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მადლობა
წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს პირველი გამოცემა, გარკვეულწილად, შემუშავდა USAID-ის ფინანსური
მხარდაჭერით (USDA-ს გრანტი N58319R-3-004, ეროვნული სოფლის მეურნეობის კვლევის პროექტი, სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო, ეგვიპტე). პირველი გამოცემა, რომელიც 1993 წლის ივნისში გამოქვეყნდა, მეორე
(1994 წლის იანვარში) და მესამე (1995 წლის მარტში) გამოცემები დიდი მოთხოვნით სარგებლობდა, რამაც
დაგვარწმუნა სახელმძღვანელოს განახლებასა და მეოთხე გამოცემის გამოშვების საჭიროებაში.
სახელმძღვანელოს უფრო ადრინდელი ვერსიები ითარგმნა ესპანურ, ფრანგულ, პენჯაბის, არაბულ და ჩინურ
ენებზე კალიფორნიის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრის მეცნიერებისა და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით
სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტებში ჩვენი კოლეგების დახმარებით. გაეროს სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ორგანიზაციის „inPHo“ პროგრამას მის ვებსაიტზე: http://www.unfao.org/inpho/ განთავსებული
აქვს სახელმძღვანელოს მესამე გამოცემის სრული ვერსიები ფრანგულ, ინგლისურ და ესპანურ ენებზე.
ფინანსური დახმარება, წარმოდგენილი მეოთხე გამოცემის განახლებისა და პირველად დაბეჭდვისთვის,
გადამზიდველებისა და ექსპორტიორების დახმარების ოფისის მეშვეობით, შეერთებული შტატების სოფლის
მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) სასოფლო-სამეურნეო მარკეტინგის სამსახურმა/ტრანსპორტირებისა
და მარკეტინგის პროგრამამ უზრუნველყო. განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით USDA/AMS/TMP/SEA-ს წარმომადგენელს ჰაიდი რიხერტს, მისი ხელშეწყობისა და ენთუზიაზმისთვის სახელმძღვანელოს განახლების
პერიოდში და დახმარებისთვის CD-Rom ვერსიის შემუშავებაში. წარმოდგენილი გამოცემა მოიცავს მოსავლის აღების შემდგომი სასაქონლო დამუშავების ბევრ პრაქტიკულ მეთოდს, რომელიც უკვე განვიხილეთ წინა
გამოცემებში და ამავდროულად, უზრუნველყოფს ინფორმაციას დამატებითი მეთოდების შესახებ დანაკარგების შემცირებისთვის, ხარისხის შენარჩუნებასა და სურსათის უვნებლობის დაცვას სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების პირველადი დამუშავების პროცესში.
ჩვენ დახმარება გაგვიწიეს კოლეგებმა კალიფორნიის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრიდან, ფლორიდის
უნივერსიტეტიდან, USDA-ARS პროგრამიდან, ვისკონსინის უნივერსიტეტიდან და ასევე კოლეგებმა საერთაშორისო დონეზე. მადლობას ვუხდით ჯეფ ბრეხტს (ფლორიდის უნივერსიტეტი), ჯო სმილანიკს (USDA-ARS
პროგრამა), ასტრიდ ნიუენჰაუზს (ვისკონსინის უნივერსიტეტი, მედისონი), ელი ფალიკს (ვოლკანი ცენტრი,
ისრაელი), ფაბიო მენსარელის (ტოსკანას უნივერსიტეტი (Universitad elgi Studidella Tuscia), იტალიაში), ბრიუს ჩემპს (ავსტრალიის სოფლის მეურნეობის კვლევითი ცენტრი, კანბერა), ხოსე ემილიო სუადი ჰასბუნს
(კორპორაცია „PROEXANT-დან“, კიტო, ეკვადორი), სუზანვუდჰედს (ბუნებრივი რესურსების ინსტიტუტი, კენტი, ინგლისი), პ. ა. ჰიკსს (გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის აზიისა და წყნარი
ოკეანის ქვეყნების რეგიონული ოფისი), სერხიო ჩავეს ფრანკოს (მეხილეობის ცენტრი „Centro de
Fruticultura“, მექსიკა), სიუნ კუ ლის (სეულის ეროვნული უნივერსიტეტი, სუვონი, კორეა) და ASEAN-ის სურსათის სასაქონლო დამუშავების ბიუროს თანამშრომლებს (კუალა-ლუმპურში, მალაიზია) ახალი წყაროებისა და
გამოუქვეყნებელი მასალების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის.
დოქ. ლიზა კიტინოია მთავარი კონსულტანტი
საერთაშორისო საკონსულტაციო სისტემები მისამართი შეერთებულ
შტატებში:73 Antelope Street
Woodland, California 95695 U.S.A.
kitinoja@hotmail.com
დოქ. ადელა. ქადერი
მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების ფიზიოლოგიის პროფესორი პომოლოგიის განყოფილება, კალიფორნიის უნივერსიტეტი
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მომხმარებლის გამოხმაურება
ავტორები მიესალმებიან წინადადებებს დამატებების შესახებ წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში და ამ
გამოცემაში მოცემულ მასალებში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ცვლილებები გათვალისწინებული იქნება შემდეგ გამოცემაში. გთხოვთ, წერილები საფოსტო სამსახურის მეშვეობით ან ელექტრონული ფოსტით გაუგზავნოთ უშუალოდ:
დოქ. ადელა. ქადერს
პომოლოგიის განყოფილება,
კალიფორნიის უნივერსიტეტი
მისამართზე:
One Shields Avenue Davis,
California 95616 U.S.A.
aakader@ucdavis.edu

გმადლობთ თანამშრომლობისა და დახმარებისთვის.
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სახელმძღვანელოს შესავალი
ხილისა და ბოსტნეულის მოსავლის მიმართ მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიის გამოყენების
სამი ძირითადი მიზანია:
1) ხარისხის შენარჩუნება (გარეგნული თვისებები, ტექსტურა, გემო და ყუათიანობა)
2) სურსათის უვნებლობის დაცვა და
3) დანაკარგების შემცირება მოსავლის აღებასა და მოხმარებას შორის.
სასურველი მიზნების მიღწევაში გადამწყვეტ როლს თამაშობს პროცესების ეფექტური მართვა და არა
რომელიმე მოცემული ტექნოლოგიის დახვეწილობის დონე. მართალია, ფართომასშტაბიანი ოპერაციებისთვის ინვესტირება ძვირადღირებულ დამამუშავებელ მანქანა-დანადგარებსა და მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების მაღალ ტექნოლოგიებში, შესაძლოა, მომგებიანი იყოს, მაგრამ ეს არჩევანი ხშირად არაპრაქტიკულია მცირემასშტაბიანი დამამუშავებელი საწარმოებისთვის. სამაგიეროდ, მარტივი, დაბალი ღირებულების მქონე ტექნოლოგიები, რომლებიც განკუთვნილია შეზღუდული რესურსებით მცირე მოცულობის კომერციული ოპერაციების განხორციელებისთვის, უფრო შესაფერისია იმ ფერმერებისთვის, რომლებიც ჩართული არიან პირდაპირ მარკეტინგში და ასევე, ექსპორტიორი კომპანიების მიმწოდებლებისთვის
განვითარებად ქვეყნებში.
განვითარებულ ქვეყნებში მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების ტექნოლოგიებში მრავალი უახლესი
ინოვაცია შემოიღეს, ვინაიდან მათ სურდათ, თავიდან აეცილებინათ ძვირადღირებული შრომის გამოყენება და ნაწარმის კოსმეტიკურად „სრულყოფა“ მოეხდინათ. აღნიშნული მეთოდები გრძელვადიან პერსპექტივაში, შესაძლოა, მდგრადი არ აღმოჩნდეს სოციო-ეკონომიკური, კულტურული და/ან გარემო ფაქტორების გამო. მაგალითად, მოსავლის აღების შემდგომ პესტიციდების გამოყენებამ, შეიძლება შეამციროს ზედაპირის
დეფექტების რაოდენობა, მაგრამ შეიძლება ძვირი დაგიჯდეთ როგორც ფინანსური, ასევე გარემოზე მისი
შედეგების თვალსაზრისითაც. ამასთანავე, მზარდი მოთხოვნა ორგანული ხილისა და ბოსტნეულის ნაწარმზე
ახალ შესაძლებლობებს სთავაზობს მცირე მწარმოებლებსა და მოვაჭრეებს.
ადგილობრივი პირობები მცირე დამამუშავებელი საწარმოებისთვის შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა დამატებითი შრომა, კრედიტის არარსებობა მოსავლის აღების შემდგომ ტექნოლოგიებში ინვესტირებისთვის, ელექტროენერგიის არასტაბილური მიწოდება, ტრანსპორტირების შესაძლებლობათა, სასაწყობო ობიექტების და/ან შესაფუთი მასალების არარსებობა და ასევე, უამრავ სხვა შეზღუდვებს.
საბედნიეროდ, არსებობს მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების მარტივი ტექნოლოგიების ფართო არჩევანი და ბევრი ისეთი პრაქტიკული მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია კვების პროდუქტების
მცირე დამამუშავებელ საწარმოთა და მოვაჭრეთა სპეციალური საჭიროებების დაკმაყოფილება. ბევრი პრაქტიკული მეთოდი, რომელიც სახელმძღვანელოშია მოცემული, მრავალი წელია წარმატებით გამოიყენება
მსოფლიოს სხვადსხვა კუთხეებში დანაკარგების შემცირებისა და მებაღეობის კულტურების ნაწარმის ხარისხის შენარჩუნების მიზნით.
მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების ნებისმიერ სისტემაში არსებობს მრავალი ურთიერთმოქმედი
ღონისძიებები. მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება ხშირად ბევრი სხვადსხვა ადამიანის მიერ ხდება,
მოსავლის აღებიდან მოხმარებამდე პერიოდში, ადგილი აქვს ნაწარმის არაერთხელ ტრანსპორტირებასა და
დასაწყობებას. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული პრაქტიკა და ოპერაციების თანმიმდევრობა
თითოეული კულტურის მიხედვით განსხვავდება, არსებობს რიგი ზოგადი ნაბიჯებისა, რომლებსაც
მიუყვებით წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს მიზნებისთვის.
პირველ თავში წარმოდგენილია მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების ზოგიერთი პრაქტიკული გამოცდილება და ნედლი ნაწარმის ბაზრისთვის მომზადების მეთოდები. მეორე თავში მოცემულია შერჩეული
მაგალითები იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფესვიანი, გორგლიანი და ბოლქვიანი კულტურების დაკონსერვება შემდგომ დამუშავებამდე და შესანახად განთავსებამდე. მესამე თავში ნაჩვენებია მარტივი ტექნოლოგიები, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ დამფასოებელ საწარმოში, იქნება ეს უბრალოდ მინდორში
მოწყობილი ფარდული, თუ ცალკე ნაგებობა, სადაც ნაწარმის გაციება და შენახვა ხდება.

6

მეოთხე თავში წარმოდგენილია სხვადსხვა სახის შეფუთვის მეთოდები და შესაფუთი მასალები, რომლებიც გვეხმარება პროდუქტის ხარისხის შენარჩუნებასა და მექანიკური დაზიანების შემცირებაში პროდუქციის დამუშავების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის პერიოდში. მეხუთე თავში აღწერილია მავნებლებთან
ბრძოლის მეთოდები და შემოთავაზებულია ქიმიური დამუშავების ალტერნატიული წინადადებები მწერებსა
და დაავადებებთან ბრძოლისთვის.
ნაწარმის გაციების მარტივი მეთოდები აღწერილია მეექვსე თავში. სასაწყობო ნაგებობები, სათანადო ვენტილაციის უზრუნველყოფის მეთოდები და მარტივი ტექნოლოგიები მოდიფიცირებულ ატმოსფერულ
პირობებში ნაწარმის შესანახად წარმოდგენილია მეშვიდე თავში. ტრანსპორტირების პრაქტიკული მეთოდები, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია დანაკარგების შემცირება, აღწერილია მერვე თავში, ხოლო ნაწარმის დანიშნულების ადგილზე (საბითუმო ან საცალო ბაზრებზე) დამუშავების მეთოდების ილუსტრირება ხდება
მეცხრე თავში. მეათე თავში წარმოდგენილია ნედლი პროდუქტის გადამუშავების ზოგიერთი მარტივი მეთოდი, როგორიცაა ღირებულების დამატება გაშრობის, დაკონსერვებისა და წვენის მიღების შედეგად. და
ბოლოს, მეთერთმეტე თავი, რომელიც ახალი თავია სახელმძღვანელოს ამ გამოცემისთვის და აღწერს კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის საფუძვლებს და მარტივ მეთოდებს, რომლებიც შეიძლება გამოვიყენოთ სურსათის უვნებლობის უზრუნველსაყოფად ნედლი პროდუქტისთვის.
სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი პრაქტიკის თითოეული მაგალითი მოკლედ არის აღწერილი და ილუსტრირებული. დამატებითი ინფორმაციისთვის ნებისმიერ კონკრეტულ პრაქტიკულ მაგალითთან დაკავშირებით, მომხმარებლებს შეუძლიათ იხილონ ჩამოთვლილი წყაროები, ან წერილობით მიმართონ უშუალოდ სახელმძღვანელოს ავტორებს. სახელმძღვანელოში აღწერილი პრაქტიკული მეთოდები მოსავლის აღების
შემდგომი დამუშავების პრაქტიკული მეთოდების სრულ ჩამონათვალს არ წარმოადგენს, მაგრამ ეს მეთოდები განკუთვნილია საწყის ეტაპზე ნედლი სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის დამუშავებისთვის დაბალი დანახარჯებით და/ან მცირე დამამუშავებელი საწარმოებისთვის. ჩვენ გთავაზობთ მოცემული პრაქტიკული მეთოდების გამოცდას და მათ შედარებას იმ პრაქტიკულ მეთოდებთან, რომლებსაც ამჟამად იყენებთ. გახსოვდეთ, რომ დამამუშავებელი საწარმოს მიერ შესაძლებელია ნებისმიერი წარმოდგენილი პრაქტიკული მეთოდის შეცვლა იმგვარად, რომ იგი უკეთ მოერგოს ადგილობრივ პირობებს, ან ხელმისაწვდომ მასალებს.
ასევე ვიმედოვნებთ, რომ წარმოდგენილი სახელმძღვანელოს მომხმარებლები აცნობებენ ავტორებს ნებისმიერ ინფორმაციას იმ პრაქტიკული, დაბალი ღირებულების ტექნოლოგიების შესახებ, რომლებსაც მოცემული გამოცემა არ მოიცავდა.
ჩვენი აზრით, სახელმძღვანელოში ილუსტრირებული ზოგიერთი მარტივი პრაქტიკული მეთოდის გამოყენება შესაძლებლობას მისცემს მცირე დამამუშავებელ საწარმოებს, შეამცირონ პროდუქციის დანაკარგები,
დაიცვან სურსათის უვნებლობა და დაეხმარება მათ ხილის, ბოსტნეულისა და დეკორატიული კულტურების ხარისხის შენარჩუნებაში.
ნახ. 1: მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების საფეხურები ტიპიური საქონლისთვის

მაღაზია
ფერმა

დამაფასოებელი
ცენტრი
საბითუმო
საცალო

მაღაზია

მომხმარებელი

შეფუთვა
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მოსავლის აღების შემდგომი დანაკარგებისა და დაბალი ხარისხის
ძირითადი მიზეზები
მიუხედავად ათწლეულობით განხორციელებული საგანმანათლებლო ძალისხმევებისა, მოსავლის აღების
შემდგომი დანაკარგების ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ მიზეზებად განვითარებად ქვეყნებში კვლავაც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის უხეში დამუშავებისა და არასათანადოდ გაციების პრაქტიკა და ტემპერატურული რეჟიმის შენარჩუნების პრობლემა რჩება. აღნიშნულ პრობლემას ემატება ისიც, რომ პროდუქციის შენახვამდე არ ხდება მისი დახარისხება დეფექტების აღმოსაფხვრელად და ასევე შეუფერებელი შესაფუთი
მასალების გამოყენება. ზოგადად, უხეში დამუშავების პრაქტიკის მინიმუმამდე შემცირება, პროდუქციის
დახარისხება დაზიანებული და დაავადებული პროდუქტების ამოსაღებად და ტემპერატურული რეჟიმის ეფექტური მართვა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს პროდუქციის ხარისხის შენარჩუნებას და მის შენახვასთან
დაკავშირებული დანაკარგების შემცირებას. შენახვის ვადა გაიზრდება, თუ მოსავლის აღების შემდგომ პერიოდში დაცული იქნება ოპტიმალურთან მიახლოებული ტემპერატურული რეჟიმი, რომელიც მართებული იქნება
ამა თუ იმ პროდუქტისთვის.

ჯგუფი

მაგალითები

ძირხვენები

სტაფილო; ჭარხალი; ხახვი;
თავიანი ნიორი;კარტოფილი;
ტკბილი კარტოფილი

ფოთლოვანი ბოსტნეული

სალათი; მანგოლდი; ისპანახი;
კომბოსტო; მწვანე ხახვი

ყვავილოვანი ბოსტნეული

არტიშოკი; ბროკოლი;
ყვავილოვანი კომბოსტო

დაუმწიფებელი ხილი და
ბოსტნეული

კიტრი; ყაბახი; ბადრიჯანი; წიწაკა;
ბამია; ლობიო

დამწიფებული ხილი და
ბოსტნეული

პომიდორი; ნესვი; ციტრუსები;
ბანანი; მანგო; ვაშლი; ყურძენი;
კურკოვანი ხილი

ნედლი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შედარებითი
მალფუჭებადობა და შენახვის ვადა
ნედლი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების კლასიფიკაცია მათი შედარებითი მალფუჭებადობისა და შესაძლო შენახვის ვადების მიხედვით, ჰაერის ოპტიმალურთან მიახლოებულ ტემპერატურულ რეჟიმსა და ფარდობითი ტენიანობის პირობებში.
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შედარებითი
მალფუჭებადობა

ძალიან მაღალი

მაღალი

ზომიერი

შესაძლო
შენახვის
ვადა
(კვირა)

<2

მაგალითები
გარგარი, მაყვალი, მოცვი, ალუბალი, ლეღვი,
ჟოლო, მარწყვი; სატაცური, ლობიო, ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო, მწვანე ხახვი,
ფოთლოვანი სალათა, სოკო, მუსკუსის ნესვი,
მუხუდო, ისპანახი, ტკბილი სიმინდი, პომიდორი (მწიფე); მოჭრილი ყვავილებისა და ფოთლების უმეტესობა; მინიმალურად დამუშავებული ხილი და ბოსტნეული.

2-4

ავოკადო, ბანანი, ყურძენი (გოგირდის ანჰიდრიდით (SO2) დამუშავების გარეშე), გუავა, მუშმალა, მანდარინი, მანგო, ნესვი (მუსკატის,
კრენშო, სპარსული), ნექტარინი, პაპაია, ატამი,
ქლიავი; არტიშოკი, მწვანე ლობიო, ბრიუსელის კომბოსტო, თეთრი კომბოსტო, ნიახური,
ბადრიჯანი, სალათა, ბამია, წიწაკა, ჩვეულებრივი გოგრა, პამიდორი (ნაწილობრივ დამწიფებული).

4-8

ვაშლი და მსხალი (ზოგიერთი კულტურული ჯიში), ყურძენი (გოგირდის ანჰიდრიდით (SO2)
დამუშავებული), ფორთოხალი, გრეიპფრუტი,
ლაიმი, კივი, ხურმა, ბროწეული; სუფრის ჭარხალი, სტაფილო, თალგამი, კარტოფილი (ტექნიკურ სიმწიფეში).

დაბალი

8-16

ძალიან
დაბალი

16

ვაშლი და მსხალი (ზოგიერთი კულტურული ჯიში), კიმონი; კარტოფილი (დამწიფებული),
მშრალი ხახვი, ნიორი, გოგრა, ტკბილი კარტოფილი (ანუ ბატატი), ტარო, იამსი; დეკორატიულ
მცენარეთა ბოლქვები.

კაკალი, ხილისა და ბოსტნეულის ჩირი.

რესურსები ხარისხის უზრუნველყოფისა და საექსპორტო
მარკეტინგისთვის
იმ დამამუშავებელი საწარმოებისთვის, რომელთაც უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მოპოვება
სურთ საექსპორტო მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ეროვნული რესურსების ინსტიტუტმა (1994 წელს) გამოაქვეყნა ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო მებაღეობის საექსპორტო პროდუქციის ხარისხის უზრუნველყოფის შესახებ. ეროვნული რესურსების ინსტიტუტის სახელმძღვანელო უზრუნველყოფს პრაქტიკულ სახელმძღვანელო მითითებებს მთლიანად მოსავლის აღების შემდგომი პროცესის ხარისხის მართვისთვის და
მათ შორის ისეთი საკითხებისთვის, როგორიცაა ინსპექტირება, ჰიგიენა, პესტიციდების ნარჩენი შემცველობის ანალიზი, ტემპერატურის გამზომ ხელსაწოყოთა სტანდარტიზაცია და ჩანაწერების წარმოება. აღნიშნული სახელმძღვანელო რეკომენდებულია ნებისმიერი პირისთვის, რომელიც ჩართულია მებაღეობის
პროდუქციის ექსპორტირებაში ევროკავშირის ქვეყნებში (შეგიძლიათ შეიძინოთ ეროვნული რესურსების
ინსტიტუტში, დიდ ბრიტანეთში, მისამართზე: NRI, Central Avenue, Chatham Maritime, Kent ME4 4TB, UK).
აშშ-ს ხარისხის სტანდარტები ხელმისაწვდომია ნედლი პროდუქტების ბაზრისთვის ან გადამუშავებისთვის განკუთვნილი ხილისა და ბოსტნეულის ფართო ასორტიმენტისთვის. რომელიმე კონკრეტული საქონლისთვის აშშ-ს ხარისხის სტანდარტების ერთი უფასო ეგზემპლარის შესაძენად წერილობით მიმართეთ ნედლი
პროდუქტების ფილიალს ვაშინგტონში (შეერთებული შტატები) მისამართზე: USDA-AMS, FV, Room 2056-S,
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Washington, D.C., 20250. U.S. ასევე შეგიძლიათ დაბალ ფასად შეიძინოთ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ამავე მისამართზე. ასევე შესაძლებელია ხარისხის სტანდარტების ჩამოტვირთვა USDA-AMS ვებსაიტიდან: http://www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm (ხილისა და
ბოსტნეულის პროგრამები).
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD-ი) აქვეყნებს ბუკლეტებს "ხილისა და ბოსტნეულის საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ". ჩრდილოეთ ამერიკაში წერილობით მიმართეთ: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის პუბლიკაციებისა და საინფორმაციო ცენტრს, ვაშინგტონში, მისამართზე: 2001 L Street, N.W., Suite 700, Washington, D.C., 20036-4910.
ჩრდილოეთ ამერიკის გარდა, სხვა ქვეყნები უნდა დაუკავშირდნენ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის პუბლიკაციების სამსახურს საფრანგეთში, მისამართზე: 2Rue AndréPascal, 75775 PARIS Cedex 16, France.
სურსათის უვნებლობა ამ ბოლო დროს ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად გადაიქცა ბევრი საცალო მოვაჭრისთვის, რომლებიც ცდილობენ მსოფლიოში კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის დამკვიდრებას. საცალო მოვაჭრეთა ინიციატივით,1997 წელს დაფუძნდა ევროპის საცალო მოვაჭრეთა პროდუქციის სამუშაო
ჯგუფი (EUREP-ი) და ფართო საკონსულტაციო ფაზის შედეგად, რომელიც სამ წელზე მეტ ხანს გაგრძელდა,
პარტნიორები ხილისა და ბოსტნეულის მთელი სასურსათო ჯაჭვიდან შეთანხმდნენ ორგანიზაცია EUREPGAP-ის დოკუმენტისა და პროცედურების მიმდინარე ვერსიაზე. ხილისა და ბოსტნეულის სექტორის წარმომადგენელთა ევროპული ჯგუფის მიერ, იმ მწარმოებელი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, რომლებიც ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მოღვაწეობენ, შემუშავდა EUREP-GAP ხილისა და ბოსტნეულის სასერთიფიკაციო დოკუმენტის პროექტი. მწარმოებელ ორგანიზაციებს ყველა კონტინენტიდან შემოტანილი აქვთ
განაცხადები ორგანიზაცია EUREP-GAP-ში გაწევრიანებაზე და უკვე იწყებენ ინტეგრირებული და რენტაბელური გადაწყვეტილებების გამოყენებას, რომლებიც სურსათის უვნებლობას უზრუნველყოფს.
(www.eurep.org)
ცხოველთა და მცენარეთა ჯანმრთელობის დაცვის ინსპექტირების სამსახურის (APHIS-ის) მისიას წარმოადგენს “ამერიკის ცხოველური და მცენარეული რესურსების დაცვა: ეგზოტიკური ინვაზიური მავნებლებისა და
დაავადებებისგან რესურსების დაცვის, შეერთებულ შტატებში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მავნებელთა და დაავადებათა მონიტორინგისა და მართვის, ცხოველთა ან მცენარეთა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტისა და მართვის და ასევე ცხოველებზე ჰუმანური ზრუნვისა და მოპყრობის
გზით.”
APHIS-ის ვებსაიტი (http://www.aphis.usda.gov/) სთავაზობს ფართო ინფორმაციას იმპორტ/ექსპორტის
წესებთან დაკავშირებით მათ, ვინც დაინტერესებულია შეერთებულ შტატებში ნაწარმის ექსპორტირებაში.
http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html საიტზე მოცემულია APHIS-ის/მცენარეთა
დაცვისა და კარანტინის შესახებ სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი, რომლებიც ხელმისაწვდომია ელექტრონულად.
http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/pdf_les/FV%20Chapters.htm საიტზე წარმოდგენილია სრულფასოვანი სახელმძღვანელო “ნედლი ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტის რეგულირების შესახებ”, რომელიც ხელმისაწვდომია ონლაინ რეჟიმში.
კომპანია „Protrade-ი“ კონსულტაციებს უწევს და ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას ლათინური ამერიკის, აფრიკის, აზიისა და ევროპის ქვეყნებში ევროპის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროდუქტებისთვის
მარკეტინგული ექსპერტიზის უზრუნველყოფის გზით. სახელმძღვანელოები ვაჭრობისა და მარკეტინგის
ზოგად საკითხებში ხელმისაწვდომია როგორც ნედლი, ასევე გამშრალი ხილისთვის (ანუ ხილის ჩირისთვის). სახელმძღვანელოები საექსპორტო საქონლისთვის (ინგლისურ და ესპანურ ენებზე) ხელმისაწვდომია
სატაცურის, მანგოს, ავოკადოს, პაპაიასა და ანანასის ექსპორტისთვის. აღნიშნული პუბლიკაციები ხელმისაწვდომია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციაში (GTZ-ში), შემდეგ მისამართზე

