամենաարդյունավետ միջոցը ծծմբի երկօքսիդով
(ծծմբականգազ)ծխարահարում՝ֆումիգացիանէ:Այդմշակմանտարբերձևեր

Սեղանի
խաղող

Ջերմաստիճանը՝
-1….0,5°C

Հարաբերականխոնավությունը՝
90-95%
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գոյությունունեն՝ծծմբափոշիվառելը,գլանանոթերիցխտացվածգազիներմ-
ղումը, հաբերի կամ փոշու ձևով քիմիական նյութերի օգտագործումը, որոնք
քայքայվելիսարտադրումենծծմբայինգազ(SO2):

Առաջինմշակումըծծմբայինգազովիրականացվումէնախնականհովացման
դնելուցանմիջապեսհետո,երբդաշտայինջերմությունըդեռչիհեռացվել:Այս
ընթացքումծծմբականգազիխտությունըխցումպետքէլինի0,5%,իսկմշակ-
մանտևողությունը՝20րոպե:Այնուհետև,հիմնականպահպանմանխցումմշա-
կումըկատարվումէ0,25%ծծմբայինգազով10օրվակամմեկշաբաթվաընդ-
միջումներով:

Ծծմբային գազով մշակելիսխորհուրդ էտրվում բարձրպահել մթնոլորտային
հարաբերականխոնավությունը:Սակայնպետքէուշադիրլինել,որպեսզիհա-
տիկներիվրաջրայինկաթիլներչառաջանան,որըկարողէբերելհատիկների
քիմիականայրվածքի:

Խաղողի պահպանման տեխնոլոգիայում կարևորագույն նշանակություն ունի
բերքահավաքի, բարձման բեռնաթափման ընթացքում ողկույզների վնաս
չպատճառելը, ինչպես նաև սառնարանային խցում դարսակների կայունու-
թյունը:Վերջինսապահովելունպատակովխորհուրդէտրվումօգտվելմետա-
ղ յաանկյունակներիցպատրաստածհիմնակմախքայինտակդիրներից, որոնք
հնարավորությունենընձեռումխաղողիարկղերըանվնասկերպովդարսակա-
վորելու5մևավելիբարձրությամբ:

Սեղանիխաղողիհետնույնխցումչիկարելիպահպանելայլպտղատեսակներ
կամբանջարեղեն,քանիորվերջիններսծծմբականգազիազդեցությամբստա-

նումենքիմիականայրվածքներ:
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Նարնջի պտուղների պահպանման ջերմաստի-
ճաններիընտրությունըկախվածէոչմիայննարնջի
աճեցմանվայրից,սորտիցնաևհասունությանփուլից:
Ինչքանպտուղներըմոտեն լրիվնարնջագույնգույնի,

այնքանկիրառվողջերմաստիճանըկարողէցածրլինել:
Օրինակ,եթեկեղևնունիկանաչավուներանգավորումպե-

տքէպահպանել5...6°C-ի,եթեայնդեղնավունէ,ապա3...4°C-ի,
եթենարնջագույնէ,ապա՝1...2°C-իպայմաններում:Եթեմիևնույնխմբա-

քանակիմեջ կանտարբեր հասունությանփուլերումգտնվողնմուշներ,ապա
կիրառվումէ2...3°Cջերմաստիճանև85-90%հարաբերականխոնավություն:

Նարինջիպտուղներիփչացմանպատճառկարողենդառնալբորբոսասնկերը
նաևպտղակոթիշրջանիշագանակագույներանգավորումստանալըևկեղևի
կոշտանալը,որըհետևանքէջրիմեծկորստի:

Գրեյպֆրուտիպահպանմանպայմաններընույննենինչնարինջինը:

Ցիտրուսայիններ
(նարինջ,մանդարին,կիտրոն)

Ջերմաստիճանը՝
տեսստորև

Հարաբերականխոնավությունը՝
տեսստորև



Մանդարինի պտուղների պահունակությունը
բարենպաստ ջերմաստիճանային պայմաններում
կազմումէ2-3ամիս:Նպաստավորջերմաստիճանը
նորմալդեղնածպտուղներիհամար1...2°Cէ,պտ-
ղակեղևի 1/4 մասից պակաս կանաչավուն երան-
գավորման դեպքում՝ 4...6°C: Խցիկում հարաբերա-
կանխոնավությունը85-90%:

Մանդարինիպտուղներիպահպանումըմանրէաբանա-
կանփչացումիցկամկարգավորվողհասունացումըկա-
տարվումէնարնջիպտուղներինման:

Կիտրոնիպտուղներըզգալիորենավելիպահունակենմյուսցիտրու-
սայիններիհամեմատությամբ:Լավզարգացած,բայցկանաչպտուղներըհնա-
րավոր էպահպանել 5-6ամիս:Մուգ կանաչպտուղներիպահպանման

նպաստավորջերմաստիճանը6...8°Cէ,բացդեղնավուն
կամբացկանաչավուններինը՝4...5°C,իսկդեղիննե-
րինը՝ 2...3°C: Բոլոր դեպքերում էլ նպաստավոր
հարաբերականխոնավությունը85-90%է:

Օգտագործվածգրականություն
1.ՍնապյանԳ.Գ.«Պտուղներիև
բանջարեղենիպահպանման
տեխնոլոգիա»Երևան2001թ.

2.Տանձիհետբերքահավաքային
պահպանումը–ՇԵՆԲՀԿ
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