10

გერმანიაში: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Gmb H/ Protrade, P.O. Box 5180,
D-65726 Eschborn, Germany.
პუბლიკაციები ბანანის, მანგოს, ნეფელიუმის, პაპაიასა და დურიანის მოსავლის და მოსავლის აღების
შემდგომი დამუშავებისა და მარკეტინგის შესახებ ხელმისაწვდომია ASEAN-ის სურსათის დამუშავების ბიუროში, მის მიერ "ASEAN-ის ქვეყნებში ხილის განვითარების, მოსავლის აღების შემდგომი ფსიქოლოგიის, დამუშავებისა და მარკეტინგის შესახებ" გამოცემული სერიის ნაწილის სახით. თითოეული წიგნი
ხელმისაწვდომია გასაყიდად ASEAN-ის სურსათის დამუშავების ბიუროში, შემდეგ მისამართზე მალაიზიაში: Level 3, G14/G15, Pusat Bandar Damansara, 50490 KualaLumpur, Malaysia.
გაწევრიანება ორგანიზაცია „ProduceWorld-ში“ უფასოა და მის წევრებს შეუძლიათ დაარეგისტრირონ თავიანთი საქონელი სასაქონლო ჩამონათვალში და რეალიზაცია გაუკეთონ ინტერნეტის მეშვეობით, ან
მსოფლიო სასაქონლო კლასიფიკატორის ჩამონათვალში მოიძიონ ბროკერები ან საბითუმო მოვაჭრეები,
რომლებიც დაინტერესებული არიან ნედლი, ან გადაუმუშავებელი პროდუქციის ყიდვაში და/ან გაყიდვაში.
(www.produceworld.com)
პროდუქციის მარკეტინგის ასოციაცია, რომელიც 1949 წელს დაარსდა, არაკომერციული გლობალური სავაჭრო ასოციაციაა, რომელიც ემსახურება 2.400- ზე მეტ წევრს, რომლებიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვაჭრობენ ნედლი ხილით, ბოსტნეულითა და მასთან დაკავშირებული პროდუქციით. მისი წევრები ჩართული არიან
წარმოების, დისტრიბუციის, საცალო და მრეწველობის სასურსათო მომსახურების სექტორში.(www.pma.com)
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თავი 1
მოსავლის აღება და მისი მომზადება ბაზარზე გასატანად
მცირე ფერმერებს შეუძლიათ ისარგებლონ მოსავლის ადრე აღების შესაძლებლობით, როდესაც ბოსტნეული ქორფაა და სასარგებლო; მოსავლის გვიან აღების შესაძლებლობით, როდესაც ხილი უფრო მწიფეა, უფრო
ლამაზი; ან უფრო ხშირ–ხშირად აიღონ მოსავალი (ისარგებლონ მოსავლის მრავალჯერადად აღების უპირატესობით იმისათვის, რომ პროდუქტები მათი დამწიფების ოპტიმალურ ეტაპზე მოკრიფონ). ყველა ამ შესაძლებლობის გამოყენება უზრუნველყოფს უფრო მაღალი შემოსავლების მიღებას, ვინაიდან თქვენს მიერ გასაყიდად შეთავაზებულ პროდუქციას უფრო მაღალი ღირებულება ექნება.
ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული შეცდომა, რომელსაც ხილ- ბოსტნეულის მწარმოებლები უშვებენ, ხილის მოსავლის ნაადრევად აღებაა, როდესაც ხილი ჯერ კიდევ საკმარისად დამწიფებული არ არის და მისი საგემოვნო თვისებები არასრულფასოვნადაა განვითარებული. ბოსტნეულის ზოგიერთი სახეობა, თუ
დიდ ზომამდე გაზრდას დავაცდით, ზედმეტად ბოჭკოვანი ან თესლით სავსე იქნება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს მისი საკვები თვისებების დაქვეითებას. არსებობს მრავალი ისეთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურა, რომლის ერთბაშად მოკრეფის შემთხვევაში, აუცილებლად შეგყვებათ დიდი რაოდენობით დაუმწიფებელი
ან გადამწიფებული ხილი და ბოსტნეული. სიმწიფის ინდექსის, როგორც სტანდარტის, გამოყენება მნიშვნელოვნად შეამცირებს დახარისხებამდე წარმოქმნილ დანაკარგებს. ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის შემთხვევაში, ეს ითვალისწინებს რეფრაქტომეტრის გამოყენებას შაქრების შემცველობის გაზომვისთვის, ან პენეტრომეტრის გამოყენებას სიმკვრივის ხარისხის გაზომვისთვის.
მოსავლის აღების დროს პროდუქტის მექანიკური დაზიანება, შეიძლება სერიოზული პრობლემა გახდეს,
რადგანაც დაზიანებები ხელს უწყობს პროდუქტის ლპობას, წყლის დაკარგვის ზრდასა და რესპირატორული და
ეთილენის გამომუშავების დონის მატებას, რაც იწვევს პროდუქციის ხარისხის სწრაფად გაუარესებას. ზოგადად, მოსავლის მანქანით აღების დროს, პროდუქციას უფრო დიდი ზიანი ადგება, ვიდრე ხელით მოკრეფისას. თუმცა, ზოგიერთი ძირხვენები, შეიძლება მძიმედ დაზიანდეს ხელით ამოთხრისას, თუ სათანადო სიფრთხილეს არ გამოვიჩენთ. ტარა, რომლებსაც მკრეფავები მინდორში იყენებენ, სუფთა უნდა იყოს, გლუვი შიდა ზედაპირი და მოსწორებული კიდეები უნდა ჰქონდეს. უფრო სასურველია ერთმანეთში ჩასაწყობი პლასტმასის ყუთები, რომლის შეძენა თავდაპირველად, მართალია, დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ
უფრო გამძლეა, მრავალჯერადი გამოყენებისაა და ადვილად იწმინდება (სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაცია, 1989 წელი). კალათების გამოყენების შემთხვევაში, ისინი დაწნული უნდა იყოს "შიგნიდან
გარეთ" და თითოეული ლერწმის თავსა და ძირში მოჭრილი ბოლოები კალათის გარე მხარეს უნდა იყოს განთავსებული (გრირსონი, 1987 წელი).
ხელით მკრეფავები კარგად უნდა იყვნენ მომზადებული მოსავლის სათანადოდ მოსაკრეფად, რომ დაზიანებები და დანაკარგები მინიმუმამდე იყოს შემცირებული და უნდა შეეძლოთ იმ პროდუქტისთვის შესაფერისი მომწიფების სტადიის ამოცნობა, რომელსაც კრეფენ. მკრეფავები სიფრთხილეს უნდა იჩენდნენ და მათ
მიერ ხილის ან ბოსტნეულის მოწყვეტა, მოჭრა ან გამოქაჩვა იმგვარად უნდა ხდებოდეს, რომ მცენარეს რაც
შეიძლება ნაკლები ზიანი მიადგეს. დანის ბოლოები მომრგვალებული უნდა იყოს, რომ მრავალწლიანი მცენარეებისთვის უყურადღებობით მიყენებული ზედმეტი დაზიანებები მინიმუმამდე იყოს შემცირდეს. დანები და
საჭრელი ტიპის მაკრატლები ყოველთვის კარგად უნდა გაილესოს. მკრეფავებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი
სავსე ტომრების და/ან კალათების ფრთხილად ჩამოცლა და არასდროს ერთბაშად არ უნდა ჩაყარონ, ან ისროლონ ხილი საერთო კონტეინერებში. თუ მკრეფავები პირდაპირ დიდ, საერთო კონტეინერში აგროვებენ
ხილს, დაჭყლეტისგან მის დასაცავად შესაძლებელია ტილოს ნაჭრისგან გაკეთებული ღარის გამოყენება, რომელიც პროდუქტის კონტეინერში ვარდნის სიჩქარეს შეამცირებს. ერთმანეთზე დასაწყობი მინდვრის კონტეინერები უნდა ინახებოდეს სუფთა, გაწმენდილ მდგომარეობაში, კარგი ვენტილაციის პირობებში.
პროდუქტის მზეზე გაჩერება მოსავლის აღების დროს და შემდგომ, შეძლებისდაგვარად, თავიდან უნდა
ავიცილოთ, ვინაიდან მზეზე დატოვებული პროდუქცია გადახურდება და შეიძლება დაიწვას. მზის შუქზე პროდუქტი შეიძლება მოკლე დროში 4 - 6°C (7 - 11°F) მეტად გათბეს, ვიდრე ჰაერის ტემპერატურა (ტომპსონი და
სხვები, 2001 წელი). მინდვრის კონტეინერები ჩრდილში უნდა იყოს მოთავსებული ან გადაფარებული (მაგალი-
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თად, მსუბუქი ფერადი ტილოთი, მცენარის ფოთლებით, ჩალით, ან გადმოპირქვავებული ცარიელი კონტეინერით), თუ მოსალოდნელია, რომ მათი მინდვრიდან გატანა დაგვიანდება. ზოგჯერ მოსავლის მოკრეფა მიზანშეწონილია ღამით ან ადრე დილით, როდესაც შიდა ტემპერატურა შედარებით დაბალია, რაც პროდუქციის
შემდგომი გაგრილებისთვის საჭირო ენერგიის დაზოგვის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს. ისეთი კულტურების შემთხვევაში, როგორიცაა მანგო და პაპაია, წვენის გამოდინება ხშირად უფრო ნაკლებად ხდება გვიან
დილით, ვიდრე ადრე დილას (პანტასტიკო, 1980 წ.) და ამიტომ, უმჯობესი იქნება მოსავლის აღება რაც შეიძლება გვიან დილით, რომ მოგვიანებით ნაკლები ძალისხმევა დაიხარჯოს პროდუქციის გაწმენდაზე მის შეფუთვამდე. ასევე, მიზანშეწონილი არ არის ციტრუსების მოკრეფა დილით ადრე, როდესაც ნაყოფი დაბერილია იმის გამო, რომ ამ დროს ციტრუსოვანთა ქერქის ყვითელი კანის ჯირკვლებიდან ეთერზეთების გამოყოფისადმი მგრძნობელობა უფრო დიდია, რაც ნაყოფის ზეთით ლაქიანობას იწვევს (უკვე ყვითელ და ნარინჯისფერ ნაყოფებზე მწვანე ლაქები ჩნდება).
უშუალოდ მოსავლის მოკრეფის შემდგომ, პროდუქციის ბაზარზე გასატანად მომზადების პროცესში, არსებითი მნიშვნელობა აქვს მის გაგრილებას. გაგრილება (ასევე ცნობილია, როგორც "წინასწარი გაგრილება")
გულისხმობს მინდვრის სიცხის მოცილებას უშუალოდ მოსავლის მოკრეფის შემდეგ, ვიდრე პროდუქტებს რაიმე სახის შემდგომი დამუშავება ჩაუტარდებათ. გაგრილების დაგვიანება გამოიწვევს პროდუქტის შენახვის
ვადის შემცირებასა და მისი ხარისხის დაქვეითებას. განმეორებით გაგრილებასა და გათბობას დაქვემდებარებული პროდუქტიც კი უფრო ნელა ფუჭდება, ვიდრე ის პროდუქტი, რომელიც თავდაპირველად არ ყოფილა
გაგრილებული (მიტჩელი და სხვები, 1972 წ.).
პროდუქტის უხეში დამუშავება, მისი ბაზარზე გასაყიდად მომზადების პროცესში, გაზრდის ჩაჭყლეტისა და
მექანიკური დაზიანებების რაოდენობას და შეამცირებს გაგრილების დადებით შედეგებს. მინდორსა და დასაფასოებელ საწარმოს შორის გზები მოსწორებული და თავისუფალი უნდა იყოს მსხვილი ჩაღრმავებებისგან,
გამონაშვერებისა და ორმოებისგან. ტრანსპორტირებისას, მინდვრის ყუთები კარგად უნდა იყოს დაცული,
ტომრები კი გადავსებული არ უნდა იყოს. სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარე უნდა შეესაბამებოდეს გზების ხარისხსა და პირობებს, დასატვირთი მანქანის და/ან ტრაილერის საკიდარები კარგ მდგომარეობაში უნდა იყოს. საბურავებში ჰაერის დაკლებული წნევის შედეგად შემცირდება სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობით გამოწვეული ზემოქმედება პროდუქტზე (ტომპსონი და სხვები, ქადარში, 2002 წ.).
ნებისმიერი მეთოდი, რომლის გამოყენება შეამცირებს პროდუქციის დამუშავების რაოდენობას, ხელს შეუწყობს დანაკარგების შემცირებას. პროდუქციის საველე პირობებში დაფასოება (შერჩევა, დახარისხება,
გაწმენდა და შეფუთვა მოსავლის აღების დროს) მნიშვნელოვნად შეამცირებს დამუშავების პროცესში იმ ნაბიჯების რაოდენობას, რომელიც პროდუქციამ ბაზარზე გატანამდე უნდა გაიაროს. შესაძლებელია ისეთი ტიპის მცირე ზომის ურიკების, ან საველე პირობებისთვის განკუთვნილი მცირე ზომის მობილური დასაფასოებელი სადგურების შემუშავება, რომელიც მკრეფავებთან ერთად გადაადგილდება მინდორში და მოსავლის მოკრეფასთან დაკავშირებული სამუშაოების წარმოებისთვის საჭირო ჩრდილს უზრუნველყოფს.

ხელის ურიკა

გამოიყენება საველე პირობებში გადაზიდვისთვის. მკრეფავები ცარიელ მუყაოს ყუთს
ათავსებენ ურიკაზე, შემდეგ მათ მიერ ხდება
ხილისა და ბოსტნეულის შეგროვება, გადარჩევადახარისხება, შეფასება და უშუალოდ კონტეინერში ჩაწყობა. სავსე ყუთები დაუყოვნებლივ
გადააქვთ მაცივრებში, ან სათანადოდ დაჩრდილულ ადგილას ინახავენ.
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სიმწიფის სტანდარტები
სიმწიფის სტანდარტები განსაზღვრულია მრავალი ხილის, ბოსტნეულისა და ყვავილოვანი კულტურებისთვის. მოსავლის აღება სიმწიფის სათანადო დონის მიღწევისას, შესაძლებლობას აძლევს შესაფუთ საწარმოებს, რომ საუკეთესო ხარისხის პროდუქციასთან დაიწყონ მუშაობა. მოსავლის ნაადრევად აღებისას, ნაყოფი, შესაძლოა ნაკლებ სურნელოვანი ან არასათანადოდ დამწიფებული იყოს, მაშინ, როდესაც მოსავლის
დაგვიანებით აღებისას, ნაყოფი შესაძლოა ბოჭკოვანი, ან გადამწიფებული იყოს. მკრეფავებს შეიძლება
ჩაუტარდეთ ტრენინგი საკრეფი სიმწიფის იდენტიფიცირების მეთოდებში. წინამდებარე ე. წ. „რეიდის“ ცხრილში (ქადერი, 2002 წ.) მოყვანილია სიმწიფის ინდექსების რამდენიმე მაგალითი.

ინდექსი

მაგალითები

სრული ყვავილობიდან მოსავლის
აღებამდე გასული დღეები

ვაშლი, მსხალი

საშუალო აქტიურ ტემპერატურათა
ჯამი ზრდის პერიოდში

მსხალი, ვაშლი, სუფრის ტკბილი
სიმინდი

მოცილებადი ფენის განვითარება

ნესვის, ვაშლის, ფეიხოას ზოგიერთი
სახეობა

ზედაპირის მორფოლოგია და
სტრუქტურა

კანის ფორმირება ყურძნის, პომიდვრის
ნაყოფებზე ნესვის ზოგიერთ ჯიშებში
ბადისებრი ქერქის განვითარება ზოგიერთი ნაყოფის სიპრიალე (პარაფინისებრი ნადების წარმოქმნა)

ზომა

ხილის ყველა სახეობა და ზოგიერთი
ბოსტნეული

სპეციფიკური სიმძიმე

ალუბალი, საზამთრო, კარტოფილი

ფორმა

ბანანის კუთხოვანი/მკვრივი ნაყოფი
ხორციანი მანგო (ანუ სავსე რბილობიანი მანგო) ბროკოლისა და ყვავილოვანი კომბოსტოს კომპაქტობა

სიმკვრივე

სალათა, კომბოსტო, ბრუსელის
კომბოსტო

ტექსტურის მახასიათებლები
სიმაგრე

მსხალი, ვაშლი, კურკიანი ხილის ნაყოფი

სირბილე

მსხალი

ნაყოფის შინაგანი შეფერილობა და
სტრუქტურა

ჟელესებრი მასალის ფორმირება პამიდვრის ნაყოფში ზოგიერთი ხილის
ჯანსაღი ფერი (ხორცისფერი)
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შემადგენლობის განმსაზღვრელი
ფაქტორები
სახამებლის შემცველობა

ვაშლი, მსხალი

შაქრის შემცველობა

მსხალი, ვაშლი, კურკიანი ხილის ნაყოფი, ყურძენი

მჟავის შემცველობა, შაქარ/მჟავის
შეფარდება

ბროწეული, ციტრუსები, პაპაია, ნესვი,
კივი

წვენის შემცველობა

ციტრუსები

ზეთის შემცველობა

ავოკადო

სიმწკლარტე (ტანინის შემცველობა)

ხურმა, ფინიკი

შინაგანი ეთილენის კონცენტრაცია

ვაშლი, მსხალი

ბოსტნეულის მოსავლის აღება ხდება მათი სიმწიფის სხვადასხვა დონეზე, იმის მიხედვით, საკვებად მცენარის რომელ ნაწილს ვიყენებთ. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში წარმოდგენილია ბოსტნეული კულტურების სიმწიფის ინდექსების რამდენიმე მაგალითი.

კულტურა

ინდექსი

ფესვიანი, ბოლქვიანი და
ტუბერიანი კულტურები
თალგამი და სტაფილო

საკმარისად დიდი და ხრაშუნა (გადამწიფებული გული/რბილობი)

კარტოფილი, თავიანი ხახვი და
ნიორი

თავები იწყებენ გამოშრობას და
ვარდნას

ჩინური ლობიო (იამსი) და კოჭა

საკმარისად დიდი და ხრაშუნა (გადამწიფებული, გული გამაგრებული და
ბოჭკოვანი)

მწვანე ხახვი

ფოთლები მაქსიმალურად ფართო და
გრძელი

ხილ-ბოსტნეული
ფურაჟისთვის - ანუ პირუტყვის საკვები ბარდა, მინდვრის ბალახოვანი
ლობიო, უბეწვო ლობიო, ბატაო,
ტკბილი ბარდა და ფრთისებრი
ლობიო

კარგად შევსებული და ვარგისი
ჩენჩოები

ლიმის ლობიო და ცისფერი ბარდა
(ან კიანუსი) ბამია

კარგად შევსებული ჩენჩოები, რომლებიც იწყებს სიმწვანის დაკარგვას, სასურველი ზომა მიღწეულია და ბოლოები შეკრული აქვს

ტროპიკული კიტრი (Trichosanthes
cucumerina) და გოგრა (Lagenaria
siceraria)

სასურველი ზომა მიღწეულია და დიდი
თითის ფრჩხილი ადვილად წვდება რბილობს (გადამწიფებულია, თუ დიდი თითის ფრჩხილი რბილობში ადვილად
ვერ ჩადის)
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ბადრიჯანი, მწარე გოგრა, ჩაიოტი
ან სასალათე კიტრი

სასურველი ზომა მიღწეულია, მაგრამ
ჯერ ნაზია (თუ შეფერილობა გამკრთალებული ან შეცვლილია და თესლები
მაგარი)

ტკბილი სიმინდი

გამოყოფს წვენს გულის გაჭრისას

პამიდორი

თესლები ცვივა ნაყოფის გაჭრისას, ან
მწვანე ფერი ვარდისფრად გარდაიქმნება

ტკბილი „ბულგარული“ წიწაკა

მუქი მწვანე ფერი ხუნდება ან წითელში
გადადის

მუსკუსის ნესვი

ადვილად გამოეყოფა ვაზს, მსუბუქად
მოგრეხისას სუფთა ღრუს ტოვებს

მუსკატის ნესვი

ნაყოფი იცვლის ფერს ბაცი მომწვანოთეთრიდან კრემისფერ შეფერილობაში;
საგრძნობი არომატი

საზამთრო

ქვედა ნაწილის ფერი მოკრემისფეროყვითელში გადადის, დარტყმისას,
ყრუ ხმა აქვს, თითქოს ფუყეა

ხილ-ბოსტნეული
ყვავილოვანი კომბოსტო

მკვრივი თავი (გადამწიფებულია, თუ
მოგრძო და გაშლილი ყვავილედი აქვს)

ბროკოლი

თავი კომპაქტურია (გადამწიფებულია,
თუ გაშლილი ყვავილედი აქვს)

ფოთლოვანი ბოსტნეული
სალათი

საკმაოდ დიდია ყვავილობამდე

კომბოსტო

მკვრივი თავთავი (გადამწიფებულია, თუ
თავთავი სკდება)

ნიახური

საკმარისად დიდია, სანამ გულად
გარდაიქმნება

რეფრაქტომეტრის გამოყენება
შაქრები წარმოადგენს ძირითად ხსნად მშრალ ნივთიერებებს ხილის წვენებში, რაც შესაძლებელს ხდის
ხსნადი მშრალი ნივთიერებების გამოყენებას სიტკბოს ხარისხის შეფასებისთვის. ხილის წვენის მცირე რაოდენობის ნიმუშში ხსნადი მშრალი ნივთიერებების პროცენტული შემცველობის მაჩვენებლის დასადგენად,
საველე პირობებში, შესაძლებელია ხელის რეფრაქტომეტრის გამოყენება („Brix (°Bx)ბრიქსის“ შაქრის შემცველობის გამზომი სისტემის ექვივალენტურია). ტემპერატურა გავლენას მოახდენს მონაცემთა წაკითხვაზე
(ხსნადი მშრალი ნივთიერებების პროცენტული შემცველობის მაჩვენებელი გაიზრდება დაახლოებით 0.5%,
ყოველი 5ºC ან 10 ºF) და ამიტომ გაზომვების დარეგულირება უნდა მოხდეს გარემოს ტემპერატურის გათვალისწინებით.
ხილის ნიმუშიდან წვენის გამოყოფისთვის ხელსაყრელია ნივრის საწურის გამოყენება. მცირე ზომის ხილის შემთხვევაში, მთლიანი ნაყოფი გამოიყენეთ. დიდი ზომის ნაყოფის შემთხვევაში, აიღეთ ამონაჭერი
ყუნწიდან ნაყოფის შუა ნაწილამდე. მოაცილეთ რბილი და წვენის გასაფილტრად გამოიყენეთ მარლის პატარა
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ნაჭერი. მონაცემთა წაკითხვებს შორის აუცილებელია რეფრაქტომეტრის გაწმენდა გამოხდილი წყლით და
სტანდარტიზება (ხსნადი მშრალი ნივთიერებების პროცენტული შემცველობის მაჩვენებლის მნიშვნელობა უნდა იყოს 0%, 20ºC ან 68ºF ტემპერატურულ პირობებში).

რეფრაქტომეტრი

ქვემოთ მოყვანილია ხსნადი მშრალი ნივთიერებების შემოთავაზებული პროცენტული შემცველობის რამოდენიმე მაგალითი ზოგიერთი პროდუქტებისთვის. თუ მაჩვენებლის მნიშვნელობა მყარი ნივთიერებების
უფრო მაღალ პროცენტულ შემცველობაზე მიუთითებს, ეს ნიშნავს, რომ პროდუქტი მინიმალურ სტანდარტზე
უკეთესი ხარისხისაა. მაგალითად, საუკეთესო გემოს მქონე მარწყვისთვის ხსნადი მშრალი ნივთიერებების პროცენტული შემცველობის მაჩვენებელი უნდა შეადგენდეს 8% ან მეტს.

ხსნადი მშრალი ნივთიერებების მინიმალური
პროცენტული შემცველობა

გარგარი

სიმკვრივის საზომის გამოყენება
იმისათვის, რომ შევაფასოთ პროდუქტის სირბილის ხარისხი
ან სიხრაშუნე, ხელით უნდა მოვსინჯოთ (მოუჭიროთ), ან ჩავკბიჩოთ იგი. ობიექტური გაზომვების განხორციელება შესაძლებელია პენეტრომეტრების გამოყენებით, რომლებიც ძვირი არ
ღირს. სიმკვრივის გაზომვის ყველაზე გავრცელებული მეთოდია
შეკუმშვის დაწოლა ანუ ფუნტი/ძალა (lbf). Effe-gi ხილის პენეტრომეტრი არის ხელის საზომი ხელსაწყო, რომელიც გამოიყენება
ნიმუშის სიმკვრივის გასაზომად.
სიმკვრივის გასაზომად გამოიყენეთ თანაბარი ტემპერატურის ხილი, ვინაიდან, როგორც წესი, თბილი ხილი უფრო რბილია,
ვიდრე ცივი. გამოიყენეთ ერთნაირი ზომის ხილი, ვინაიდან, როგორც წესი, დიდი ზომის ხილი უფრო რბილია, ვიდრე პატარა ზომის. უფრო დიდი ზომის ნაყოფზე ორი „ჩხვლეტის“ ტესტი განახორციელეთ, ანუ ნაყოფის შუა ნაწილში იგი ორივე მხარეს თითოჯერ ჩაჩხვლიტეთ. მოაცილეთ კანის ზედა მრგვალი ნაჭერი
(მისი გარშემოწერილობა უფრო დიდი უნდა იყოს, ვიდრე გამოსაყენებელი ხელსაწყოს ზედაპირი) და შეარჩიეთ სათანადო ზომის
საჭრელი თავაკი (იხ. ქვემოთ). ნაყოფი განათავსეთ უმოძრაო,
მყარ ზედაპირზე და ხელსაწყოს ბოლო თანაბარი სიჩქარით (აიღეთ 2 წამი), ნელ-ნელა შეიყვანეთ ნაყოფში, ხელსაწყოზე მოცემულ ნიშნულამდე. აიღეთ ჩვენება 0.5 ფუნტი-ძალის სიზუსტით.

მოცვი

10%
10%

ალუბალი

14-16%

ყურძენი

14-17.5%

კივი
მანგო
მუსკუსის ნესვი
ნექტარინი

6,5%
10-12%
10%
10%

პაპაია

11,5%

ატამი

10%

მსხალი

13%

ანანასი

12%

ქლიავი

12%

ბროწეული

17%

მარწყვი

7%

საზამთრო

10%
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Ef-gi თავაკების სათანადო ზომები, რომლებიც გამოიყენება ხილის შერჩეულ სახეობათა სიმკვრივის
გასაზომად:
სიმკვრივის ტესტერის დაკალიბრებისთვის, ვერტიკალურად დაიკავეთ
3 მმ (1/8 დუიმი)
ალუბალი, ყურძენი, მარწყვი
ტესტერი და მოათავსეთ მისი ბოლო
8 მმ (5/16 დუიმი)
გარგარი, ავოკადო, კივი,
სასწორის თეფშზე. დააწექით მამსხალი, მანგო, ნექტარინი,
ნამდე, ვიდრე სასწორზე მოცემული
პაპაია, მსხალი
წონა არ დარეგისტრირდება და შემდეგ
11 მმ (7/16 დუიმი) ვაშლი
წაიკითხეთ სიმკვრივის ტესტერი.
გაიმეორეთ 3-5-ჯერ და თუ ტესტერი
იგივეს აჩვენებს, რასაც სასწორი,
ესე იგი მზადაა გამოყენებისთვის. პენეტრომეტრების დარეგულირებისთვის სარეცხელი მოწყობილობა განათავსეთ შესაბამის განსაზღვრულ ადგილებში (დაიცავით ინსტრუქცია, რომელიც ხელსაწყოს მოჰყვება).
1.5მმ (1/16 დუიმი)

ზეთისხილი

მოსავლის კრეფის ხერხები და მეთოდები
მოსავლის აღებისას, ნაყოფს რაც შეიძლება ნაკლები მექანიკური დაზიანება უნდა მივაყენოთ. ფრთხილი
ამოთხრა, მოკრეფა და დამუშავება დაგეხმარებათ მოსავლის დანაკარგების შემცირებაში.
ფრთხილად მოკრიფეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ნაყოფის დაზიანება:

ზოგიერთი კულტურების შემთხვევაში, ნაყოფის მომწიფებისას წარმოიქმნება ბუნებრივი მოტეხვის ადგილები ყუნწსა და ძირითადი ღეროს შეერთების ადგილებში. მკრეფავებმა ნაყოფი მაგრად, მაგრამ ფრთხილად უნდა დაიჭირონ და ზემოთ მიაწვნენ, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ ნახატში. ბამბის ხელთათმანების გაკეთება, ფრჩხილების დაჭრა და სამკაულის მოხსნა, როგორიცაა ბეჭდები და სამაჯურები, დაგეხმარებათ მოსავლის აღებისას მექანიკური დაზიანებების შემცირებაში.
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თუ ფოთლოვანი ბოსტნეულის მცირე რაოდენობით მოკრეფა
ხდება შიდა მოხმარებისთვის, ან გზისპირა ვაჭრობის მიზნით, ან
საკოლმეურნეო ბაზრებზე გასაყიდად, სასარგებლო იქნება მცირე
ზომის რეზერვუარით პროდუქციაზე ცივი წყლის გადავლება გასაგრილებლად. მკრეფავს შეუძლია აღნიშნული რეზერვუარი უშუალოდ
მინდორში წაიღოს და გამოიყენოს იგი, როგორც საველე კონტეინერი. პროდუქციის თითოეული პარტიისთვის აუცილებელია სუფთა
წყლის გამოყენება. მოსავლის მოკრეფის პროცესში ფოთლოვანი
ბოსტნეულის ცივი წყლით გაგრილება დაგეხმარებათ ხარისხის შენარჩუნებასა და ჭკნობის თავიდან აცილებაში.

მოსავლის მოსაკრეფად განკუთვნილი ტარა და კონტეინერები
არსებობს მრავალი ზომისა და ფორმის კალათები, ტომრები და
ვედროები მოკრეფილი მოსავლის ჩასაწყობად. ნაყოფების
დაზიანებისგან დაცვის თვალსაზრისით, უმჯობესია ვედროების
გამოყენება, ვინაიდან კალათები იჭმუჭნება და ნაყოფი შეიძლება
მოიჭყლიტოს.
მოსავლის მოსაკრეფად განკუთვნილი კონტეინერების სახით
შესაძლებელია, შეკერილი ტომრების გამოყენება, რომლის ორივე
ბოლო ღია იქნება; მზა კალათები, რომლის ღია ძირზე ნაჭერი იქნება დამაგრებული; მოძრავსარტყელებიანი ტომრები, ან მცირე
ზომის კალათები, რომლებსაც, უბრალოდ, სამხრეული შეიძლება დაემატოს.

პლასტმასის ყუთები შედარებით ძვირია, მაგრამ
გამძლე, მრავალჯერადი გამოყენებისაა და ადვილად
ირეცხება. ცარიელი ყუთები ერთმანეთში ეწყობა, რაც
ადგილის დაზოგვის შესაძლებლობას იძლევა შენახვის
ან ტრანსპორტირების დროს. ასევე შესაძლებელია,
სავსე ყუთების ერთმანეთზე შტაპელებად დაწყობა,
თუ ყოველი ზედა ყუთი საპირისპირო მიმართულებით
დაიდება ქვედა ყუთზე.

შტაპელებად დასაწყობი, მრავალჯერადი გამოყენების პლასტმასის ყუთები:
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თუ პლასტმასის ყუთებს გვერდებსა და/ან ძირზე საჰაერო ჭრილები კარგად აქვს გაკეთებული, ისინი ასევე შეიძლება გამოვიყენოთ მოსავლის აღების შემდგომ პროდუქტების გასარეცხად და/ან გასაგრილებლად. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ თავები 3 და 4.

მოსავლის მოსაკრეფად საჭირო იარაღები
ზოგიერთი ნაყოფი უნდა მოიჭრას ჩვეულებრივი საჭრელით ან სპეციალური მაკრატლით-კლიპერით. კლიპერები ან დანები კარგად გალესილი უნდა ინახებოდეს. ნაყოფის ყუნწები, მერქნიანი ღეროები თუ წამონაზარდები ნაყოფთან მაქსიმალურად ახლოს უნდა მოიჭრას იმისათვის, რომ ხილის ტრანსპორტირებისას გვერდით მოთავსებული ნაყოფები არ დაზიანდეს.

სასხლავი სეკატორი ხშირად გამოიყენება ხილის, ზოგიერთი ბოსტნეულის სახეობის მოსაკრეფად და ყვავილების მოსაჭრელად. ხელმისაწვდომია მრავალი ტიპის როგორც ხელის, ასევე ჯოხზე დასამაგრებელი სეკატორების მოდელები და მათ შორის სეკატორები, რომლებიც ჭრის ნაყოფს და უჭირავს მოჭრილი ნაყოფი ღეროზე. აღნიშნული დეტალი შესაძლებლობას აძლევს მკრეფავს, მოსავალი საგდულის გარეშე მოკრიფოს ისე,
რომ ხილი ძირს არ დაუვარდეს.
სწორპირიანი ხელის სეკატორი ხილისა და ყვავილებისთვის
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თხელი მოღუნული პირის მქონე სეკატორი
ყურძნისა და ხილისთვის

ხელის საჭრელი და შემაკავებელი სეკატორი

მაკრატელი-კლიპერი ციტრუსებისთვის

ჯოხზე დამაგრებული სეკატორი

გრძელ ჯოხზე დამაგრებული საჭრელი იარაღის გამოყენება დაგეხმარებათ ისეთი ხილის მოკრეფაში, როგორიცაა მანგო და ავოკადო, როდესაც ნაყოფი ძნელად მისაწვდომია. მჭრელი პირები ყოველთვის გალესილი, ხოლო სანაყოფე ტომარა შედარებით მცირე ზომის უნდა იყოს. მჭრელი პირის დახრის კუთხემ და სანაყოფე ტომრის ფორმამ, შეიძლება გავლენა იქონიოს მოკრეფილი ხილის ხარისხზე და ამიტომ ახალი იარაღები,
გამოყენებამდე გულდასმით უნდა შემოწმდეს.

ხილის მოსაკრეფად ჯოხის გამოყენება
მოსავლის მოსაკრეფად ჯოხებისა და საკრეფელების დამზადება შესაძლებელია კუსტარული წესით, ან
მათი შეძენა შეიძლება სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის მიმწოდებელი კომპანიებისგან. ქვემოთ მოცემულ ნახატებში ნაჩვენებია საკრეფელები, რომლებიც ხელით არის მოქსოვილი მაგარი თოკისგან, ან
შეკერილია ბრეზენტისგან. კალათის რგოლად გამოყენებული სალტეს გაკეთება შეიძლება თუნუქისგან,
ფოლადის მილისგან, ან ჯართისგან.

21

ხელით ნაქსოვი ტომარა ხილის მოსაკრეფად
(საკრეფელა)

ბრეზენტის ტომარა ხილის მოსაკრეფად

საჭრელი
პირი

საჭრელი
ჭდე

ხილის ხეები ზოგჯერ საკმაოდ მაღალია და ხიდან
მოჭრისას ხილი მიწაზე ცვივა, რაც ნაყოფის ძლიერ დაზიანებას (ჩაჭყლეტას) იწვევს. თუ ორი მკრეფავი ერთად იმუშავებს, მაშინ ერთი მათგანი მოჭრის ხილს
ხიდან კლიპერით ან საჭრელით და მეორეს ტომარაზე
ჩამოუგდებს იმგვარად, რომ ნაყოფი პირდაპირ მიწაზე არ დაენარცხოს. ამ მეორე მკრეფავს ტომარა ორივე ხელით უჭირავს და ქვევიდან ცალი ფეხი აქვს ამოდებული. იგი ტომრით იჭერს ჩამოვარდნილ ხილს და
ტომრის ერთი ბოლო დაშვებული აქვს იმგვარად, რომ
ნაყოფი უვნებლად ჩამოგორდეს მიწაზე.

კაკლოვანთა უმეტესობისგან განსხვავებით, მოსავლის აღებისას, ფსტას დაბერტყვა ხიდან მიზანშეწონილი არ არის, მისი ღია ნაჭუჭისა და შედარებით მაღალი ტენიანობის გამო. მოსავლის მოკრეფის მეთოდი, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ წარმოდგენილ
ნახატზე, შეიძლება გამოიყენონ ფსტისა და ზეთის
ხილის მოსავლის ასაღებად. პოლიეთილენის ან ბრეზენტის ნაჭერს დასაბერტყი ხის ძირში აფენენ და ხეს
მექანიკურად ან ხელით არყევენ (ტოტებს ხის ჩაქუჩს
ურტყამენ) მანამდე, ვიდრე კაკალი არ ჩამოიყრება.
ქვემოთ წარმოდგენილ ნახატზე ორი მკრეფავი იღებს
ნაჭერს, რომელზეც ჩამოყრილია კაკალი.
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პროდუქციის დაფასოება საველე პირობებში
როდესაც მოსავლის დაფასოება საველე პირობებში წარმოებს, მკრეფავის მიერ მოსავლის მოკრეფის და
იქვე, მინიმალური დამუშავების შემდეგ, ხდება მისი შეფუთვა. მარწყვის შეფუთვა, როგორც წესი, საველე პირობებში ხდება, ვინაიდან ამ რბილ ხილს მცირედი დამუშავებაც კი აზიანებს. როდესაც საველე პირობებში ხდება სალათის ფოთლის დაფასოება, რამოდენიმე ფოთოლს თავის შესაფუთად ტოვებენ, რაც პროდუქტს დაზიანებისგან იცავს ტრანსპორტირების დროს.
მცირე ზომის ურიკის დახმარებით მკრეფავებს ნაკლებად მოუწევთ დახრა და წელში გამართვა მოსავლის
აღებისას. ქვემოთ წარმოდგენილ ურიკებს წინ ერთი ბორბალი აქვთ, რომლითაც ისინი მკრეფავის წინ გადაადგილდებიან რიგებში.
მარწყვის დაფასოება მინდორში

სალათას დაფასოება მინდორში

ქვემოთ წარმოდგენილია მარტივი მოწყობილობა მათთვის, ვინც საველე პირობებში აწარმოებს პროდუქტების დაფასოებას. ეს არის მოძრავი ურიკა ყუთების დასაწყობი თაროებითა და განიერი სახურავით,
რომელიც ჩრდილს უზრუნველყოფს. ეს მცირე ზომის ურიკა ხელის მიწოლით გადაადგილდება მინდვრის ან ბაღის
განაპირა მხარეს, სადაც მოსავლის აღება მიმდინარეობს. მას იყენებენ სუფრის ყურძნის, მცირე ზომის
ხილისა და განსაკუთრებით ბოსტნეულის დაფასოებისთვის საველე პირობებში.
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ქვემოთ წარმოდგენილი უფრო დიდი ზომის ურიკა, რომელიც განკუთვნილია პროდუქციის საველე პირობებში დასაფასოებლად, მცირე ტრაქტორის მეშვეობით გადაადგილდება მინდორში მოსავლის აღების დროს. ამ
ტიპის ურიკის გამოყენება შესაძლებელია მრავალი სახის კულტურების დასაფასოებლად საველე პირობებში.
ურიკას ასაკეცი სახურავი აქვს, რაც ამარტივებს პროდუქციის ტრანსპორტირებას, ხოლო გაშლისას უზრუნველყოფს ფართო ჩრდილს მკრეფავებისა და პროდუქციისთვის. ურიკის კონსტრუქცია შეიძლება შეიცვალოს
სხვადასხვა პროდუქტებისა და ოპერაციების საჭიროებათა გათვალისწინებით.

საველე პირობებში პროდუქციის დაფასოების თვითმავალი სისტემა შესაძლებლობას აძლევს მინდორში
მომუშავეებს, საველე პირობებში განახორციელონ ისეთი სამუშაოები, როგორიცაა პროდუქტის მოჭრა,
მოსუფთავება, შეკვრა/დაწყობა და შეფუთვა და ამგვარად თავიდან აიცილონ დასაფასოებელი ფარდულის
მოწყობასა და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ხარჯები. ქვემოთ წარმოდგენილ ნახატში, „ფიატის“
მოდელის სატვირთო მანქანის პლატფორმა მოძრაობს საველე პირობებში პროდუქციის დაფასოების სისტემის გვერდით და მასზე იტვირთება უკვე დაფასოებული პროდუქტები, რომლებიც მზადაა ტრანსპორტირებისთვის.
საველე პირობებში პროდუქციის დაფასოების
თვითმავალი სისტემა
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შესაძლო ვარიანტები:
ოპერატორების ადგილების რაოდენობა ცალ მხარეს
რიგებს შორის დაშორება
მანძილი მიწის ზედაპირიდან
მოსავლის აღება შეუძლია წინა, უკანა, ან ორივე მხრიდან

პროდუქციის გადატანა დასაფასოებელ საწარმოში
როდესაც მოსავლის აღების ადგილი დასაფასოებელი საწარმოდან მოშორებით მდებარეობს, პროდუქციის
შეფუთვამდე ჯერ მისი ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს. ბანანებისთვის განკუთვნილი გრავიტაციული კონვეირის სისტემა, რომელიც ასახულია ქვემოთ მოყვანილ ნახატზე, უზრუნველყოფს იმის მაგალითს, თუ როგორ შეიძლება დამუშავების პროცედურის მინიმუმამდე დაყვანა პროდუქციის ბაზრისთვის მომზადების პროცესში. მოკრეფილი ბანანები გადააქვთ პლატფორმებზე, რომლებიც კონვეირის გასწვრივ არის მოწყობილი
და შემდეგ ხდება მათი აწევა და ჩამოკიდება კაუჭებზე, რომლებიც მავთულზეა დამაგრებული. ტრანსპორტირების სიჩქარე რეგულირდება იმ მუშაკების მიერ, რომლებიც მიმართავენ პროდუქციას მთის ძირში განლაგებულ
დასაფასოებელ საწარმოში.
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თავი 2
ძირხვენიანი, ტუბერიანი და ბოლქვიანი კულტურების მოკრეფის
შემდგომი ღონისძიებები
ძირხვენიანი და ტუბერიანი კულტურების პირველადი გაშრობა, როგორიცაა, მაგალითად, ტკბილი კარტოფილი (ანუ ბატატი), კარტოფილი, მანიოკა და იამსი, მნიშვნელოვანია, თუ ასეთი კულტურების გარკვეული დროის განმავლობაში შენახვას ვაპირებთ. ასეთი ტიპის შრობა მიიღწევა რამოდენიმე დღის განმავლობაში
პროდუქციის მაღალ ტემპერატურულ რეჟიმსა და შედარებით მაღალი ტენიანობის პირობებში გაჩერების
გზით, ვიდრე არ მოხდება მოკრეფის დროს მიყენებული დაზიანებების შეხორცება და უჯრედების ახალი დამცავი ფენის ფორმირება. მართალია, თავდაპირველად ასეთი ღონისძიებების ჩატარება, შეიძლება შედარებით
ძვირი დაჯდეს, მაგრამ შენახვის ვადის დიდი ხნით გაზრდა ასეთ პრაქტიკას ეკონომიკურად მიზანშეწონილს
ხდის.
შრობის საუკეთესო პირობები განსხვავდება სხვადასხვა კულტურებისთვის, როგორც ეს ნაჩვენებია წინამდებარე ცხრილში:

საქონლის
დასახელება

ტემპერატურა

კარტოფილი
ტკბილი
კარტოფილი,
ანუ ბატატი

o

o

ფარდობითი
ტენიანობა

დღეების
რაოდენობა

F

(%)

15-20

59-68

90-95

10-May

30-32

86-90

85-90

7-Apr

იამსი

32-40

90-104

90-100

4-Jan

მანიოკა

30-40

86-104

90-95

5-Feb

C

თავიანი ხახვისთვის, ნივრისა და სხვა მსგავსი ბოლქვიანი კულტურებისთვის გაშრობის მეთოდი გამოიყენება უშუალოდ მოსავლის აღების შემდგომ, რაც კანის გარე შრეებისა და ყელის ქსოვილის გაშრობას უზრუნველყოფს მანამდე, ვიდრე მათი დამუშავება და შენახვა მოხდება. თუ ადგილობრივი ამინდის პირობები
ამის შესაძლებლობას იძლევა, ეს კულტურები შეიძლება მოიჭრას, გროვებად დაეწყოს და 5-10 დღით გასაშრობად დარჩეს მინდორში. მცენარეთა მშრალი ზედა ნაწილები შეიძლება გადაეფაროს ბოლქვებს, მათთვის ჩრდილის მოსაწყობად შრობის პროცესში, რაც დაიცავს პროდუქციას ძლიერი სიცხისა და მზისგან მიყენებული დამწვრობისგან. თუ თავიანი ხახვისა და ნივრის გასაშრობად ხელოვნური შრობა გამოიყენება, მაშინ რეკომენდებულია ერთი დღის ან ნაკლები დროის განმავლობაში 35-45°C (95 - 113°F) ტემპერატურული რეჟიმისა და
60 - 75% ფარდობითი ტენიანობის პირობების დაცვა. კანის მშრალი შრეები შემდგომში დაიცავს პროდუქციას
წყლის დაკარგვისგან შენახვის პერიოდში.
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გაშრობა საველე პირობებში
იამსისა და სხვა ძირხვენიანი და ტუბერიანი ტროპიკული კულტურების გარეთ გაშრობა შესაძლებელია, თუ
მათ გროვებად დავაწყობთ ნაწილობრივ დაჩრდილულ ადგილას. საიზოლაციო მასალად შესაძლებელია მოჭრილი
ბალახის ან ჩალის გამოყენება და გროვებად დაყრილ პროდუქციას ზემოდან უნდა გადაეფაროს ტილოს, ჯუთის
ან კანაფის ტომრები. შრობა უნდა მიმდინარეობდეს მაღალი ტემპერატურისა და შედარებით მაღალი ტენიანობის პირობებში. ამგვარი საფარი დააკავებს წარმოქმნილ სითბოსა და ტენიანობას. ასეთი ზვინი, დაახლოებით ოთხი დღე უნდა დავტოვოთ გასაშრობად.
თავიანი ხახვისა და ნივრის გაშრობა საველე
იამსის გაშრობა, ჭრილში მოცემული
პირობებში შესაძლებელია იმ რეგიონებში, სადაც
ხედი
მოსავლის აღების დრო მშრალ სეზონს ემთხვევა.
მოსავლის გაშრობა შესაძლებელია მისი გროვებად
ტილოს ან ჯუთის ტომრები
დაწყობის გზით, ან მსხვილ ბოჭკოვანი ძაფისგან
დამზადებული ტომრებში ჩაწყობის შემდეგ. პროდუქცია შეიძლება ხუთი დღის განმავლობაში დარჩეს მინდორში, შემდეგ ყოველდღიურად უნდა შემოწმდეს მანამდე, ვიდრე გარეკანი ან ყელის ქსოვილები სათანადოდ არ იქნება გამშრალი. შრობის
პროცესი, შეიძლება 10 დღემდე გაგრძელდეს, რაც
ამინდის პირობებზეა დამოკიდებული.
შრობის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, შე- იამსზე განთავსებული ბალახის
სისქე მინიმუმ, 6" (15 სმ) უნდა იყოს.
საძლებელია ვენტილაციის მქონე ფარდულების გამოყენება იმ რეგიონებში, სადაც მზის გამოსხივება და/ან ფარდობითი ტენიანობა მაღალია და ჰაერის ბუნებრივი მოძრაობა დაბალია. ტომრებში ჩაწყობილი პროდუქცია შეიძლება ჩრდილში განთავსდეს ბრეზენტის
ნაჭერზე, ან ცალ მხარეს გახსნილ ფარდულში, ჭერში მოწყობილი ერთი ან ორი ვენტილატორის ქვეშ. გამწოვი
ვენტილირება სახურავში ხელს უწყობს ჰაერის ცირკულაციას.

შრობის მეთოდი ჩრდილისა და ვენტილაციის დახმარებით
სითბოს მაქსიმალურად თანაბარი განაწილება მიიღწევა, როდესაც სითბო საშრობი ნაგებობის იატაკის დონესთან ახლოს ვრცელდება. შესაძლებელია გამათბობლების განთავსება იატაკზე, პროდუქციის ყუთების სიახლოვეს, ან სითბოს შეყვანა მილით საშრობი ნაგებობის გარედან. მაღალი ფარდობითი ტენიანობა მიიღწევა იატაკის დანამვით ან ორთქლის
ქულერის გამოყენებით ოთახში, გარედან ჰაერის დაჭირხვნის გარეშე.
სითბოს მაქსიმალურად თანაბარი განაწილება მიიღწევა, როდესაც სითბო საშრობი ნაგებობის იატაკის დონესთან ახლოს ვრცელდება. შესაძლებელია გამათბობლების განთავსება იატაკზე, პროდუქციის ყუთების სიახლოვეს, ან სითბოს შეყვანა მილით საშრობი ნაგებობის გარედან. მაღალი ფარდობითი ტე-

გამწოვი
ვენტილირება

თბილი ჰაერით შრობა
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ნიანობა მიიღწევა იატაკის დანამვით ან ორთქლის ქულერის გამოყენებით ოთახში, გარედან ჰაერის დაჭირხვნის გარეშე.
თუ გამათბობლები განთავსებულია ჭერში, მაშინ შესაძლებელია ჭერის ვენტილატორების გამოყენება,
რომლებიც დაგვეხმარება სითბოს გადანაწილებაში ქვევით, იმ ოთახში, სადაც პროდუქცია აწყვია. დიდი ყუთები ერთმანეთზე შტაპელებად უნდა დაეწყოს იმგვარად, რომ მათ რიგებს შორის დაშორება 10-15 სმ (4 - 6
დუიმი) იყოს, რაც ჰაერის სათანადო ცირკულაციას უზრუნველყოფს.

470C (850F), 78%

45,50C (820F), 78%

820F, 85%

820F, 85%

ხახვის შრობა–მკურნალობა გროვებად
პროდუქციის დიდი სიმძლავრის შრობის სისტემები მოითხოვს ვენტილატორს, გამათბობელსა და ცხაურა
იატაკს. ქვემოთ მოყვანილ ნახატებში ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება ჰაერის გარედან დაჭირხვნა, გათბობა
და სითბოს გადანაწილება შრობის კამერაში დაყრილი ხახვის მასაში. სახურავთან მოწყობილი ჰაერის გამწოვი ხვრელები გამთბარი ჰაერის ცირკულაციას ახდენს.
გამთბარი ჰაერის ინტენსიურად გამოყენებისას არსებობს ბოლქვების ზედმეტად გამოშრობის შესაძლებლობა, რასაც შედეგად მოჰყვება ზედა ფურცლების დაკარგვა და რბილობის გაშიშვლება. გასაშრობად განთავსებული ხახვი რეგულარულად უნდა შემოწმდეს, რათა თავიდან ავიცილოთ ხახვის ზედმეტად გამოშრობა.
რეცირკულირების
ცხაური
ჰაერშემწოვი
საკანი

ხახვის
გროვა
რეცირკულირებისა და
შერევის ცხაური

მტვერის
საკანი
გამათბობელი

საჰაერო
გამათბობელი

კარი

ცხაურიანი
იატაკი

ი

ელ

ის
ერ ვლ
ჰა სას
შე

კედელი

ჰაერ შემწოვი
საკანი

ხახვის
გროვა

ჰაერის ნაკადი
ცხაურიან
იატაკში ჰაერის
ნაკადის შემავალი
კარი
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ცხაურიანი
იატაკი

10-15 სმ
კედლიდან

შრობა საგანგებო პირობების შემთხვევაში
თუ ისეთი პირობები, როგორიცაა წვიმა ან მინდვრების დატბორვა, არ იძლევა საშუალებას, რომ შრობა საველე პირობებში განხორციელდეს და საშრობი ნაგებობა ხელმისაწვდომი არ არის, მაშინ თავიანი ხახვის გასაშრობად შესაძლებელია დროებითი ფარდულის გამოყენება. ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში ნაჩვენებია
ფარდული, რომელიც ბრეზენტის დიდი ნაჭრებისგან არის აგებული. გამთბარი ჰაერის დაჭირხვნა ხდება პროდუქტის კონტეინერების ცენტრალურ ნაწილში მოწყობილი ღრუ სივრციდან.
შრობის პროცესში, თავიანი ხახვის მასაში თბილი ჰაერის ცირკულაციის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება
რამოდენიმე ვენტილატორი.

ქვეში(ქვესადგამი) ყველა
კუთხეში საფარის დასაჭერად

საფარი

გამათბობელი
ცირკულატორი
ვენტილატორი
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თავი 3
დასაფასოებელ საწარმოში განსახორციელებელი ღონისძიებები
დასაფასოებელი საწარმოს ოპერაციები შეიძლება ისეთი მარტივი სამუშაოებით შემოიფარგლებოდეს,
როგორიცაა პროდუქციის მინდორში, დასაწყობების ადგილიდან სატრანსპორტო კონტეინერში გადატანა, ან
შეიძლება მოიცავდეს პროდუქციის დამუშავებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სახის სამუშაოებს, მათ შორის დასუფთავებას, მოცვილვას და დაყალიბებას ზომის მიხედვით, დახარისხებას ხარისხისა და ფერის მიხედვით. დაჩრდილვას მოსავლის მოკრეფის პერიოდში უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩრდილის შესაქმნელად შეიძლება გამოვიყენოთ ფოთლიანი პალმის ტოტი, პლასტმასის ბადე ან ტილოს ნაჭერი, რომელიც
დროებით აღმართული ბოძებიდან დაეკიდება, ან მუდმივი, გადახურული ნაგებობის მოწყობა. დასაფასოებელი საწარმოს ადგილის შერჩევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას, გასათვალისწინებელია ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა მინდორსა და ბაზრამდე მისასვლელი გზა, საკმარისი სივრცე სატრანსპორტო საშუალებების დასაფასოებელი საწარმოს ტერიტორიაზე შესასვლელად და გასასვლელად და მუშახელის ხელმისაწვდომობა (პროქტორი,1985 წ.).
ყველაზე მარტივ დასაფასოებელ საწარმოში პროდუქცია საკრეფი ტარით, მოსავლის მოკრეფისთანავე,
უშუალოდ დამფასოებლებს მიეწოდება. შემდეგ დამფასოებელთა მიერ ხდება მისი გადარჩევა, კლასიფიკაცია, დახარისხება ზომის მიხედვით და შეფუთვა უშუალოდ სათანადო სატრანსპორტო ტარაში. ასეთ შემთხვევაში, თითოეულმა მუშაკმა უნდა იცოდეს პროდუქტის დეფექტების, ხარისხისა და ზომის მოთხოვნებისა
და შეფუთვის მეთოდების შესახებ.
დასაფასოებელი საწარმოს ზომისა და კომპლექსურობის ზრდასთან ერთად, შესაძლებელი იქნება უფრო
მეტი ოპერაციებისა და მუშაკების დამატება, რომლებიც დატრენინგებულები იქნებიან სპეციალური სამუშაოების შესრულებაში.

პროდუქტის დაცლა
მოკრეფილი პროდუქცია სხვადასხვა გზებით უნდა გადმოიცალოს მინდვრის ან საერთო ტარიდან და დასაფასოებელი საწარმოს ტერიტორიაზე მიეწოდოს. სასაქონლო დამუშავების პირველ ნაბიჯს ეძახიან დაცლას.
პროდუქცია ფრთხილად უნდა გადმოიცალოს, წყლის დახმარებით ან პირდაპირი გადმოცლის წესის გამოყენებით. პროდუქციის სველი წესით გადმოცლის შემთხვევაში, შესაძლებელია პროდუქტის დაჭყლეტისა და დაბეჟვის ხარისხის შემცირება გამდინარე დაქლორილი (100-150 ppm კონცენტრაციის) წყლის გამოყენებით ფაქიზი პროდუქციის გადასატანად. მშრალი წესით პროდუქციის გადმოცლის მეთოდის გამოყენებისას, შეფუთული, დახრილი პლატფორმები ან მოძრავი კონვეირის სარტყლები შეამცირებს პროდუქციის დაზიანების ხარისხს.

წინასწარი დახარისხება
პროდუქციის წინასწარი დახარისხება, ჩვეულებრივ, ხორციელდება დაზიანებული, დამპალი ან სხვაგვარი დეფექტის (წუნის) მქონე პროდუქტების ამოსარჩევად მანამდე, ვიდრე პროდუქცია გაივლის გაგრილების ან დამატებითი სასაქონლო დამუშავების პროცედურას. წინასწარი დახარისხება ენერგიის დაზოგვის შესაძლებლობას მოგცემთ იმ თვალსაზრისით, რომ დაწუნებული პროდუქციის დამუშავება აღარ მოხდება. იმ პროდუქტების გამოხშირვა, რომლებიც ლპობას განიცდიან, შეაჩერებს ინფექციის გავრცელებას სხვა პროდუქტებზე
და განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მოსავლის აღების შემდგომ პესტიციდები არ გამოიყენება.
ზოგიერთი სახის პროდუქტებისთვის, როგორიცაა კივი და ავოკადო, მშრალი წესით ჯაგრისებით გაწმენდა, შესაძლოა საკმარისი აღმოჩნდეს პროდუქციის დასუფთავებისთვის. თუმცა, სხვა პროდუქტები, როგო-
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რიცაა ბანანი და სტაფილო, გარეცხვას მოითხოვს. გაწმენდის და/ან გარეცხვის არჩევანი დამოკიდებული იქნება როგორც პროდუქტის, ასევე დაბინძურების ტიპზეც.

გაწმენდა-დასუფთავება
გარეცხეთ გაგრილებისა და შეფუთვის წინ: პომიდორი, კიტრი, ფოთლოვანი მწვანილები.
გარეცხეთ წვენის მოსაცილებლად, დალაქვის ხარისხის შესამცირებლად: მანგო, ბანანი.
გარეცხეთ შენახვის შემდეგ: ტკბილი კარტოფილი, კარტოფილი, სტაფილო.
მშრალი წესით ჯაგრისით გაწმინდეთ შრობის ან შენახვის შემდეგ: თავიანი ხახვი, ნიორი, კივი.
არ გარეცხოთ: მწვანე ლობიო, ნესვი, ყაბახი, ბამია, ბარდა, წიწაკა, გოგრა.
ჩვეულებრივი სანიტარული პირობების დაცვას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, როგორც დაავადებათა ერთი
პროდუქტიდან მეორეზე გავრცელების კონტროლის, ასევე წყალში ან დასაფასოებელი საწარმოს ჰაერში სპორების დაგროვების შემცირების თვალსაზრისით. სარეცხ წყალში შესაძლებელია ქლორით დამუშავების (100 150 ppm Cl კონცენტრაციის გამოყენებით) მეთოდის გამოყენება პათოგენური მიკროორგანიზმების დაგროვების კონტროლისთვის დაფასოების პროცედურების განხორციელების დროს (მოლინი, 1984 წ.). სხვადასხვა ქვეყნებში გაყიდვაში არსებული მათეთრებლის კონცენტრატის სიძლიერეში არსებობს გარკვეული სხვაობა, მაგრამ პრაქტიკული გამოყენების წესის მიხედვით უნდა გამოვიყენოთ
ქლორიანი მათეთრებლის 1-2 მლ 1 ლიტრ წყალზე (ქლორიანი მათეთრებლის 1-2 უნცია სუფთა წყლის 8 გალონზე). კედლები, იატაკები და შესაფუთი აღჭურვილობა, ასევე შეიძლება გაიწმინდოს ამონიუმის ოთხჯერადი
ხსნარით, რომელსაც ეტიკეტზე მითითებული აქვს, რომ იგი უვნებელია სურსათის გადამამუშავებელი აღჭურვილობისთვის (კუპფერმანი, 1990 წ.).

მოცვილვა
როგორც წესი, მოცვილვას უკეთებენ ისეთ მკვახე ბაღჩეულ კულტურებს, როგორიცაა კიტრი და გოგრა;
დამწიფებული ბოსტნეული კულტურებისთვის, როგორიცაა ბადრიჯანი, წიწაკა და პამიდორი; ასევე ხილს, როგორიცაა ვაშლი და მსხალი. საკვები ცვილი გამოიყენება ბუნებრივი პარაფინის ნაცვლად, რომელიც პროდუქტს
რეცხვისა და წმენდის ოპერაციების განხორციელებისას სცილდება. აღნიშნული უზრუნველყოფს დამუშავებისა და ბაზარზე გასაყიდად განთავსების პერიოდში წყლის დაკარგვის შემცირებას. პროდუქტის მოცვილვისას,
ცვილის საფარს კარგად გაშრობა უნდა დავაცადოთ, ვიდრე შემდგომ დამუშავებას შევუდგებით.

დახარისხება–დაყალიბება ზომის მიხედვით
პროდუქციის ზომის მიხედვით დახარისხება აუცილებელი არ არის, მაგრამ შეიძლება ამად ღირდეს, თუ ფასები იმ პროდუქციაზე, რომელიც კონკრეტული ზომის სტანდარტებს აკმაყოფილებს, უფრო მაღალია, ვიდრე
სხვა ზომის პროდუქციაზე. დაბალფასიან დასაფასოებელ საწარმოთა უმეტესობაში, ჯერ კიდევ ფართოდ გამოიყენება ხელით დახარისხების პრაქტიკა. ოპერატორებმა უნდა გაიარონ ტრენინგი სასურველი ზომის
პროდუქტების შერჩევაში და პირდაპირ შესაფუთ ტარაში ჩააწყონ ისინი, ან ფრთხილად ჩააწყონ შერჩეული
პროდუქტები დიდ კონტეინერებში მათი შემდგომში შეფუთვის მიზნით. ზომის მიხედვით დახარისხება შეიძლება განხორციელდეს სუბიექტურად (ვიზუალურად), სტანდარტული ზომის კალიბრის გამოყენებით. მარტივი
შედარებისთვის, თითოეული პროდუქტისთვის ყველაზე მცირე და ყველაზე დიდი მისაღები ზომის მაგალითები შეიძლება განთავსდეს ოპერატორისთვის თვალსაჩინო ადგილას. ხელის საზომი ხელსაწყოები გამოიყენება მრავალი სახის პროდუქტებისთვის.
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მრავალი სახის პროდუქტისთვის არსებობს აშშ-ში დამკვიდრებული ხარისხობრივი მოთხოვნები და სტანდარტი, რომელიც დაეხმარება დამფასოებლებს პროდუქციის დახარისხებასა და ზომის მიხედვით კლასიფიცირებაში. ქვემოთ მოყვანილია სტანდარტების მაგალითები, რომლებიც დაფუძნებულია ნაყოფის დიამეტრსა
და/ან სიგრძეზე.
აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA-ს) პროდუქციის კლასიფიკაციის სტანდარტების მაგალითები:

რევანდა, ხარისხი

დიამეტრი

U.S. Fancy

> 1 დუიმი

U.S. No.1

> 3/4 დუიმი

U.S. No.2

> 1/2 დუიმი

სიგრძე

ნიორი, ზომის აღნიშვნები
#11 Super-Colossal

2 15/16 და მეტი

#10 Colossal

2 11/16 – 2 15/16

#9 Super-Jumbo

2 7/16 – 2 11/16

#8 Extra-Jumbo

2 3/16 – 2 7/16

#7 Jumbo

1 15/16 – 2 3/16

#6 Giant

1 13/16 – 1 15/16

#5 Tube

1 11/16 – 1 12/16

#4 Medium Tube

1 9/16 – 1 11/16

მცირემასშტაბიანი ოპერაციებისთვის ხელმისაწვდომია რამდენიმე ტიპის მექანიკური დამხარისხებელი
მოწყობილობა. ერთ-ერთი ტიპის მოწყობილობა, რომელიც შედგება რამდენიმე ღიობის მქონე დახრილი დაფისგან, რომლებიც დაყოფილია ზონებად (ყველაზე დიდი ნახვრეტი ზედა მხარეს, ყველაზე მცირე ქვედა მხარეს). დამხარისხებლის ეს მოწყობილობა საუკეთესოდ მუშაობს მრგვალი ფორმის პროდუქტებთან. სხვა დამხარისხებელი მოწყობილობები წარმოადგენს კონვეირებს, რომლებიც აღჭურვილია ჯაჭვით ან პლასტმასის
სარტყლებით, აქვს სხვადასხვა ზომის ღიობები და გამოიყენება პროდუქტის სახეობათა უმეტესობის დასახარისხებლად. მექანიკური დახარისხების კიდევ ერთ მარტივ მეთოდს წარმოადგენს გამყოფი როლერების
მქონე დამხარისხებელი მოწყობილობის გამოყენება (იხ. ნახატი ქვემოთ), სადაც როლერებში ჯერ ყველაზე
მცირე ზომის პროდუქტი ხვდება დასახარისხებელ სარტყელზე ან მიმღებში, ხოლო უფრო დიდი ზომის პროდუქტი თანმიმდევრულად უფრო გადახრილ როლერებს შორის ცვივა.

32

დამხარისხებელი მოწყობილობა გამყოფი როლერებით:

მცირე დასაპალეტებელი მოწყობილობები
ვისკონსინის უნივერსიტეტი ხელს უწყობს პროდუქციის სასაქონლო დამუშავების აღნიშნული სისტემის
დანერგვას იმის გამო, რომ იგი უზრუნველყოფს დროისა და ფულის ეკონომიას და უფრო უსაფრთხოა გამოყენებაში. პალეტების დასაწყობი ხელის ურიკების გამოყენებით, ერთდროულად, 16 ყუთის გადატანაა შესაძლებელი. აღნიშნული სისტემა შეამცირებს ყუთების გადატანაზე დახარჯულ დროს და მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს დატვირთვას თქვენ სხეულზე.
პალეტების დასაწყობი ხელის ურიკა ჩვეულებრივი საგორავი ტიპის ხელის ურიკის ანალოგიურია, მაგრამ
განსხვავება იმაშია, რომ ფიქსირებული ფილის ლითონის ბუნიკის ნაცვლად, მის ბაზაზე დამაგრებულია მბრუნავი ჩანგლები. ტვირთი შტაპელებად ეწყობა მცირე ზომის პლასტმასის ზედაპირზე (14 x 24 დუიმი), რომელზეც
ქვემოდან განლაგებულია ჩანგლები და ამგვარად შესაძლებელია ერთიანად მთელი მუყაოს ყუთების შტაბელის
გადატანა. პალეტების დასაწყობი ხელის ურიკა იხრება (რისთვისაც ჩანგლები უნდა მოუშვათ), რათა შესაძლებელი იყოს ტვირთის დატვირთვა/ჩამოტვირთვა. ვერტიკალურ მდგომარეობაში მოყვანისას, მისი ჩაკეტვა
ხდება და შემდეგ შესაძლებელია მისი უკან გადაწევა და ტვირთის გაგორება.
ვისკონსინის უნივერსიტეტის პროექტის
მიხედვით, შეკვეთით დამზადებული პალეტების დასაწყობი ხელის ურიკისა და პალეტის ღირებულება დაახლოებით 750 აშშ დოლარს შეადგენს. საათში 7.00 აშშ დოლარად თქვენ უნდა
დაზოგოთ 107 საათი იმისათვის, რომ სისტემამ თავის თავი აანაზღაუროს. სამუშაო
დღეში 30 წუთის (თვეში10 საათის) დაზოგვის
შედეგად, სისტემა თავის საფასურს ამოიღებს 11 თვეზე ნაკლებ დროში. პალეტების დასაწყობი ხელის ურიკების სისტემა ასევე შესაძლებლობას მოგცემთ, დაზოგოთ წელის
ტკივილის გამო ექიმისთვის, ქიროპრაქტიკოსისთვისა და მასაჟისტისთვის გადასახდელი ფული. თუ ექიმთან ვიზიტების რაოდენობას 15 ვიზიტით შეამცირებთ (50 აშშ დოლარი
ერთ ვიზიტში), სისტემა თავის საფასურს
აანაზღაურებს.
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ზოგადი ოპერაციები
ქვემოთ ნაჩვენებია ტიპიური ოპერაციების სერია დასაფასოებელ საწარმოში. ყუთებიდან გადმოცლა
ხორციელდება მშრალი ან წყლიანი მეთოდის გამოყენებით, რაც დამოკიდებულია დამუშავებას დაქვემდებარებული პროდუქციის ხარისხზე. გაწმენდა ასევე შეიძლება განხორციელდეს ქლორირებული წყლით გარეცხვის, ან
მხოლოდ მშრალი გახეხვის მეთოდით. მოცვილვა, თუკი ასეთი პრაქტიკა დამკვიდრებულია, ხდება პროდუქტების გარეცხვისა და მათი ზედაპირიდან ტენიანობის მოცილების შემდეგ. დახარისხებისა და მოცვილვის ეტაპებზე, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ, პროდუქტები იყოფა დამუშავებისთვის და ნედლი პროდუქციის ბაზრისთვის განკუთვნილი პროდუქტების კატეგორიებად. პროდუქტების შემდგომი გადარჩევა ხდება კლასიფიცირების ეტაპზე, როდესაც ყველაზე მცირე ზომის პროდუქტები იყოფა ადგილობრივ ბაზარზე, ან დამუშავებისთვის
განკუთვნილი პროდუქტების კატეგორიებად. ჩვეულებრივ, საუკეთესო ხარისხის ნაწარმი იფუთება და განთავსდება გასაყიდად რეგიონულ ან ეროვნულ ბაზრებზე.
3 შრობაგასუფთავება

4 ცვილის დაფრქვევა
(მოცვილვა)

1 შეგროვება
2 რეცხვა

6 დაკალიბრება

5 დახარისხება

8 დალუქვა

9 გადაზიდვა

7 დაფასოება

ადგილობრივი
ბაზარი

დამუშავება

დასაფასოებელი საწარმოს სქემა
დაფასოების ოპერაციების უსისტემოდ განხორციელებამ, შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებები, ხარჯების გაზრდა, ან პროდუქციის ხარისხზე მნიშვნელოვნად იმოქმედოს. კარგად ორგანიზებული, ეტაპობრივი დაფასოების სისტემის დანერგვა შესაძლებლობას მოგცემთ, დაზოგოთ დრო და ფული.

არაეფექტური წყობა/დიზაინი

ფირფიცარის(ფანერი) მაგიდა

U-ტიპის(რკალისებური) წყობა/დიზაინი
გორგოლაჭებიანი მაგიდა
(შესაფუთი ყუთები)

საკონტროლო(შემოწმების) მაგიდა

აწონვა,
დაფასოება

სარეცხი ავზი
(რეცხვა)

ფერმიდან/ხეხილის ბაღებიდან
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საკონტროლო მაგიდა
(სასწორი)
მბრუნავი
მაგიდა

სარეცხი ავზი
(რეცხვა)

ფერმიდან/ხეხილის ბაღებიდან

საკონტროლო
(შემოწმების) მაგიდა

მცირე დასაპალეტებელი მოწყობილობები
ნებისმიერ დროს, როდესაც პროდუქტების ერთი კონტეინერიდან მეორეში გადმოცლა ხდება, აუცილებელია
დიდი სიფრთხილის გამოჩენა, რათა შევამციროთ პროდუქციის მექანიკური დაზიანება. პროდუქტების მინდვრის კონტეინერებიდან ან სატრანსპორტო საშუალებებიდან დასაფასოებელ საწარმოში გადმოცლის დროს,
შეიძლება გამოვიყენოთ პროდუქციის მშრალი ან სველი წესით გადმოცლის მეთოდი. პროდუქტების მშრალი
წესით გადმოცლის მეთოდის გამოყენებისას, მინდვრის ტარა ნელა და ფრთხილად უნდა დაიცალოს დახრილ
პლატფორმაზე, რომლის ნაპირებსაც რბილი გადასაკრავი აქვს. ქვემოთ წარმოდგენილ ნახატში ნაჩვენებია,
თუ როგორ ხდება კონვეირის სარტყელით მშრალი პროდუქტების გადატანა დასაფასოებელ საწარმოში.
საველე კონტეინერი

ციცაბო დაფა
კონვეირის ღვედი

იზოლირებული შველერი

პროდუქტების სველი წესით გადმოცლის მეთოდი ზოგჯერ გამოიყენება მექანიკური დაზიანების შემცირების მიზნით, რა დროსაც ხდება პროდუქციის გადმოცლა წყალში და არა მშრალ პლატფორმაზე, ან წყალში ჩაშვებისა და ფლოტაციის გზით. თუ ისეთი პროდუქტის კუთრი სიმჭიდროვე, როგორიცაა ვაშლი, წყლის სიმჭიდროვეზე უფრო დაბალია, მაშინ პროდუქტი წყალზე ზემოდან იტივტივებს (ფლოტაცია). ზოგიერთი პროდუქტისთვის, როგორიცაა მსხალი, აუცილებელია წყალში მარილების (ნატრიუმის ლიგნინის სულფონატის, ნატრიუმის
სილიკატის ან ნატრიუმის სულფატის) დამატება, ხილის კუთრი სიმკვრივის გაზრდისა და მისი ფლოტაციის უზრუნველყოფის მიზნით.
ნაყოფების მიმღები ფარდა, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ, გამოიყენება კონვეირიდან დიდ კონტეინერში ხილის ვარდნის შესარბილებლად.

ფარდაგი
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კონვეირის მოწყობილობა
პროდუქტების დაბეჟვით მიყენებული დაზიანების ხარისხის შესამცირებლად გამოიყენეთ:
დახრილი პლატფორმები (პანდუსები), რომლებიც გადაკრული იქნება ქაფით ამოვსებული შუასადებით.
პროდუქტების პანდუსებზე მოძრაობის სიჩქარის შესანელებლად დაამაგრეთ საფარები, ფარდები, ტენტები, ან ქსოვილი.
ხილის უფრო მაღალი კონვეირის სარტყლიდან უფრო დაბალზე ვარდნის სიჩქარის შესანელებლად გამოიყენეთ დრეკადი ნაჭერი (მსუბუქი ქსოვილი გამოიყენეთ მოკლე მანძილზე გადაადგილებისთვის, ხოლო უფრო
მძიმე ქსოვილი გრძელ მანძილზე გადაადგილებისთვის).
ხილის პირდაპირ, დასახარისხებელ დაზგაზე დაცემის თავიდან ასაცილებლად, გამოიღეთ საყრდენი პანელი
სარტყლის ქვეშიდან იმ ადგილას, სადაც ხილი ახალ სარტყელზე ვარდნისას ეშვება.
ელასტიური ლენტი

საფენიანი(დამარბილებელი) დაფა
დაყოვნებით მიწოდება
გამოაცილეთ ქვესადგამი ლენტს, სადაც ხილი ეცემა
პირდაპირ კონვეიერზე მიწოდება
საკმაოდ სქელი ფარდაგი,
თუმცა ხილი თავისუფლად
მოძრაობს დაბლა ლენტზე

საფენიანი
(დამარბილებელი) დაფა
გრძელი,
დამრეცი მიწოდება

სქელი ფარდაგი
ხილის ვარდნის
შესანელებლად

მსხლის
სასაწყობო
ყუთი

პენოპლასტირებული
ციცაბო დაფა
უშუალოდ გორგოლაჭებზე
დაცემისაგან დამცავი ლენტი
სასაწყობო ყუთიდან გორგორგოლაჭებიანი გოლაჭებიან დამხარისხედამხარისხებელი ბელზე მიწოდება

რეცხვა
მარტივი სარეცხი ნიჟარის მოსაწყობად შესაძლებელია ლითონის ცილინდრული კასრების გამოყენება. ამისათვის კასრები შუაზე იჭრება, უკეთდება წყალსადინარები და ლითონის ნაპირები იფარება გაჭრილი რეზინის
ან პლასტმასის შლანგით. შემდეგ კონტეინერები თავსდება დახრილ ხის მაგიდაზე. მაგიდის ზედა ნაწილი
მზადდება ხის ფიცრებისგან და გამოიყენება როგორც სადგარი, რომელზეც პროდუქტებს შეფუთვამდე აშრობენ.
ვინაიდან ლითონის კასრებს ხშირად ნავთობისა და ქიმიური პროდუქტების შესანახად იყენებენ, ისინი
საგულდაგულოდ უნდა გასუფთავდეს, ვიდრე სარეცხ ნიჟარებად გამოვიყენებთ.
მილი
ყველა მეტალის კედელი
დაფარულია გაყოფილი მილით

ფირფიცარის(ფანერი)
სახურავი
ნაგავსაყრელი

მეტალი
მეტალი

1/2 დიუმი

მილი
საწრეტი
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კვეთა

ქვემოთ წარმოდგენილი პროდუქციის სარეცხი ავზი დამზადებულია გალვანიზებული ფურცლოვანი ლითონისგან. პერფორირებული ფურცლოვანი ლითონისგან დამზადებული გამყოფი განთავსებულია წყალსადინარ
მილთან და ეხმარება წყლის ცირკულაციას პროდუქტის მასაში. ახალი წყლის დამატება ხდება ჭავლით, დახვრეტილი მილიდან. წყლის ნაკადის ზემოქმედების ქვეშ წყალში მოტივტივე პროდუქტები მოძრაობენ ავზის ბოლოსკენ, საიდანაც გასუფთავებული პროდუქტი გარეთ გამოდის.
ქვემოთ წარმოდგენილი კონსტრუქციის გაუმჯობესების მეთოდები, შეიძლება მოიცავდეს მოსახსნელ სანაგვე ეკრანს, რომელიც გამყოფის წინ იქნება დამაგრებული და/ან სარეცხი წყლის (ქლორის დამატებით) რეცირკულაციის სისტემას.

წყლის
მიწოდება

ნაჩვრეტებიანი
მილი

დეფლექტორი

გამოყენებული წყლის
დრენაჟი

% ქლორი, HOC l-ის ან OC l-ის სახით

სარეცხი წყლის ქლორირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ქლორის გამოყენება შეამცირებს დაბინძურების
გავრცელებას ერთი პროდუქტიდან მეორეზე რეცხვის პროცესში. საუკეთესო შედეგების მისაღწევად სარეცხი წყლის წყალბადის მაჩვენებელი pH შენარჩუნებული უნდა იყოს 6.5 - 7.5 ფარგლებში.
როგორც წესი, 1 ლიტრ სუფთა წყალზე 1-დან 2-მდე მილილიტრი ქლორიანი გამათეთრებელი უზრუნველყოფისთვის იყენებენ სულ 100-150 ppm ქლორის შემცველობას. უფრო მეტი ქლორის გამოყენება საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მაღალი ტემპერატურაა, ან თუ სარეცხ წყალში ბევრი ორგანული მასალაა.

წყალბადის pH ეფექტი აქტიურ ქლორზე
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მოცვილვა
მოცვილვის მოწყობილობა, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ, განკუთვნილია კონვეირის ხაზზე მშრალი ჯაგრისებით პროდუქტის გამშრალების შემდგომი გამოყენებისთვის. სამრეწველო ქეჩა გამოიყენება თხევადი
პარაფინის გასანაწილებლად ხილზე ან ბოსტნეულზე, რომელიც გამოიყოფა იგივე სიგანის კიუვეტიდან, როგორიც სარტყელს აქვს. ქეჩიდან პარაფინის აორთქლების ხარისხის შესამცირებლად, ქეჩას ზემოდან პოლიეთილენის სქელ ფენას აფარებენ.
სახურავი

ხსნარი
პოლიეთილენის
ფირი

ხილი

ჯაგრისები

დახარისხება
ქვემოთ ნაჩვენები მაგიდა წარმოადგენს როგორც დასახარისხებელ, ასევე დასაფასოებელ დანადგარს.
შემოსული პროდუქტი თავსდება დასახარისხებელ დახლზე, დახარისხება ხორციელდება ერთი მუშაკის მიერ,
რომელიც უკვე დახარისხებულ პროდუქტს შესაფუთ ტარაში ათავსებს, ხოლო საბოლოოდ პროდუქტის ჩალაგება ხორციელდება მეორე მუშაკის მიერ. თუ მუშაკები ფეხზე მდგომ მდგომარეობაში აწარმოებენ პროდუქტის დახარისხებას, მაშინ დაღლილობის შესამცირებლად, იატაკზე შეიძლება მკვრივი რეზინის საგების დადება.
დასახარისხებელი განყოფილება
(ტილოს ზედაპირით)

შესაფუთი განყოფილება
(ცხაური დაფარული ტილოთი ან ჯვალოთი)
მ
0ს
15
შესაფუთი თარო
(კონტეინერებისათვის)

75 სმ

90ს
მ
45ს
მ
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90 სმ

მცირე დასახარისხებელ მაგიდას, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ, რბილი ზედაპირი აქვს და რადიუსში 1
მეტრამდე (დაახლოებით, 3 ფუტს) შეადგენს. დახარისხების პროცესში პროდუქტის დაჭყლეტისგან დასაცავად, მისი ნაპირები დაფარულია ქაფის თხელი ფენით
და ცენტრიდან მახარისხებლის მიმართულებით 10 გრადუსითაა დახრილი. მოსაკრეფი ტარიდან პროდუქტი
გადმოიცლება მაგიდაზე და შემდგომ ხორციელდება მისი დახარისხება ფერისა და/ან ხარისხის მიხედვით და
შეფუთვა უშუალოდ სატრანსპორტო კონტეინერებში.
ოთხამდე დამხარისხებელს/შემფუთველს კომფორტულად შეუძლია ერთმანეთის გვერდით მუშაობა.
წუნის აღმოსაჩენად პროდუქტის დახარისხებისას, მეტისმეტად მცირე ზომის, დამპალი ან დაზიანებული
პროდუქტის გამოხშირვის მიზნით, დასახარისხებელი მაგიდის სიმაღლე უნდა დაფიქსირდეს იმ დონეზე, რომ
დამხარისხებელთათვის მოსახერხებელი იყოს მასთან მუშაობა. შესაძლებელია, ტაბურეტების ან ფეხქვეშ
დასაგები მკვრივი რეზინის საგების უზრუნველყოფა იმისათვის, რომ მუშაკებმა ნაკლებად იგრძნონ დაღლილობა. მაგიდისა და დასახარისხებელი კონტეინერების ადგილმდებარეობა უნდა შეირჩეს იმგვარად, რომ ხელის მოძრაობის რაოდენობა მინიმუმამდე დავიყვანოთ.
რეკომენდებულია, რომ მაგიდისკენ ხელის გაწევისას, მუშაკებს მკლავი 45 გრადუსის კუთხით ჰქონდეთ
მოხრილი და მაგიდის სიგანე 0.5 მეტრზე ნაკლები იყოს, რაც შეამცირებს მკლავის დაჭიმვას. კარგი განათება
(500-დან 1000-მდე ლუქსი სამუშაო ზედაპირთან) დაეხმარება დამახარისხებელს დეფექტების უკეთ გამოვლენაში, ხოლო იმისათვის, რომ თვალი ნაკლებად დაიძაბოს, სარტყლები და მაგიდის ზედაპირი ერთგვაროვანი
სადა, მუქი ფერის უნდა იყოს.
კონვეირის სისტემის გამოყენების შემთხვევაში, პროდუქტი მეტისმეტად სწრაფად არ უნდა მოძრაობდეს
იმისათვის, რომ დამხარისხებლებმა თავიანთი სამუშაოს შესრულება შეძლონ. სატერფულიანი ან გორგოლაჭებიანი კონვეირის ბრუნვის სიჩქარე რეგულირდება იმგვარად, რომ პროდუქტი ორჯერ მოექცეს მუშაკის უშუალო თვალთახედვის არეში. პერიოდულად კონვეირის ხაზზე მუშაკთა ურთიეთგადაადგილება ხელს შეუწყობს
სამუშაოს მონოტონურობისა და დაღლილობის შემცირებას.
ზედამხედველებს სწრაფად უნდა შეეძლოთ პროდუქტის არასათანადოდ დახარისხების შემთხვევათა გამოვლენა.
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ქვემოთ წარმოდგენილ ნახატში ნაჩვენებია კარგად დაპროექტებული დასახარისხებელი სადგურის ძირითადი მახასიათებლები:

განათება უზრუნველყოფს 500-დან 1000 LUX
სამუშაო ზედაპირზე

შესაფუთი
მასალა
ყუთის მინიმუმ
0
12-15 დახრა

ყუთების მიმწოდებელი
კონვეიერი
ყუთები შეუფუთავი
პროდუქტისათვის

ოპერატორის ისე დგას,
რომ მკლავები
ვერტიკალურადაა
განთავსებული

შეფუთული ყუთების
კონვეიერი
კულტივირებული
ხილის ღარი
კულტივირებული
ხილის კონვეიერი

იატაკი დონის/სიმაღლის
რეგულირებით

პედალი

ქვემოთ მოყვანილ ნახატებში წარმოდგენილია სამი ტიპის კონვეირი, რომელიც გამოიყენება დახარისხების პროცესის ხელშესაწყობად. ყველაზე მარტივი კონვეირია სარტყელიანი (ლენტიანი) კონვეირი, სადაც
დამხარისხებელმა ხელით უნდა განახორციელოს პროდუქტის ყველა მხრიდან დათვალიერება და პროდუქტის დაზიანებების შემოწმება. საბჯენი ძელაკის მქონე კონვეირი იწვევს პროდუქტის წინ ბრუნვას, როდესაც იგი
მიწოლით მოძრაობს დამხარისხებლებს შორის. გორგოლაჭებიანი კონვეირი იწვევს პროდუქტის უკან ბრუნვას, როდესაც იგი დამხარისხებლებს შორის მოძრაობს.
სარტყელიანი (ლენტიანი) კონვეირი:

საბჯენიანი კონვეირი

გორგოლაჭებიანი კონვეირი
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ზომის მიხედვით დახარისხება
მრგვალი ფორმის პროდუქტების დახარისხებისთვის შესაძლებელია დამხარისხებელი რგოლების გამოყენება. რგოლების დამზადება შესაძლებელია ხისგან, ან შესაძლებელია მზა რგოლების შეძენა, რომლებიც ზომის მიხედვით იყიდება.
ხელის ერთნაყოფიანი დამხარისხებელი რგოლი:

რამდენიმე ზომის დამხარისხებელი რგოლები:

60

80

85

75

ხახვის დასახარისხებელი მოწყობილობა, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ, იმ სამი (ან მეტი) მაგიდის ერთერთ მაგალითს წარმოადგენს, რომელიც გამოიყენება საფეხურიან მოდელში. თითოეული საფეხურის მაგიდა დამზადებულია ფანერისგან და კონკრეტული ზომის ღიობები აქვს გაკეთებული. ზედა საფეხურის მაგიდას
ყველაზე დიდი ზომის ნახვრეტები აქვს, ხოლო ქვედა საფეხურის მაგიდას ყველაზე მცირე ზომის ნახვრეტები.
ხახვის ფენა იყრება ზედა საფეხურის მაგიდაზე. ის ხახვის თავები, რომლებიც ნახვრეტებში ვერ გაეტევიან,
დახარისხდება როგორც "ძალიან მსხვილი'' ზომის. თავები, რომლებიც გაკეთებულ ნახვრეტებში ეტევა, იყრება ბადისებრ ტომარაში და უფრო დიდ კონტეინერში მიგორავს. ხახვის ეს კონტეინერი იყრება მეორე საფეხურის სახარისხებელ მაგიდაზე. ხახვის თავები, რომლებიც ნახვრეტებში ვერ გადის, კლასიფიცირდება, როგორც "მსხვილი" და ა.შ.

ფანერა

ბადე
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ციტრუსის ზომის მიხედვით დამხარისხებელი მოწყობილობა, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ, შედგება ფანერისგან დამზადებული მართკუთხა ღარისგან, რომელსაც ქაფიანი შუასადები აქვს გადაკრული პროდუქტის
დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. ხილი იყრება რვაკუთხა პლატფორმაზე თავში, საიდანაც სათითაოდ მიგორავს ქვემოთ, სადაც რიგი მზღუდავი მოწყობილობები უნდა გაიაროს. მსხვილი ზომის ხილი პირველ მზღუდავში ხვდება, საშუალო - მეორეში, მცირე ზომის ხილი კი ბოლოში. არასაკმარისი ზომის ხილი ბოლომდე მიგორავს ღარში და პირდაპირ კონტეინერში ხვდება. მუშებმა ხელით უნდა ამოიღონ თითოეული ნაყოფი და
შესაბამისი ზომის კონტეინერში მოათავსონ იგი მანამდე, ვიდრე მომდევნო ნაყოფი ჩამოგორდება ღარში. დახარისხების ყველაზე სწრაფად განხორციელებისთვის, დამხარისხებელ მოწყობილობასთან ხუთი მუშაკი უნდა იდგეს.

დიდი

საშუალო

პატარა

რეზინიანი
დამარბილებელი შრე

თუ დასაფასოებელ საწარმოში კონვეირის სისტემა გამოიყენება, პროდუქტის ზომის მიხედვით დახარისხებისთვის ჯაჭვებისა და სარტყლების ფართო ნაირსახეობა არსებობს. შეგიძლიათ შეიძინოთ ზომის
მიხედვით დახარისხების ბადეები, რომელსაც სხვადასხვა სიგანე და ნებისმიერი ზომის ნახვრეტები გააჩნია.
კვადრატული ნახვრეტები, ჩვეულებრივ, გამოიყენება ისეთი პროდუქტისთვის, როგორიცაა ვაშლი, პამიდორი და თავიანი ხახვი, ხოლო მართკუთხა ნახვრეტებიანი ბადეები გამოიყენება ატმისა და წიწაკებისთვის. ექვსკუთხა ნახვრეტები ხშირად კარტოფილისა და თავიანი ხახვისთვის გამოიყენება.
კვადრატული:
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მართკუთხა:

ექვსკუთხა:

მარტივი ტიპის დასაფასოებელ ხაზი
მცირე საწარმოს აღჭურვილობა პროდუქციის დახარისხებისთვის შეგიძლიათ შეიძინოთ რამდენიმე მწარმოებლისა და მიმწოდებლისგან. ქვემოთ მოყვანილ ნახატში ნაჩვენებია ხილის დასაფასოებელი ხაზი, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ „TEW-ს“ დამამუშავებელი მრეწველობის კორპორაციისგან, 5000-დან 6000-მდე
აშშ დოლარად, ზომის და ფორმის მიხედვით. ქვემოთ წარმოდგენილ მოდელს გააჩნია მიმღები სარტყელი, სარეცხი მოწყობილობა, წყლისგან გამწმენდი და პროდუქციის დასახარისხებელი მაგიდა. დამატებითი აღჭურვილობა მოიცავს გამყოფს, მშრალი წმენდის მოწყობილობას, პარაფინირების მოწყობილობასა და სხვადასხვა ზომის დამხარისხებელ მოწყობილობას, გორგოლაჭებიან ინსპექტირების ლენტებს, კონვეირის
სარტყლებსა და გვერდით მაგიდებს.
გამრეცხი
4ft მიმღები ლენტი

წყლის
აბსორვერი

მბრუნავი
დამაფასოებელი მაგიდა

ნედლი პროდუქტი:
1. ცოცხალია
2. სუნთქავს
3. სითბოს გამოყოფს
4. კარგავს ტენიანობას
5. შეიძლება ავად გახდეს
6. შეიძლება მოკვდეს კიდეც
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თავი 4
შეფუთვა და შესაფუთი მასალები
საქონლის დამუშავების მთლიან ციკლში, შეფუთვა შეიძლება იყოს როგორც დამხმარე საშუალება, ისე შემაფერხებელი ფაქტორი პროდუქციის მაქსიმალურად ხანგრძლივი დროით შენახვისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მხრივ. შეფუთვა უნდა ნიავდებოდეს, მაგრამ ამასთან ერთად საკმაოდ მყარი იყოს იმისათვის, რომ
პროდუქცია არ გაფუჭდეს. თუ ტვირთი შეფუთულია ისე, რომ ადვილი იყოს მისი დამუშავება, პარაფინირებული
მუყაოს ყუთები, ხის ყუთები ან მყარი პლასტიკური კონტეინერები უფრო კარგია, ვიდრე ტომრები ან ღია კალათები, სადაც პროდუქცია არ არის დაცული. ხანდახან შესაძლებელია ადგილობრივად წარმოებული კონტეინერების გამაგრება ან გადაკეთება პროდუქციის დამატებითი დაცვის უზრუნველსაყოფად. მიუხედავად იმისა,
რომ პარაფინირებული მუყაოს ყუთები, ხის ყუთები და პლასტიკური კონტეინერები უფრო ძვირია, მათი გამოყენება ადგილობრივ ბაზარზე ბევრად ეფექტურია ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეს კონტეინერები მრავალჯერადი გამოყენებისაა და შედარებით კარგად იტანს სინესტეს საწყობში. ყუთში მუყაოს შუასადების
დამატების შემთხვევაში პროდუქცია ნაკლებად დაიბეჟება.
უკეთესი შედეგის მისაღწევად კონტეინერი არ უნდა იყოს ძალიან თავისუფალი ან ძალიან მჭიდროდ შევსებული. თავისუფლად დაწყობილმა პროდუქტებმა შეიძლება იყანყალოს და დაიბეჟოს, ხოლო ზედმეტი პროდუქტების შეფუთვა იწვევს დაბეჟილობას შეკუმშვის გამო. ნაკუწებად დაჭრილი გაზეთი წარმოადგენს იაფ
და მსუბუქ საშუალებას სატვირთო კონტეინერების შესავსებად (ჰარვი და სხვ., 1990).
„Broustead and New“ (1986) წარმოადგენს დეტალურ ინფორმაციას მცირე ზომის გადამზიდავებისთვის, ვისაც სუთ საკუთარი გოფრირებული მუყაოს ყუთების წარმოება. სასოფლო სამეურნეო ბოჭკოს მრავალი სახეობა ვარგისია ქაღალდის საწარმოებლად (Hunsigi, 1989). ეკონომიკური თვალსაზრისით, დამმუშავებლებმა
შეიძლება მიზანშეწონილად ჩათვალონ მათი გამოყენება მოსავლის შემდგომი სამუშაოების ეტაპზე. გოფრირებული ბოჭკოვანი მუყაო მზადდება ოთხი გოფრის სახით - ტიპი B (1/8 დუიმი სიმაღლეში, 47-53 გოფრი
ერთ დიუმზე; საბაზისო წონა - 26 ფუნტი 1000 გოფრაზე ფტ2), ყველაზე ხშირად გამოიყენება მალფუჭებადი
პროდუქციისთვის (Thompson in Kader, 2002).
შეფუთვის სიმყარე იკარგება მაღალნესტიან ადგილას ტვირთის შენახვის შემთხვევაში. დაზიანებული შეფუთვა სათანადოდ ან საერთოდ ვერ უზრუნველყოფს პროდუქციის დაცვას, რის გამოც ქვემოთ დაწყობილი
პროდუქტები იბეჟება ზედმეტი წონის გამო. შეფუთვის შიგნით პროდუქციამ არ უნდა იმოძრაოს და უნდა იყოს სათანადოდ ამორტიზირებული. ამასთან ერთად,ტემპერატურის რეგულირება შეიძლება გართულდეს, თუ შესაფუთი მასალები ბლოკავს სავენტილაციო ხვრელებს. შესაფუთი მასალა შეიძლება მოქმედებდეს როგორც
ორთქლსაიზოლაციო შრე და უზრუნველყოფს შედარებით მაღალ ტენიანობას შეფუთვის შიგნით. ტვირთის
დაცვის გარდა, შეფუთვა უზრუნველყოფს ტვირთის სწრაფ დამუშავებას მისი დისტრიბუციისა და გასაღების
პერიოდში და მინიმუმამდე ამცირებს დამუშავების შედეგად ტვირთის დაზიანებას.
პროდუქცია შეიძლება იყოს შეფუთული ხელით მიმზიდველი შეფუთვის შექმნის მიზნით. ამისათვის ხშირად გამოიყენება ერთნაირი ზომის ელემენტების ფიქსირებული რაოდენობა. პროდუქციის უმოძრაოდ დაფიქსირების მიზნით შესაძლებელია ისეთი შესაფუთი მასალების დამატება, როგორიცაა ხონჩა, ქილები, შემოსახვევები, შუასადებები და ქვესადებები. მარტივი მექანიკური შეფუთვის სისტემებში ხშირად იყენებენ
მოცულობითი შევსების მეთოდს ან მჭიდროდ შევსების მეთოდს, როცა დახარისხებული პროდუქცია თავსდება ყუთებში, რის შემდეგაც დგინდება ვიბრაციის დონე. მოცულობითი შემავსებლების შემთხვევაში, მოცულობის დასადგენად ძირითადად გამოიყენება წონა, ხოლო საბოლოო რეგულირება კეთდება ხელით (Mitchell in
Kader, 2002).
ეთილენის შემწოვი პაკეტები, რომლებიც თავსდება ეთილენის მიმართ მგრძნობიარე პროდუქტების კონტეინერებში, ამცირებენ ხილის მომწიფების, ბოსტნეულის ხელოვნურად დამწიფების ან ჭკნობის ხარისხს.
პოლიმერულ ფირებში პროდუქციის შეფუთვის შემთხვევაში იცვლება პროდუქციის გარშემო არსებული ატმოსფერული ტემპერატურა (მოდიფიცირებული ატმოსფეროს შეფუთვა ან MAP). მოდიფიცირებული ატმოსფეროს შეფუთვა ზღუდავს ჰაერის მოძრაობას, რითაც ამცირებს ჰაერში ჟანგბადის შემცველობას და ზრდის
ნახშირჟანგის შემცველობას, შეფუთვის შიგნით პროდუქციის ნორმალური სუნთქვის პროცესის უზრუნველ-
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ყოფით. პოლიმერული ფირების გამოყენების კიდევ სხვა ძირითადი უპირატესობაა წყლის დანაკარგის შემცირება.
MAP შეიძლება გამოიყენებოდეს სატვირთო კონტეინერში და სამომხმარებლო ტარაში. ატმოსფეროს
მოდიფიცირება შესაძლებელია მცირე ვაკუუმის შექმნით ჰერმეტულ ტარაში (როგორიცაა არავენტილირებადი
პოლიეთილენის პაკეტი), რის შემდეგაც შეფუთვაში არსებული ატმოსფერო შეიძლება ჩანაცვლდეს სასურველი
აიროვანი ნარევით. ჟანგბადის კონცენტრაციის შემცირება და ნახშირმჟავას კონცენტრაციის ზრდა ზოგადად
კარგია თითქმის ყველა პროდუქციისთვის (იხ. C.A. და M.A.-ის შენახვისთვის და სხვადასხვა კულტურების
ტრანსპორტირებისთვის რეკომენდირებული აიროვანი ნარევების ცხრილები, თავი 7). თითოეული პროდუქტისთვის/შეფუთვის ზომისთვის საუკეთესო პოლიმერული ფირის შერჩევა დამოკიდებულია ფირის გამტარიანობაზე და პროდუქციის სუნთქვის ინტენსივობაზე მოსალოდნელი დროის/ტემპერატურის პირობებში ტვირთის დამუშავების დროს. სასურველი ატმოსფერული გარემოს შენარჩუნების მიზნით, შეფუთვაში ან კონტეინერებში შესაძლებელია ჟანგბადის, ნახშირჟანგის და/ან ეთილენის აბსორბენტების გამოყენება.
მოდიფიცირებული ატმოსფეროს შეფუთვა წარმოადგენს სათანადო ტემპერატურის შენარჩუნებისა და
შესაბამისი ტენიანობის მართვის დამატებით საშუალებას. ჟანგბადისა და ნახშირჟანგის სასარგებლო და
მავნებელ კონცენტრაციებს შორის არსებული სხვაობა თითოეული ტიპის პროდუქტისთვის შედარებითი მცირეა, ამიტომ ამ ტექნოლოგიების გამოყენებისას საჭიროა სიფრთხილის ზომების მიღება.

შეფუთვის პრაქტიკა
დიაგრამაზე ნაჩვენები შესაფუთი სტენდი შეიძლება ჭანჭიკით შეაერთოთ მსგავსი კონსტრუქციის
მქონე მეორე სტენდთან, თუ პროდუქციის შეფუთვისთვის საჭიროა მეტი სივრცეა. ტვირთის დამუშავების
შემთხვევაში დაამატეთ სათანადო სისქის მქონე ზედმეტი დაფა, რომელიც უნდა იყოს წინა ძელის ზემოთ.
წინა ძელი უნდა იყოს გლუვი და მომრგვალებული.

ფიცრის გლუვი
ზედაპირის მიმართულება

მიმღები
(დასაყრელი) თარო

თავისუფალი
დაფა

მარცვლეული

შესაფუთი თარო
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უბრალო საველე შეფუთვის საამქროს აწყობა შესაძლებელია ხის ძელებიდან და პოლიეთილენის ფურცლებისგან. ჩალის სახურავი უზრუნველყოფს ჩრდილს და სიგრილეს საამქროს შიგნით. ნაგებობა უნდა იყოს აგებული ისეთ ადგილას, რომ სახურავმა შეძლოს მზის სხივების შეკავება.

ჩალა

ჩალა

პოლიეთილენის
ფურცელი

ცარიელი საველე
კონტეინერები

პოლიეთილენის
ფურცელი
ცარიელი სატრანსპორტო
კონტეინერები

სვეტები

ლატექსის მოსაშორებლად ბანანების გარეცხვის და ფუნგიციდებით შესხურების შემდეგ, ტვირთი ჩვეულებრივ თავსდება პოლიეთილენით დაფარულ მუყაოს ტარაში. ქვემოთ მოცემულ სურათებზე ნაჩვენებია
კონტეინერის ხილით დატვირთვის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს ნაკლებ დაზიანებას გადაზიდვისას. აღსანიშნავია, რომ ყუთის დაკეტვამდე პოლიეთილენის შუასადები თავსდება ბანანების ტვირთის ზემოთ.
A განყოფილების შუაში მდებარე ფართო,
ბრტყელი, ზომიერიდან მცირე ზომის სახელური

B ზემოთ არის საშუალო სიგრძის ფართო სახელური,
ძირი არ ეხება ქვემოთ განთავსებულ ხილს

C ზომიერიდან მოკლე სიგრძის ფართო სახელური,
ძირი არ ეხება ქვემოთ განთავსებულ ხილს

C ერთი დიდი სახელური, ან ორი კლასტერი გრძელი
თითებით
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სხვადასხვა კულტურების შეფუთვისთვის შესაძლებელია მრგვალი მბრუნავი მაგიდის გამოყენება. პროდუქცია შედის კონვეიერში, ან თუ კონვეიერი არ გამოიყენება, უბრალოდ თავსდება მაგიდაზე, სადაც შემფუთველები ირჩევენ პროდუქციას და ავსებენ მუყაოს ყუთებს. ქვემოთ მოცემულ სურათზე მიწოდების ხაზის
ქვემოთ დამატებულია წუნდებული პროდუქციის განცალკევების ხაზი, რაც ხელს უწყობს ნარჩენების სწრაფ
უტილიზაციას.
თითოეულ შემფუთველს შეუძლია დამოუკიდებლად იმუშაოს - დაამუშავოს და შეამოწმოს ყუთების წონა.
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შესაფუთი კონტეინერები
პროდუქციის შესაფუთად ხშირად გამოიყენება ტომარა, რადგან ის შედარებით იაფი და ადვილად ხელმისაწვდომია. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ინფორმაცია ტომრების დასამზადებლად გამოყენებული სხვადასხვა მასალის მახასიათებლების შესახებ. ზოგადად, არც ერთი ტომარა არ არის კარგი ახალი
პროდუქციის შესანახად და შეძლებისდაგვარად უნდა მოერიდოთ მის გამოყენებას.
ტომრის
ტიპები

გახევა და
გაცვეთა

კარგი

ჯუთი

ბამბა

დაცვა
ზემოქმედეტენიანობის
მწერების
ბა
შთანთქმა
შემოსევა

კარგი

არავითარი

ნორმალური ნორმალური არავითარი

დაწნული
ნორმალური
პლასტმასი
კარგი

კარგი

არავითარი

დაბინძურება

ცუდი, ასევე
იწვევს დაბინარავითარი ძურებას ტომრის ბოჭკოებით

ცუდი

ბიოდეგრადაცია.მწერების
თავშეყრის
ადგილი. სუნის შეკავება.

მრავალჯერადი გამოყენეარავითარი ნორმალური ბის მაღალი
მნიშვნელობა.
ულტრაიისფეგარკვეულწირი შუქი ცუდ
ლად იცავს
(თუ მჭიდნორმალური ზემოქმედებას
ახდენს.
როდაა დაწგაკერვა ძნენული)
ლია.

კარგია WFP-ის მრა-

ქაღალდი

შენიშვნები

გარკვეულწილად იცავს.
ტომრებს აქვთ უკეთესია დამუშავების
პლასტიკური
შემთხვევაში
შუასადები.

ნორმალური ვალკედლიან

კარგი

სტაბილური
ხარისხი.
კარგი
ნაბეჭდი.

ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს ტიპიური მექანიკური დაზიანების ტიპების მაგალითებს და მათ ეფექტს შესაფუთ კონტეინერებზე.
დაზიანების
ტიპი

ვარდნით
გამოწვეული
დარტყმითი
დაზიანება
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კონტეინერი

შედეგი

მნიშვნელოვანი
ფაქტორები

ტომრები დაწნული და
ქაღალდის

ნაკერებისა და მასალის დაშლა,
რაც იწვევს გაჟონვას ან
გადინებას.

ნაკერის
სიმტკიცე

მერქანბოჭკოვანი ყუთები

ნაკერების დაშლა, სარქველების
გახსნა, რაც იწვევს შეკავების
ფუნქციის დაკარგვას. დეფორმაცია, რომელიც ამცირებს პროდუქციის სიმტკიცეს კუმშვისას.

გარღვევისადმი
მდგრადობა.
დახურვის
მეთოდი.

ხის ტარა

ნაკერების რღვევა, შეკავების
ფუნქციის დაკარგვა.

სამაგრები.
ხის მდგრადობა.

ქილები და
დოლები

ჩანაჭყლეტი, ფერსოს დაზიანება.
ნაკერებისა და შემაერთებლების
გარღვევა, რაც იწვევს შეკავების
ფუნქციის დაკარგვას და შიგთავსის გაფუჭებას.

პლასტმასის
ბოთლები

გარღვევა ან დამტვრევა იწვევს
შიგთავსის დაკარგვას.

მასალის ხარისხი.
კედლის სისქე.

დაზიანების
ტიპი

კუმშვით
გამოწვეული
დაზიანება
გადატვირთული შეფუთვის
გამო

ვიბრაცია

გაცვეთა, გახევა,
ჩამჭიდის
დაზიანება

კონტეინერი

შედეგი

დეფორმაცია, ნაკერის გარღვევა,
მერქანბოჭკოვანი რაც იწვევს შეკავების ფუნქციის
დაკარგვას
და შიდა ყუთების,
ყუთები
ჩანთებისა და ფოლგის შემოსახვევების დაშლას.
პლასტმასის
ბოთლები

დეფორმაცია, გაცვეთა და ზოგჯერ დაშლა, რაც იწვევს შიგთავსის დაკარგვას.

მნიშვნელოვანი
ფაქტორები
ყუთის სიმტკიცე
კუმშვისას

დიზაინი,
მასალა,
კედლის სისქე

გოფრირებული
მუყაოს ყუთები

იკუმშება და კარგავს ამორტიზაციის თვისებებს. შიგთავსი უფრო
მეტად ზიანდება დარტყმის შედეგად.

ყუთის
მდგრადობა
კუმშვისას

ტომრები დაწნული და
ქაღალდის

შეკავების ფუნქციის დაკარგვა დაღვრა (უფრო მწვავეა ქაღალდიანი ტომრების შემთხვევაში).

მდგრადობა
გახევისადმი

კონსერვის
ქილები

ნახვრეტი, შიგთავსის დაკარგვა.

ლითონის სისქე

ქვემოთ წარმოდგენილ დიაგრამაზე ასახულია სხვადასხვა სახის მერქანბოჭკოვანი კონტეინერები. საბოლოო ზომები შეიძლება შეიცვალოს გადამზიდავის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ყველა კონტეინერს
უნდა ჰქონდეს სათანადო სავენტილაციო ხვრელი. მუყაოს ყუთები შეიძლება იყოს მიწებებული, ზონრით შეკრული ან დასტეპლერებული, შეფუთვის საამქროს შეხედულებისამებრ.
მთლიანი ყუთი:

ორნაწილიანი ყუთი თავსახურით:
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ქვემოთ წარმოდგენილ დიაგრამაზე ასახულია სხვადასხვა სახის მერქანბოჭკოვანი კონტეინერები. საბოლოო ზომები შეიძლება შეიცვალოს გადამზიდავის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ყველა კონტეინერს
უნდა ჰქონდეს სათანადო სავენტილაციო ხვრელი.
მუყაოს ყუთი ცალკე ჩასმული ტორსებით:

მთლიანი საკეცი ყუთი:

ქვემოთ წარმოდგენილ დიაგრამაზე ასახულია სხვადასხვა სახის მერქანბოჭკოვანი კონტეინერები. საბოლოო ზომები შეიძლება შეიცვალოს გადამზიდავის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ყველა კონტეინერს
უნდა ჰქონდეს სათანადო სავენტილაციო ხვრელი.
მთლიანი საკეცი ყუთი:
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მთლიანი თავსახურიანი საფუთავი ყუთი:

ქვემოთ წარმოდგენილ დიაგრამაზე ასახულია სხვადასხვა სახის მერქანბოჭკოვანი კონტეინერები. საბოლოო ზომები შეიძლება შეიცვალოს გადამზიდავის საჭიროებებიდან გამომდინარე. ყველა კონტეინერს
უნდა ჰქონდეს სათანადო სავენტილაციო ხვრელი.
ავტობლოკირების სისტემის მქონე ხონჩა:

ყუთი ჩამკეტი მექანიზმით:

კონტეინერი შეიძლება დამზადებული იყოს ხისა
და მავთულისგან, ქვემოთ მოცემული ზოგადი დიაგრამების მიხედვით. სპეციალური ჩამკეტი ხელსაწყოს წყალობით შემფუთველებს ადვილად შეუძლიათ
მოღუნონ ყუთის სახურავზე მოთავსებული მავთულიანი მარყუჟი. მავთულიანი ყუთები გამოიყენება
მრავალი სახის პროდუქციისთვის, მათ შორის ნესვისთვის, ლობიოსთვის, ბადრიჯნისთვის, მწვანილისთვის, პილპილისთვის, გოგრასა და ციტრუსებისთვის. შეფუთვის კვლევის ლაბორატორიას (41
Pine Street, Rockaway, New Jersey 07866) შეუძლია
თქვენს რეგიონში არსებული მიმწოდებლების სიის
მიწოდება.
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ქვემოთ წარმოდგენილია ხის ყუთის ნაწილების სურათი
თამასიანი
გვერდი (წიბო)
შემკრავი
თამასა

შუალედური
თამასა

ძირის
მავთული

წიბოს
ლარტყი

მავთული

ყუთის
კარკასი

შემკვრელი
მავთული

მავთულის სამაგრი

დასახური

მჭიდროდ
შემკვრელი თასმა

თა
ვსა
ხურ
ი

გარე ლარტყი
მა
რ
გვ ჯვე
ერ ნა
დი

ფა
სა
დი

შუალედური
თამასა
თამასიანი
გვერდი (წიბო)
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ხის ყუთი არის ტიპიური შესაფუთი ტარა სუფრის
ჯიშის ყურძნისთვის. ეს ტარა ძალიან მდგრადია და
ინარჩუნებს სიმტკიცეს კუმშვისას შედარებით მაღალტენიან პირობებში ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ასევე ფართოდ გამოიყენება მყარი
პლასტიკური კონტეინერები.
ყუთის სახურავის ლურსმნებით ჩაჭედვამდე, ყურძნის ტვირთის ზემოთ ხშირად იდება ქაღალდის შუასადები, რომელიც იცავს პროდუქციას მტვრისა და წყლის
წარმოქმნისაგან. გოგირდის ორჟანგის შემცვლელი
პაკეტი იდება ყურძენთან პლასტიკური შუასადების
შიგნით, ლპობის კონტროლის მიზნით. ბევრი პროდუქტი, სუფრის ჯიშის ყურძნის გარდა, შეიძლება დაზიანდეს (გაუფერულდეს) გოგირდისორჟანგით დამუშავების შედეგად.
მყარი პლასტიკური ან ხის კონტეინერები ასევე
ფართოდ გამოიყენება სატაცურისთვის. სატაცურის
მოჭრილი ბოლოები კონტეინერში იდება ვერტიკალურად, რაც კარგ ვენტილაციას უზრუნველყოფს.
ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი პლასტიკური ყუთები კარგად იცავს პროდუქციას და უზრუნველყოფს სათანადო ვენტილაციას პროდუქციის დამუშავების, გაგრილების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის
დროს. ზოგიერთი პლასტიკური ყუთი იკეცება და ტვირთის დაცლის შემდეგ შეიძლება ერთმანეთზე დაიდოს.
ყუთები რეგულარულად უნდა გაიწმინდოს ქლორიანი
წყლითა და სარეცხი საშუალებით, რაც შეამცირებს
ლპობის ერთი პარტიიდან მეორეზე გავრცელების ალბათობას.
მოჭრილი ყვავილებისთვის განკუთვნილი კონტეინერები ხშირად გრძელი და ვიწროა, სრულად დასაკეცი
დიზაინით. მის ორივე ბოლოში მოთავსებულია სავენტილაციო ხვრელი ჰაერის გაგრილების უზრუნველსაყოფად. სავენტილაციო ხვრელის საერთო ფართი უნდა
შეადგენდეს ყუთის საერთო ზედაპირის 5%-ს. ყუთების გზაში დაყოვნების ან არაკონტროლირებადი კლიმატის პირობებში პროდუქციის შენახვის შემთხვევაში, ჩამკეტი სარქველი უზრუნველყოფს გრილი ტემპერატურის შენარჩუნებას.

რი
სახუ
თავ

ქაღა
შუას ლდის
ადებ
ი

სატაცური

20''
60''

12''

თავსახური

დახურვადი დაფები
3’’ დიამეტრის
ხვრელები

ძირი
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აწეული კუთხეების მქონე უბრალო ხის ხონჩა იძლევა მალფუჭებადი პროდუქციის, მაგალითად, მომწიფებული პომიდვრის, მოხერხებულად ჩაწყობის საშუალებას და უზრუნველყოფს სათანადო ვენტილაციას.

კონტეინერის შერჩევა
კონტეინერის შერჩევა ხშირად რთულია. გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელია
სხვადასხვა ფაქტორი, როგორიცაა ფასი, მდგრადობა, მრავალჯერადად გამოყენების შესაძლებლობა და
დაცვა. ქვემოთ მოცემულია ორი ან მეტი კონტეინერის შერჩევისას გასათვალისწინებელი ფაქტორების
საკონტროლო სია. შეძლებისდაგვარად გამოიყენეთ ამ ცხრილის ბევრი ასლი შეფუთვის ვარიანტების
შესადარებლად.
აღწერეთ თითოეული შეფუთვის ტიპი, მერე შეავსეთ ცხრილი, რომელიც გაჩვენებთ, რომელ შეფუთვას
აქვს ყველაზე კარგი მახასიათებლები და ამრიგად, რომელი შეფუთვა ყველაზე მეტად გამოდგება შესაბამისი
ბაზრისთვის.
1) შეაფასეთ სხვადასხვა შეფუთვის მახასიათებლები ქულების გამოყენებით.
+2= შესანიშნავი
+1= კარგი
0 = დამაკმაყოფილებელი
-1= გამოუსადეგარი
-2= საერთოდ გამოუსადეგარი.
2) თითოეულ მახასიათებელს მიანიჭეთ შესაბამისი მნიშვნელობა 0-დან 100-მდე. თითოეული შეფუთვის
ყველა 24 მახასიათებლის საერთო ჯამი უნდა შეადგენდეს 100-ს.
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შეფუთვა #1- შეფუთვა#1ის ქულები
ის მნიშვნელობები

გაამრავლეთ შეფუთვა #2- შეფუთვა#2ქულა x
ის ქულები
ის მნიშვნემნიშვნელოლობები
ბაზე

გაამრავლეთ
ქულა x
მნიშვნელობაზე

აღწერეთ
შეფუთვა

შემცველობა
1.გარკვეული პროდუქციისთვის საჭირო შესაფერისი
ტევადობა
2.ადვილი გამოყენება ერთი ადამიანის მიერ
3.სტანდარტული დიზაინი, შეესაბამება
სტანდარტებს და
მარკეტინგულ მოთხოვნას
4.ადვილი პალეტიზირება
დაცვა
5.მყარია პროდუქციის ჩაწყობის შემთხვევაში
6.სტაბილური ზომების გამო, პროდუქციით დატვირთული
შეფუთვა მდგრადია
წნევის მიმართ
7.კარგი ვენტილაცია
8.დაცვა ტვირთის
დამუშავების, ტრანსპორტირების და
გასაღების დროს
9.გლუვი ზედაპირული მასალა, მჭრელი
პირების გარეშე
10.აქვს შუასადებები
11.ადვილად იწმინდება
12.აქვს უკანონო გახსნის საწინააღმდეგო
მექანიზმი/იკეტება
თავსახურით
კომუნიკაცია
13.ეტიკეტის მიკრობა ადვილია
14.რეკლამა/სავაჭრო მარკის დასახელება მითითებულია
ყუთზე
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შეფუთვა #1- შეფუთვა#1ის ქულები
ის მნიშვნელობები

გაამრავლეთ შეფუთვა #2- შეფუთვა#2ქულა x
ის ქულები
ის მნიშვნემნიშვნელოლობები
ბაზე

გაამრავლეთ
ქულა x
მნიშვნელობაზე

მარკეტინგი
15.პრეზენტაცია
16.მისაღებია საბაჟო
კონტროლისთვის
სხვადასხვა სახის
ხარჯები
17.გონივრული ფასი
18.მდგრადი/ცვეთა
19.შესაძლებელია
მისი შეკეთება
20.სტაბილური მიწოდება გარანტირებულია
21.დაბალი ტვირთტევადობა, როცა
ცარიელია
22.შესაძლებელია
ადგილობრივად
წარმოება
23.ტრანსპორტირება/შესაძლებელია
პიკაპით ან ხელის
ურიკით
24.ყუთების დაკარგვა
საერთო ქულები

3) გაამრავლეთ თითოეული შეფუთვის მახასიათებლის ქულა მის მნიშვნელობაზე და ჩაიწერეთ ახალი
მნიშვნელობა.
4) შეკრიბეთ თითოეული შეფუთვის საერთო ქულები. შეესაბამება თუ არა თქვენს მოთხოვნებს ყველაზე
მეტი ქულის მქონე შეფუთვა? რა განსხვავებაა ყველაზე მაღალი ქულის მქონე ორ შეფუთვას შორის? თუ
ერთ-ერთი მათგანი უფრო დაბალფასიანია, ეს შეიძლება იყოს საუკეთესო არჩევანი.
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შეფუთვის პრაქტიკა
მერქანბოჭკოვანი ფილის გამყოფის დამატების შემთხვევაში კუმშვის სიმტკიცე უფრო მეტად გაძლიერდება. გამყოფები ძირითადად გამოიყენება მძიმე წონის კულტურებისთვის, როგორიცაა ნესვი. გამყოფები
ასევე იცავს ტვირთს ვიბრაციისგან ტვირთის დამუშავების და ტრანსპორტირების დროს. მუყაოს გასამყარებლად შეიძლება გამოდგეს ხის სადებები, ან მერქანბოჭკოვანი ფილა, რომელიც სამკუთხედად იკეცება და
შეფუთვის ოთხივე კუთხეში თავსდება.
მერქანბოჭკოვანი ფილის გამყოფი:

სამკუთხედი კუთხის საყრდენები:

უბრალო კუთხის საყრდენები შეიძლება დამზადდეს
ხილ ძელებისგან ან დაკეცილი მერქანბოჭკოვანი ფილისგან.

მერქანბოჭკოვანი ფილა, რომელიც გამოიყენება
მუყაოს ყუთების კუთხეების გასაკეთებლად, შეიძლება შიგნისკენ დაიკეცოს კუთხის დასამაგრებლად
და კუმშვის სიმტკიცის გასაძლიერებლად.

თუ ადგილობრივად დამზადებულ კონტეინერებს აქვთ მჭრელი პირები ან უხეში შიდა ზედაპირი, გადაზიდვის
დროს პროდუქციის დასაცავად შეიძლება გამოდგეს მერქანბოჭკოვანი ფილისგან დამზადებული უბრალო იაფფასიანი სადები.
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მუყაოს შუასადები პალმისგან დამზადებული ყუთისთვის:

თუ ხილ-ბოსტნეულის ჩაყრით შეფუთვისთვის გამოიყენება დიდი ტომრები ან კალათები, უბრალო სავენტილაციო ხვრელის მეშვეობით შესაძლებელია პროდუქტის სუნთქვისას დაგროვილი სითბოს შემცირება. ქვემოთ მოცემულ სურათზე დაწნული ბამბუკის მილი (დაახლოებით ერთი მეტროს სიგრძის) გამოიყენება ჩილის
წიწაკის დიდი ტომრის ვენტილაციისთვის. კონტეინერის დატვირთვამდე, მოათავსეთ სავენტილაციო მილი
კონტეინერში.

ვენტილიაცია

ტომარა

დაწნული ბამბუკის მილი ატარებს ჰაერს ტომრის
ან კალათის ცენტრში ტვირთის გადაზიდვისას.
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თხელი ქაღალდის ან პლასტმასის ბუდეები კარგად
იცავს მოჭრილ ყვავილებს ტვირთის დამუშავების და
ტრანსპორტირების დროს. ქვემოთ მოცემულ სურათზე
შემფუთველი დებს ყვავილების თაიგულს ბუდეში, ვენტილირებად მუყაოს ყუთში ყვავილების ჩადებამდე.
ბუდე უზრუნველყოფს ყვავილების თაიგულის დაცვას და
ყუთის შიგნით ერთმანეთისგან დაცილებას.

მარკირება
შეფუთვის მარკირება საშუალებას აძლევს გადამზიდველებს თვალი ადევნოს პროდუქციის გადაადგილებას
მოსავლის აღების ეტაპზე და დაეხმაროს საბითუმო და საცალო მოვაჭრეებს სათანადო ზომების მიღებაში.
მერქანბოჭკოვანი ყუთების ეტიკეტი შეიძლება წინასწარ იყოს დაბეჭდილი, ან/და კონტეინერზე იყოს მიწებებული ან დატანილი შტამპით ან ტრაფარეტული ბეჭდვის მეშვეობით. სავაჭრო ეტიკეტი წარმოადგენს პროდუქტის მწარმოებლის, შემფუთველის ან/და გადამზიდის რეკლამას. ზოგიერთი გადამზიდავი ასევე აწვდის
თავის ბროშურას, სადაც მოცემულია დეტალური ინფორმაცია შენახვის მეთოდებზე ან რეცეპტები მომხმარებლისთვის.
სატრანსპორტო ეტიკეტი შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
პროდუქტის საერთო დასახელება.
სუფთა წონა, რაოდენობა ან/და მოცულობა.
სავაჭრო დასახელება.
შემფუთველის ან გადამზიდავის დასახელება და მისამართი.
წარმოშობის ქვეყანა ან რეგიონი.
რაოდენობა და ხარისხი.
შენახვის რეკომენდირებული ტემპერატურა.
გამოყენების სპეციალური ინსტრუქცია.
პროდუქტზე გამოყენებული ნებადართული ცვილებისა და პესტიციდების დასახელება.
სამომხმარებლო შეფუთვის მარკირება სავალდებულოა FDA წესების შესაბამისად. ეტიკეტზე მითითებული უნდა იყოს პროდუქტის დასახელება, სუფთა წონა, მწარმოებლის, შემფუთველის ან დისტრიბუტორის დასახელება და მისამართი.
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კონტეინერების მოდულაცია
სხვადასხვა ზომის მუყაოს ყუთებში პროდუქციის ერთდროულად დატვირთვის შემთხვევაში, სტანდარტული
ზომის ყუთების გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააადვილოს მომავალში დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების წარმოება. არასტანდარტული ზომის ყუთების შემთხვევაში, პროდუქციის შეკვრა შეიძლება არამყარი იყოს, ან მსუბუქი ყუთები შეიძლება გაიჭყლიტოს მძიმე ყუთების წონის ქვეშ. არამყარი
ტვირთი შეიძლება გადმოვარდეს ტრანსპორტირების დროს ან დაზიანდეს შენახვის პერიოდში.
კონტეინერის რეკომენდირებული ზომები მითითებულია ქვემოთ. ეს კონტეინერები არის აშშ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მხარდაჭერილი MUM პროგრამის ნაწილი (მოდულაცია, უტილიზაცია და
მეტრიკაცია). მათი ჩაწყობა შესაძლებელია სხვადასხვა გზით, ზომის მიხედვით, მაგრამ ერთ სტელაჟზე მათი სიმძიმე მაინც სტაბილურია - 1000 x 1200 მმ (40 x 48 დუიმი).
MUM კონტეინერები ბაღის კულტურებისთვის:
გარეგანი ზომები

რაოდენობა ერთ
შრეზე

სტელაჟის გამოყენებული
ზედაპირის სივრცე

მმ

დიუმი

პროცენტი

600 x 500

(23.62 x 19.69)

4

100

500 x 400

(19.68 x 15.75)

6

100

600 x 400

(23.62 x 15.75)

5

100

500 x 333

(19.68 x 13.11)

7

97

600 x 333

(23.62 x 13.11)

6

99

500 x 300

(19.68 x 11.81)

8

100

475 x 250

(18.70 x 9.84)

10

99

400 x 300

(15.75 x 11.81)

10

100

433 x 333

(17.01 x 13.11)

8

96

400 x 250

(15.74 x 9.84)

12

100

MUM კონტეინერების სტელაჟის დატვირთვის მაგალითი:
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ქვემოთ მოცემულ სურათებზე ნაჩვენებია ყველაზე გავრცელებული MUM კონტეინერების წყობა სტანდარტულ სტელაჟზე (1000 x 1200 მმ ან 40 x 48 დუიმი). MUM კონტეინერების გამოყენება იძლევა სივრცის დაზოგვის საშუალებას ტრანსპორტირების და შენახვის პერიოდში, რადგან სტელაჟის გამოყენების კოეფიციენტი
უახლოვდება 100%-ს.
გარეგანი ზომები:
600 x 500მმ (23.62 x19.69")
სტელაჟის გამოყენება 100%

გარეგანი ზომები:
500 x 400მმ (19.68 x15.75")
სტელაჟის გამოყენება: 100%

გარეგანი ზომები:
600 x 400მმ (23.62 x15.75")
სტელაჟის გამოყენება: 100%

გარეგანი ზომები:
500 x 333მმ (19.68 x13.11")
სტელაჟის გამოყენება: 97%

გარეგანი ზომები:
600 x 333მმ (23.62 x13.11")
სტელაჟის გამოყენება: 99%

არეგანი ზომები:
500 x 300მმ (19.68 x11.81")
სტელაჟის გამოყენება: 100%

გარეგანი ზომები:
475 x 250მმ (18.62 x9.84")
სტელაჟის გამოყენება: 99%

გარეგანი ზომები:
400 x 300მმ (15.75 x11.81")
სტელაჟის გამოყენება: 100%

გარეგანი ზომები:
400 x 333მმ (15.75 x13.11")
სტელაჟის გამოყენება: 99%
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მოდიფიცირებული ატმოსფეროს შეფუთვა (MAP)
სამომხმარებლო შეფუთვის შიგნით: თუ საქონლისა და ფირის გამტარობის მახასიათებლები სწორად
შერჩეულია, შესაბამისი ატმოსფერო შეიძლება პასიურად წარმოიქმნას პროდუქციის სუნთქვის პროცესში
O2-ის მოხმარებისა და CO2-ის გამოყოფის მეშვეობით (Kader, 2002). ზოგიერთ მყარ სამომხმარებლო შეფუთვას აქვს აირების დიფუზიის ფანჯარა.
პლასტმასის მყარი
დალუქული კონტეინერი

გაზის გავრცელების ფანჯარა

ახლად მოჭრილი ან მსუბუქად დამუშავებული სალათის ფურცლების ( წვრილად დაკეპილი ან დაჭრილი) შეფუთვა შესაძლებელია 5 მილ. ცელოფნის პარკებში. ნაწილობრივი ვაკუუმის შექმნის შემდეგ, პარკში უშვებენ აირის ნარევს 30-დან 50%-მდე O2 და 4-დან 6%-მდე CO2, რის შემდეგ პარკი ილუქება.
დალუქული ცელოფნის პარკი

სატვირთო კონტეინერის შიგნით: პოლიეთილების შუასადებებს ამატებენ ბლით დატვირთულ ყუთებში
სატვირთო კონტეინერების შიგნით, ხოლო პოლიეთილენის პარკებს იყენებენ ბანანების ტვირთისთვის,
რომელიც შორეულ ქვეყნებში იგზავნება.
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პოლიეთილენის შუასადები:

სტელაჟის შიგნით: პროდუქციით, მაგ., მარწყვით დატვირთული ერთი სტელაჟი შეიძლება დაილუქოს პოლიეთილენის პარკის 5 მლ. საფარით ანდა პლასტმასის ფურცლით სტელაჟის ძირას, ფართო საიზოლაციო ლენტის
გამოყენებით. შესაძლებელია მცირე ვაკუუმის შექმნა და 15%-იანი CO2-ის დამატება ჰაერში მცირე შლანგის
გამოყენებით.
შეფუთვისთვის გამოიყენება მრავალი სახის პოლიმერული ფირი, მაგრამ ბევრ მათგანს არ აქვს MAPთვის შესაფერისი აირის გამტარობა. ახალი ხილ-ბოსტნეულის შეფუთვისთვის ძირითადად გამოიყენება დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენისა და პოლივინილქლორიდის ფირები. სარანსა და პოლიესტერს აქვს დაბალი
აირგამტარობა, ამიტომ ისინი გამოდგება მხოლოდ დაბალი სუნთქვის ინტენსივობის მქონე საქონლისთვის. ქვემოთ მოცემული ცხრილი აჩვენებს ახალი პროდუქციისთვის განკუთვნილი ფირების გამტარობას.
გამტარობა (კუბ. სმ./მ2/მილ/დღეში ერთ 1 ატმ-ზე)
ფირის ტიპი

CO2:O2-ის
კოეფიციენტი

CO2

O2

პოლიეთილენი:
დაბალი
სიმკვრივის

7,700-77,000

3,900-13,000

2.0-5.9

პოლივინილქლორიდი

4,263-8,138

620-2,248

3.6-6.9

პოლიპროპილენი

7,700-21,000

1,300-6,400

3.3-5.9

10,000-26,000

2,600-7,700

3.4-3.8

52-150

8-26

5,8-6,5

180-390

52-130

3,0-3,5

პოლისტიროლი
სარანი
პოლიესტერი
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პალეტიზირებული ტვირთი
ტვირთის გამგზავნს და მიმღებს ურჩევნიათ პალეტიზირებულ ტვირთან მუშაობა, ვიდრე ცალკეულ სატვირთო კონტეინერებთან. პალეტიზირებულ ტვირთზე გადასვლა ამცირებს ტვირთის დამუშავებას, ნაკლებ ზიანს
აყენებს კონტეინერებს და შიგნით განთავსებულ პროდუქციას და ხელს უწყობს სატვირთო ავტომანქანების
სწრაფ დატვირთვას/დაცლას. პალეტიზირებულ ტვირთისთვის მცირემასშტაბიან გადამზიდველებს შეუძლიათ
გამოიყენონ ხის სტელაჟები ან შუასადები ფურცლები. ორიენტირების გამოყენება ყუთების გასასწორებლად (მაგალითად, დასატვირთი სტელაჟის დაყენება ოთახის კუთხეში, ან „უკუგორების დაფების“ კომპლექტის მოწყობა, თუ სტელაჟი გარეთ იტვირთება) ხელს შეუწყობს ტვირთის მდგრადობას. ხის სტელაჟებს უნდა
ჰქონდეს იდეალური მართკუთხედი ფორმა, რათა სტელაჟის დატვირთვა შეძლებისდაგვარად სტაბილური იყოს.
მაბლოკირებელი მექანიზმის მქონე ვერტიკალური მერქანბოჭკოვანი, პლასტიკური ან ხის კონტეინერების
გამოყენება ასევე უზრუნველყოფს პალეტიზირებული ტვირთის მდგრადობას. კონტეინერებს უნდა ჰქონდეთ
სავენტილაციო ხვრელი, თუ პროდუქცია ერთმანეთზეა ჩაწყობილი. კონტეინერის შრეებს შორის შესაძლებელია წებოს გამოყენება სრიალის თავიდან ასაცილებლად. ამასთან ერთად, სასურველია პლასტიკური ბადის,
პლასტიკური ან ლითონის ღვედების გამოყენება ტვირთის დასამაგრებლად. პალეტიზირებული ტვირთის
მდგრადობის უზრუნველსაყოფად ასევე გამოიყენება მერქანბოჭკოვანი, პლასტიკური ან ლითონის კუთხოვნები.
ღვედებით დამაგრება და კუთხოვნები პალეტიზირებულ ტვირთებზე:

კუთხის
დაფები

ვერტიკალური
სარტყელი
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ჰორიზონტალური
სარტყელი

თავი 5
ლპობისა და მწერების კონტროლი
წარმოების ეტაპზე ეფექტურ მართვის პრაქტიკას წარმოადგენს მწერებისა და დაავადებებისგან პირველადი დაცვის ხაზი. დაავადებების მიმართ გამძლე ჯიშების დარგვა, ისეთი მორწყვის მეთოდის გამოყენება,
რომლის დროს ფოთლები ან მცენარის ყვავილი არ სველდება, აზოტის სასუქების ზედმეტი რაოდენობით შეტანის თავიდან აცილება და გასხვლა წარმოების ეტაპზე მცენარეული საბურველის შესამცირებლად - ყველა ზემოაღნიშნული ზომა ამცირებს პროდუქციის ლპობას მოსავლის აღებამდე და მოსავლის აღების შემდეგ. მეორე ეტაპზე მნიშვნელოვანი დამცავი ზომაა მოსავლის ფრთხილად აღება და პროდუქციის მომზადება გასაღებისთვის მინდორში. მესამე ეტაპზე დაზიანებული და დამპალი პროდუქციის დახარისხება ამცირებს სხვა
ჯანმრთელი პროდუქტების დაბინძურებას. თუმცა, სიფრთხილის ზომების მიუხედავად, ხანდახან საჭირო ხდება პროდუქციის დამუშავება მწერების ან ლპობის გამომწვევი ორგანიზმების გასაკონტროლებლად.
მიუხედავად იმისა, რომ მაღალხარისხიანი პროდუქციის შესანახად საწყობში მნიშვნელოვანია მაღალი
ტენიანობის უზრუნველყოფა, საქონლის ზედაპირზე ზედმეტმა ტენიანობამ შეიძლება ხელი შეუწყობს პათოგენების ჩამოყალიბებას და გავრცელებას. ცივი პროდუქციის საწყობიდან გატანის და მაღალ ატმოსფერულ
ტემპერატურაზე დატოვების შემთხვევაში, თბილი ჰაერიდან წარმოქმნილი ტენი კონდენსირდება ცივი პროდუქციის ზედაპირზე. ვენტილაციის ინტენსივობის დროებითი გაზრდა (ვენტილატორის გამოყენებით) ან
პროდუქციის შენახვა მშრალ ჰაერზე ხელს შეუწყობს კონდენსირებული ტენის აორთქლებას და შეამცირებს
პროდუქციის დაავადების რისკს.
საწყობში შენახულ თხილსა და გამომშრალ ხილ-ბოსტნეულში წარმოქმნილი მწერების კონტროლი ხორციელდება გაყინვის, მაცივარში შენახვის (5°C ან 41°F-ზე ნაკლებ ტემპერატურაზე), თერმული დამუშავების ან აზოტის გამოყენებით ჟანგბადის გამორიცხვით (0,5% ან ნაკლები). მწერებისადმი გამძლე კონტეინერებში შეფუთვა საჭიროა პროდუქციის მავნე მწერებით დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
ზოგიერთი მცენარეული მასალა წარმოადგენს ბუნებრივ პესტიციდს. მაგალითად, ცნობილია, რომ შესაფუთი მასალის სახით ყუთებსა და ტომრებში მანიოკის ფოთლების გამოყენება მავნებლებისაგან იცავს მანიოკის ფესვებს გადაზიდვის და მოკლევადიანი შენახვის პერიოდში. მისი ფოთლები გამოყოფენ ციანოგენს, რომელიც ტოქსიკურია მწერებისთვის (Aiyer, 1978). Lantana spp.-ის და Ochroma logopur-ის ფოთლების
ფერფლი ძალიან ეფექტური საშუალებაა, რომელიც გამოიყენება მტვერის სახით ბუგრების წინააღმდეგ საბრძოლველად, რომლებიც ძირითადად შენახულ კარტოფილში ჩნდება (CIP, 1982). საყოველთაოდ ცნობილია და
მთელს მსოფლიოში ფართოდ გამოიყენება ნიმის ხის თესლების პესტიციდური თვისებები (ზეთის ან წყლის
ექსტრაქტის სახით). წარმოშობით ინდოეთიდან, ნიმი გამოიყენება საკვები კულტურების ძლიერი პესტიციდის სახით, თუმცა ის უვნებელია ადამიანებისთვის, ძუძუმწოვრებისა და სასარგებლო მწერებისთვის (NRC,
1992). მარეგულირებელი ორგანოების ნებართვის მიღებამდე უნდა დადასტურდეს, რომ ნებისმიერი „ბუნებრივი პესტიციდი“ უსაფრთხოა ადამიანებისთვის.

ქიმიური კონტროლი
ქლორირებული წყლით პროდუქტების გარეცხვა ხელს უშლის პროდუქციის ზედაპირზე ბაქტერიებით, ობით და
საფუარით გამოწვეულ ლპობას. კალციუმის ჰიპოქლორიდი (ფხვნილი) და ნატრიუმის ჰიპოქლორიდი (სითხე)
შედარებით იაფი და ფართოდ ხელმისაწვდომი საშუალებაა. პროდუქტების გარეცხვა და დამუშავება ნაკლებად ეფექტური იქნება, თუ სარეცხ წყალში ორგანული ნივთიერება წარმოიქმნება. ქლორინის ეფექტურობა
იზრდება pH-ის 11-დან 8-მდე შემცირების შედეგად, თუმცა დაბალი pH-ის შემთხვევაში ქლორინი არამდგრადი
ხდება.
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ხილ-ბოსტნეული შეიძლება გაირეცხოს ჰიპოქლირიტის ხსნარით (25 ppm(10-6) ქლორინი ორ წუთით), შემდეგ
ჩამოირეცხოს ბაქტერიების დაშლის კონტროლის მიზნით. ამასთან ერთად, აღნიშნული პროდუქცია შეიძლება
ჩაიდოს ჰიპოქლორიტის ხსნარში (50-70 ppm ქლორინი), შემდეგ ჩამოირეცხოს ონკანის წყლით ბაქტერიების,
საფუარის და ობის გასაკონტროლებლად.

ჰიპოქლორინის კონცენტრაცია სუფთა წყალში
კონცენტრაცია ppm

უნცია/5გალონზე

ნატრიუმის
ჰიპოქლორიტი

50

.55

.5

(5.25%)

75

.8

.75

100

1.1

1.0

125

1.4

1.25

150

1.7

1.5

ნატრიუმის
ჰიპოქლორიტი

50

.12

.1

(12.7%)

75

.17

.15

100

.23

.2

125

.29

.25

105

.35

.3

ჭიქა/50გალონზე

აშშ-ში რეგისტრირებული პესტიციდების სია იხილეთ გარემოს დაცვის სააგენტოს (EPA) რეგისტრირებული
პესტიციდების კატალოგში, რომელიც გამოქვეყნებულია აშშ-ის გარემოს დაცვის სააგენტოს მიერ
(http://epa.gov)
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გოგირდი:
გოგირდი გამოიყენება პასტის სახით ბანანებზე (0.1 % აქტიური ინგრედიენტი) ფესვის ყელის ლპობის გასაკონტროლებლად.
გოგირდის ორჟანგი:
SO2 გამოიყენება ფუმიგანტის სახით (10 ppm(10-6) ზღვრულად დასაშვები ნარჩენი რაოდენობა) ყურძენზე
Botrytis, Rhizopus და Aspergillus სოკოების გასაკონტროლებლად. ყურძნის დასამუშავებლად საჭირო გოგირდის ორჟანგის რაოდენობის ზუსტი გამოთვლის შემთხვევაში, არ არის საჭირო ფუმიგაციიის შემდეგ
საწყობის განიავება და გაწმენდა ზედმეტი S02-ის მოსაშორებლად. გოგირდის ორჟანგით ყურძნის დამუშავებისთვის შემუშავებული „საერთო მოხმარების“ ფუმიგაციის ტექნიკაზე ინფორმაციის მისაღებად, იხ. Luvisi
(1992).
ნატრიუმის ან კალიუმის ბისულფატი:
ბისულფატები ჩვეულებრივ დევს ქაღალდის ან პლასტმასის პაკეტში, რომელიც შეიძლება მოთავსდეს
მუყაოს შიგნით SO2-ის გამოსაყოფად, ყურძნის ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს ობის კონტროლის
მიზნით.

ახალ წიწაკაზე, ნესვზე, კარტოფილზე, სტაფილოსა და ციტრუსებზე გამოიყენება ბიოკარბონატის მარილები, მოსავლის აღების შემდეგ ლპობის თავიდან ასაცილებლად. ეს მარილები არის ძალიან იაფი, უსაფრთხო
და ადვილად ხელმისაწვდომი საშუალება, რომელიც მარკეტინგული მიზნებისთვის მისაღებია, როგორც „სერტიფიცირებული ორგანული ნივთიერება“ და „ნივთიერება, რომელიც არ შეიცავს ქიმიკატებს“.
ბიოკარბონატის მარილები შეიცავს:
ნატრიუმის ბიოკარბონატს ან „საკვებ სოდას“
(NaHCO3), კალიუმის ბიოკარბონატს (KHCO3)

გამოყენების მეთოდი (დამუშავება ქლორით ან ქლორის გარეშე):
მეთოდი

ნორმა

ზევიდან შესხურება ან
სითხეში ჩადება

2%-იანი ხსნარი
(გამოიყენეთ 2 გ. 100 მლ.
წყალზე, ან 20 გ. 1ლიტზე)

ზევიდან შესხურება ან
სითხეში ჩადება

3%-იანი ხსნარი
(გამოიყენეთ 3 გ. 100 მლ.
წყალზე, ან 30 გ. 1ლიტზე)

შემდგომი პროცედურა:

წყალში ჩამორეცხვა
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კომბოსტოს ბაქტერიული სველი ლპობის (Erwinia) კონტროლი შესაძლებელია კირის ფხვნილით, ან ალუმინის 15%-იანი ხსნარით (15 გ. ალუმინის კალიუმის სულფატი 100 მლ. წყალზე). კომბოსტოს ძირის დამუშავების
შემდეგ, პროდუქცია უნდა გაშრეს შეფუთვამდე20- 30 წუთის განმავლობაში.

კირის ფხვნილის გამოყენება (ძირის დაპრესვა
ალუმინის ხსნარის გამოყენება (შესასხურებელი
ფხვნილად):
ან ფუნჯი):

პროდუქციაზე ფუნგიციდების გამოყენების შემთხვევაში, შესხურების პროცესში პროდუქციის დასაჭერად
გამოიყენება უბრალო სადგამი ძირში გაკეთებული ნახვრეტებით. ქვემოთ მოცემულ სურათზე ბანანებზე
ფუნგიციდების შესასხურებლად გამოიყენება ზურგზე მოსაკიდებელი ხელის სასხურებელი. ამის შემდეგ ბანანები უნდა გაშრეს ნახვრეტიან სადგამზე შემდგომ დამუშავებამდე.
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ზურგზე მოსაკიდებელი სასხურებელი კარგი საშუალებაა ფუნგიციდებით და სხვა ქიმიური ნივთიერებებით
პროდუქციის დასამუშავებლად მოსავლის აღების ეტაპზე. სხვადასხვა ზომის და ტიპის შესასხურებლების
ყიდვა შესაძლებელია ფერმერთა მიწოდების ცენტრებში ან კომპანიების მეშვეობით ინტერნეტში.
ხილის საექსპორტოდ შეფუთვისას ფუნგიციდები ხშირად გამოიყენება საერთაშორისო ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად, გადაზიდვის დროს პროდუქციის გაფუჭების შესამცირებლად. ქვემოთ წარმოდგენილი
„კასკადური აპლიკატორი“ შემუშავებულია ფუნგიციდის თანაბარი და ეფექტური შესხურებისათვის, ხილის დასასველებლად თხევადი ფარდის გამოყენებით.
ნახვრეტებიან პლასტმასის სადგამზე განთავსებული ხილი შედის აპლიკატორში გორგოლაჭოვანი კონვეიერის (არ არის ნაჩვენები სურათზე) მეშვეობით. შიგნით მოთავსებული უბრალო მარაოსებრი დეფლექტორი
ქმნის თხევადი ფუნგიციდების ფარდას. ხილი გადის ფარდის ქვეშ, სადაც ის სველდება, შემდეგ გამოდის აპლიკატორიდან და შრება ოდნავ დახრილ უკუსადგამზე. ცისტერნაში ეტევა 50 ლიტრამდე ფუნგიციდის ხსნარი. ცისტერნის გამშვებ ხვრელთან დამონტაჟებულია ტუმბო. ცისტერნის ზედა მხარეს მოთავსებულია ფილტრი, აპლიკატორის ყუთსა და უკუსადგომიდან შემოსული ფუნგიციდების უკანა ნაკადიდან უცხო სხეულების მოსაშორებლად.

დეფლექტორი

გორგოლაჭებიან
კონვეირზე საყრდენი
მიმღები ღარი
დაბრუნების
თარო

გორგოლაჭიანი
კონვეირი

მთავარი
ჩარჩო

საშხაპე
დეფლექტორის
სამაგრი
ცენტრიფუგული
ტუმბო

რეზერვუარი

ფილტრი

ტუმბოს
საფარი
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პალეტიზირებული ტვირთი
მარტივი ქიმიური დამუშავებით შესაძლებელია ახლად მოჭრილი ყვავილების ჭკნობისა და ლპობის თავიდან
აცილება, რის შედეგად მოჭრილი ყვავილები უფრო დიდხანს გაძლებს ლარნაკში. თუ მოჭრილ ყვავილებს ყიდით,
შეგიძლიათ ამობეჭდოთ და მიაწოდოთ ეს რჩევები თქვენს მომხმარებელს.
თავიდან გამოიყენეთ სუფთა ვედრო ან ლარნაკი (გარეცხეთ ცხელი საპნიანი წყლით და კარგად ჩამორეცხეთ).
ფრთხილად მოაცილეთ ქვემო ფოთლები, რადგან ფოთლები არ მოხდეს ვედროს ან ლარნაკის წყალში.
თავიდან მოჭერით ღეროები წყლის ქვეშ, დაახლოებით ერთი ან ორი დუიმის კუთხით.

გამოიყენეთ დემინერალიზებული წყალი, თუ თქვენს რაიონში „ხისტი“ (ქმნის თეთრ ნალექს ონკანზე), ან
„დარბილებული“ წყალია (მარილებით სავსე).
გამოიყენეთ თბილი წყალი (400C ან 1000F).
გამოიყენეთ ერთ-ერთი ქვემოთ აღწერილი ხსნარი. ის უნდა შეიცავდეს მჟავას წყლის ნაკადის გასაუმჯობესებლად, შაქარს კვირტების გასახსნელად და კონსერვანტს სოკოს და ბაქტერიების ზრდის შესაჩერებლად.
1) შეურიეთ 1 ლიმნის/ლაიმის სოდა 3/4 თბილი წყლით. არ გამოიყენოთ დიეტური სოდა. დაამატეთ ¼ ჩაის
კოვზი სამეურნეო მათეთრებელი 1,14 ლიტრ წყალზე.
2) ჩადეთ 2 სუფრის კოვზი ლიმონის წვენი ან ლიმონის წვენის კონცენტრატი, 1 სუფრის კოვზი შაქარი და ¼
ჩაის კოვზი მათეთრებელი 1,14 ლიტრ თბილ წყალში. ლარნაკში კიდევ დაამატეთ ¼ ჩაის კოვზი მათეთრებელი
ყოველ მეოთხე დღეს.
3) გამოიყენეთ კომერციული კონსერვანტი ყვავილებისთვის. ეს შედარებით იაფი და მოხერხებული საშუალებაა, თუმცა არ არის იმდენად ეფექტური, როგორც ზემოთ აღწერილი ორი ვარიანტი.
თუ თქვენ იყენებთ ყვავილების ქაფს ყვავილების დასაწყობად, ის კარგად უნდა გაიჟღენთოს ხსნარში,
სანამ თავად არ ჩაიძირება. თუ მას ლარნაკში ჩადებთ, ქაფში დარჩება ჰაერის ბუშტუკები, რაც გამოიწვევს
ყვავილის ნაადრევ კვდომას.
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ცივი დამუშავება
გაღივების ფაზაში ზოგიერთი სოკო და ბაქტერია მგრძნობიარეა სიცივის მიმართ, ამიტომ ინფექციები
შეიძლება შემცირდეს, თუ პროდუქციას რამდენიმე დღის განმავლობაში დაამუშავებთ ძალიან ცივ ტემპერატურაზე, რომელსაც პროდუქციამ შეიძლება გაუძლოს ისე, რომ არ დაზიანდეს (0C ვაშლისთვის, მსხლისთვის,
ყურძნისთვის, კივისთვის, ხურმასა და კურკოვანი ხილისთვის). Rhizopus stolonifer და Aspergillus niger-ის (შავი ობის) თავიდან აცილება შესაძლებელია გაღივების ფაზაში 2 ან მეტი დღის განმავლობაში 00C (320F)
ტემპერატურაზე შენახვის მეშვეობით (Adaskaveg et al, in Kader, 2002), ხოლო პათოგენის ზრდის თითქმის
სრული შეჩერება შესაძლებელია, თუ პროდუქციას შეინახავთ 50C-ზე (410F) ნაკლებ ტემპერატურაზე.
ცივი დამუშავებით ასევე შესაძლებელია ზოგიერთი მავნებლის კონტროლი. ამ მეთოდის გამოყენება დაშვებულია ხილის ბუზების, ვაშლის ნაყოფჭამიის, ნესვის ბუზის, პეკანის ცხვირგრძელასა და ლიჩის მატლის
კონტროლისთვის. ხილის ბუზების კონტროლისთვის საჭიროა პროდუქციის შენახვა 10 დღის განმავლობაში
00C-ზე (320F) ან 00C გრადუსზე ქვემოთ ტემპერატურის პირობებში, ან/და 14 დღის განმავლობაში 1.70C-ზე
(350F) ან ქვემოთ. ასეთი დამუშავების მეთოდი გამოდგება მხოლოდ ისეთი პროდუქციისთვის, რომელიც უძლებს დაბალ ტემპერატურაზე გრძელვადიან შენახვას, როგორიცაა ვაშლი, ყურძენი, კივი და ხურმა. მოთხოვნების ცვლილების გამო, ყოველთვის გამოიყენეთ APHIS-ის დამუშავების სახელმძღვანელოს ბოლო გამოცემა.
ცივ დამუშავებამდე შუფუთული პროდუქციის შემთხვევაში, უნდა შემოწმდეს შეფუთვის სავენტილაციო
ხვრელები, ტვირთის გადაზიდვის დროს მავნებლებით ხელახალი დაავადების თავიდან ასაცილებლად.
ხმელთაშუაზღვის ხილის ბუზების წინააღმდეგ ცივი დამუშავების პროტოკოლი (Ceratitis capitata)
ტემპერატურა

ზემოქმედების პერიოდი (დღეები)

0°C (32°F) ან ქვემოთ

10

0,6°C (33°F) ან ქვემოთ

11

1,1°C (34°F) ან ქვემოთ

12

1,7°C (35°F) ან ქვემოთ

14

2,2°C (36°F) ან ქვემოთ

16

კონტროლირებადი/მოდიფიცირებული ატმოსფეროს დამუშავება
იმ პროდუქციისთვის, რომელიც უძლებს CO2-ის მაღალ დონეს, ფუნგისტატის სახით შეგიძლიათ გამოიყენოთ 15%-დან 20%-მდე CO2-ით გამდიდრებული ჰაერი გადაზიდვისას ლპობის გამომწვევი პათოგენების გასაკონტროლებლად, როგორიცაა მარწყვის, მოცვის, მაყვლის, ლეღვის და სუფრის ჯიშის ყურძნის Botrytis
cinerea. იხ. გვერდი 88, სადაც აღწერილია ატმოსფერული გარემოს ცვლილება სტელაჟის თავსახურის შიგნით.
ინსექციდური ატმოსფერო (0,5% ან O2-ზე ქვემოთ, ანდა 40% ან მეტი CO2) წარმოადგენს მეთილის ბრომიდით ფუმიგაციის ეფექტურ ალტერნატიულ საშუალებას, რომელიც გამოიყენება გამშრალ ჩირზე, თხილსა და
ბოსტნეულზე მავნებლების გასანადგურებლად. ინსექციდური ატმოსფეროს ეფექტურობა დამოკიდებულია
ტემპერატურაზე, შესაბამის ტენიანობაზე, ზემოქმედების ხანგრძლივობაზე და მავნებლების განვითარების
ეტაპზე.
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დაბალი O2 და/ან მაღალი CO2 გამოიყენება ზოგიერთი მწერის გასანადგურებლად იმ პროდუქციაში, რომელიც უძლევს ასეთ პირობებს. ინსექციდური ატმოსფეროს ეფექტურობა დამოკიდებულია ტემპერატურაზე, შესაბამის ტენიანობაზე, ზემოქმედების ხანგრძლივობასა და მავნებლების განვითარების ეტაპზე. რვიდან
პირველი ხუთი მაგალითი აღებულია „Mitcham et al“-დან (1997):
1) პირველი და მესამე ასაკობრივი სტადიის მწვანე ფოთოლხვეულა (Planotortrix excessana), პირველი და
მეხუთე ასაკობრივი სტადიის ყავისფერი ფოთოლხვეულა (Ctenopseustis obliquana) და ვაშლის ჩრჩილი
(Epiphyas postvittana) სრულად ნადგურდება 2 თვეში, 3%-იან O2-სა და 3%-იან CO2-ის პირობებში ვაშლის შენახვის შემთხვევაში.
შლეხტენდალის ტკიპა (Aculus schlechtendali) და ხეხილის წითელი ტკიპა (Panonychus ulmi) ნადგურდება 5,3
თვეში, 2.8ºC ტემპერატურაზე 1% O2-ის და 1% CO2-ის ატმოსფეროში ვაშლის შენახვის შემთხვევაში.
3) ვაშლის ნაყოფჭამია (Cydia pomonella) ნადგურდება 3 თვეში, 00C-ზე, 1.5-2%-იან O2-სა და 1%-ზე ნაკლები CO2-ის ატმოსფეროში ვაშლის შენახვის შემთხვევაში.
4) კივში ჩვეულებრივი დიდი აბლაბუდიანი ტკიპა (Tetranychus urticae) ნადგურდება
40ºC-ზე, 0.4%-იან O2-სა და 20%-იან CO2-ის ატმოსფეროში შენახვისას მხოლოდ 7 საათის შემდეგ.
5) თუ ხურმა ინახება 200C-ზე, 0.5%-იან O2-ის და 5%-იან CO2-ის პირობებში, მესამე ასაკობრივი სტადიის
ფოთოლხვეულები (Planotortrix excessana) ნადგურდება 4 დღეში, ხოლო მატლები და დიდი ფქვილოვანი
ცრუფარიანა (Pseudococcus longispinus) - 7 დღეში.
6) ტკბილ ტროპიკულ კარტოფილში ცხვირგრძელას (Cylas formicarius elegantulus) აკონტროლებენ
ატმოსფერულ ტემპერატურაზე, ჟანგბადის დაბალი შემცველობის და ნახშირორჟანგის მაღალი შემცველობის
მქონე გარემოში. კარტოფილის შენახვა 25 0 C-ზე (76 0 F), 2-4%-იანი ჟანგბადის და 40-60%-იანი
ნახშირორჟანგის გარემოში იწვევს დიდი ცხვირგრძელას განადგურებას 2-7 დღეში.
7) კურკოვან ხილში ვაშლის ნაყოფჭამია (Cydia pomonella) ნადგურდება 250C-ზე (760F), 0.5%-იანი ჟანგბადის და 10%-იანი ნახშირორჟანგის გარემოში 2-3 დღეში (ზრდასრული და კვერცხი), ან 6-12 დღეში (ჭუპრი). აღნიშნული დამუშავების მეთოდი არ ახდენს ზეგავლენას პროდუქტის ჩვეულებრივ ფერსა და სიმკვრივეზე მომწიფების ეტაპზე.
8) 45%-იან CO2-ის გარემოში 00C-ზე (320F) დამუშავების მეთოდი ასევე მუშავდება რამდენიმე ზედაპირული
მავნებლისთვის, მათ შორის ფოთოლხვეულა Platynota sultana, დასავლეთის თრიფსი (Frankliniella
occidentalis) და წყნარი ოკეანის აბლაბუდიანი ტკიპა (Tetranychus pacicus) სუფრის ჯიშის ყურძნების მოსავალში. დამუშავებისთვის საჭიროა პროდუქციის შენახვა 13 დღის განმავლობაში 0-20C-ზე, რაც შეიძლება ჩატარდეს საზღვაო კონტეინერში ტრანსპორტირების დროს. მაგრამ ეს მეთოდი და სხვა ინსექციდური CA დამუშავების მეთოდები ჯერ არ არის დამტკიცებული როგორც საკარანტინო ღონისძიებები.
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თერმული დამუშავება
მოსავლის აღების ეტაპზე მწერების უშუალო კონტროლის მიზნით შეიძლება გამოყენებული იყოს ცხელ
წყალში ამოვლების ან ცხელი ჰაერით დამუშავების მეთოდი. მანგოს ეფექტური დამუშავებისთვის საჭირო
ტემპერატურაა 46.40C, ხანგრძლივობა - 65-90 წუთი, რაც დამოკიდებულია ხილის ზომაზე, სახეობასა და წარმოშობის ქვეყანაზე (Mitcham et al in Kader, 2002). ხილის დატვირთვა არ უნდა მოხდეს უცებ თერმული დამუშავების შემდეგ. ახალი პროდუქციის თერმული დამუშავების შემდეგ, ხილი რაც შეიძლება მალე უნდა გაირეცხოს
გრილი ან ცივი წყლით ოპტიმალური ტემპერატურის მისაღწევად.
ზოგიერთი პათოგენი მგრძნობიარეა თერმული დამუშავების მიმართ. ცხელ წყალში ამოვლება და საჰაერო
გათბობა ეფექტურია დაავადების კონტროლისთვის, განსაკუთრებით მიკრობების შესამცირებლად ისეთ
კულტურებში, როგორიცაა ქლიავი, ატამი, პაპაია, კანტალუპი და კურკოვნები (Shewfelt,1986), ტკბილი კარტოფილი და პომიდორი.
ცხელი წყლით დამუშავება
ტემპერატურა
(0C)

დრო
(წუთ.)

შესაძლო
დაზიანება

45

10

შენახვის ვადის
შემცირება

48

3

52

0,5

52

5-10

52

5

57-63

0,5

Diplodia sp
Phomopsis sp.
Phytophthora sp.

53

5

სოკო

48

20

ანთრაქნოზი
(Anthracnose)
Colletotrichum
gleosporioides

42
49

30
20

ატამი

Monolinia fruticola
Rhizopus
stolonifer

52

2,5

წიწაკა

Erwinia sp.

53

1,5

ხილბოსტნეული
ვაშლი
გრეიპფრუტი
მწვანე
ლობიო
ლიმონი

პათოგენები
Gloeosporium sp.
Penicillium-ის
გავრცელება
Phytophthora
citrophthora
Pythium butleri
Sclerotinia
sclerotiorum
Penicillium
digitatum
Phytophthora sp.

მანგო

ანთრაქნოზი
(Anthracnose)
Collectotrichum
gloeosporioides

ნესვი

სოკო

ფორთოხალი
პაპაია
პაპაია*

ღეროს ფესვის
კონტროლის
შეუძლებლობა

ცუდი გამწვანება

მოძრავი კანი
მცირე ზომის ლაქები

* პაპაიას ანთრაქნოზის კონტროლისთვის საჭიროა დამუშავება 30 წუთის განმავლობაში 420C-ზე და
შემდეგ 20 წუთის განმავლობაში 490C-ზე.
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დამუშავება ჰაერის გათბობით

ხილი

პათოგენები

ტემპერატურა (0C)

დრო
(წუთ.)

RH
(%)

ვაშლი

Gloeosporium sp.
Penicillium-ის
გავრცელება

45

15

100

ნესვი

სოკო

30-60

35

დაბალი

ატამი

Monolinia fruticola
Rhizopus stolonifer

54

15

80

Alternaria sp.
Botrytis sp.,
Rhizopus sp.
Cladosporium sp.

43

30

98

მარწყვი

შესაძლო
დაზიანება
გაუარესება
აშკარა დაზიანების
ნიშნები

ბიოლოგიური კონტროლი და მცენარეთა ზრდის მარეგულირებლები
მოსავლის აღების შემდეგ გარკვეული სახის ხილ-ბოსტნეულის ლპობის პროცესის მართვის მიზნით გამოიყენება ბიოლოგიური კონტროლის ორი პროდუქტი (ანტაგონისტური ორგანიზმები) სხვა სტრატეგიებთან ერთად, ინტეგრირებული მავნებლების მართვის პროგრამის ფარგლებში (იხ. ცხრილი ქვემოთ).
მცენარის ზრდის მარეგულირებელი ორი ნივთიერება გამოიყენება ციტრუსების ნაადრევი დაბერების პროცესის შესაჩერებლად და შესაბამისად, ლპობისადმი მათი მგრძნობელობის შესამცირებლად (იხ. ცხრილი ქვემოთ).
კომერციულად ხელმისაწვდომი ბიოლოგიური კონტროლის მასალები და მცენარეთა ზრდის მარეგულირებელი
ნივთიერებები (PGR), რომლებიც რეგისტრირებულია როგორც მოსავლის შემდგომი დამუშავების საშუალებები:
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ორგანიზმი/
კატეგორია
პროდუქტი
ბიოკონტროლი
Pseudomonas
syringae
ბიოუსაფრთხო)

დანერგვის
წელი

1995

კულტურის
დასახელება

ციტრუსი

PRG
გიბერელინის
მჟავა (Pro Gibb)
PRG
2,4-D (Citrus Fix)

1995

გამოყენების
მეთოდი

ზღვრულად დასაშვები ნარჩენი
რაოდენობა (ppm)

Penicillium digitatus,
P. italicum,
Geotrichum citriaurantii

წყალში
ამოვლება ან
შესხურება

არ არის
დადგენილი

დასველება

არ არის
დადგენილი

ბალი

Penicillium
expansum,
Botrytis cinerea

ვაშლი,
მსხალი

Penicillium
expansum,
Botrytis cinerea,
Mucor piriformis

წყალში
ამოვლება
ან დასველება

არ არის
დადგენილი

Fusarium
sambucinum,
Helminthosporium

წყალში
ამოვლება ან
შესხურება

არ არის
დადგენილი

კარტოფილი

ბიოკონტროლი
Candida oleophila
(Aspire)

ლპობის
ორგანიზმები
ან ფუნქცია

თესლოვანი
ხილი,

ლპობის
პათოგენები

ნებისმიერი სახის
გამოყენება

არ არის
დადგენილი

ციტრუსი

ლპობის
პათოგენები

ნებისმიერი სახის
გამოყენება

არ არის
დადგენილი

1955

ციტრუსი

აჩერებს ნაადრევ
დაბერებას
(ლპობას)

შენახვისთვის
განკუთვნილი
ცვილი

არ არის
დადგენილი

1942

ციტრუსი

აჩერებს კვირტების ნაადრევ დაბერებას (ლპობას)

შენახვისთვის
განკუთვნილი
ცვილი

5
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თავი 6
ტემპერატურისა და ფარდობითი ტენიანობის კონტროლი
პროდუქტის სასაქონლო სახის შენარჩუნებაში, მთელი პერიოდის მანძილზე, მისი მოკრეფიდან მოხმარებამდე, აღმოჩნდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტორი ტემპერატურის კონტროლია. ხილი, ბოსტნეული და
მოჭრილი ყვავილები წარმოადგენს ცოცხალ მსუნთქავ ქსოვილებს, რომლებიც გამოეყო მშობელ მცენარეს. პროდუქტების შენახვა მათთვის უვნებელი ტემპერატურის ყველაზე დაბალ დონეზე (0C ანუ 32F ზომიერი
ტემპერატურის მოყვარული კულტურებისთვის ან 10-12C ანუ 50-54F სიცივისადმი მგრძნობიარე კულტურებისთვის) გაზრდის მათი შენახვის ვადას რესპირაციის სიხშირის, ეთილენის გაზისა და წყლის დანაკარგების შემცირების ხარჯზე. წყლის დანაკარგის შემცირება იწვევს გამოხმობისა და ჭკნობის შენელებას, რაც მოსავლის
აღების შემდგომ სერიოზული დანაკარგების მიზეზად გადაიქცევა.
პროდუქტების გადაცივება, შეიძლება, ასევე სერიოზული პრობლემა იყოს. მნიშვნელოვანია, თავიდან ავიცილოთ გადაცივებით მიყენებული დაზიანება, ვინაიდან მისი სიმპტომები მოიცავს დამწიფების უნარის დაკარგვას (ბანანი და პამიდორი), წერტილოვან სიდამპლეს და დაჩითვას (ფორთოხალი, ნესვი და კიტრი), გამუქებას (ავოკადო, ჩერიმოია, ბადრიჯანი), მომატებულ მგრძნობელობას ლპობისადმი (კიტრი და ლობიო) და
მწარე გემოს გაჩენას (პომიდორი) (შუფელტი,1990 წ.).
გაციების დროს სითბო გადაეცემა პროდუქტიდან გამაცივებელ გარემოს, როგორიცაა გაციების წყარო.
სითბოს გადაცემის პროცესები მოიცავს გამტარობას, კონვექციას, რადიაციასა და აორთქლებას. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტროენერგია ხელმისაწვდომია, მექანიკური გაყინვის სისტემები სიცივის ყველაზე საიმედო წყაროს უზრუნველყოფს. პროდუქტის გაციების მეთოდები მოიცავს ოთახის გაციებას, გაციებას შეკუმშული ჰაერის აორთქლებით. მცირე საწარმოებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ პროდუქტის კრეფასა და
დამუშავებას, შემუშავებულია სხვადასხვა სახის პორტატული ჰაერის გამაგრილებლები (ტალბოტი და ფლეჩერი, 1993 წ.; რიჯი და სხვები,1979 წ.; პარსონსი და კასმირი, 1974 წ.). თუმცა, სადაც ელექტროენერგია ხელმისაწვდომი არ არის ან ძალზე ძვირია, პროდუქციის გაციების სხვადასხვა სახის მარტივი მეთოდები არსებობს. ალტერნატიული სისტემების ზოგიერთი მაგალითი (ტომპსონი, ქადერი, 1992 წ.) მოიცავს პროდუქტების ღამის ჰაერით ვენტილაციას, რადიაციულ გაციებას, აორთქლებით გაციებას, ყინულის და მიწისქვეშა
(სარდაფი, მინდორში მოწყობილი ორმოები, გამოქვაბულები) ან მაღალ სიმაღლეზე მოწყობილი საცავების გამოყენებას. ყინულის დამზადება შესაძლებელია მზის ენერგიაზე მომუშავე მარტივი გამაგრილებელი სისტემების გამოყენებით, სადაც მზის ენერგიის ბრტყელი კოლექტორები გამოიყენება ყინულის დასამზადებლად საჭირო ელექტროენერგიის გენერაციისთვის და ამგვარად მიღებული ყინული შემდეგ პროდუქციის გასაცივებლად გამოიყენება (უმარი, 1998 წ.). ყინულის გამოყენება შესაძლებელია პირდაპირ, კომპაქტური სახით, ჰიდროქულერში გამოსაყენებელი წყლის გასაგრილებლად, ან როგორც ყინულის საცავი მცირე ზომის, შეკუმშული ჰაერის ან ოთახის გამაგრილებელი სისტემისთვის.
არსებობს რამდენიმე მარტივი პრაქტიკული მეთოდი, რომელიც სასარგებლოა პროდუქტის გაციებისა და შენახვის სისტემის ეფექტურობის გაძლიერებისთვის, მათი ნებისმიერ პირობებში გამოყენებისას და განსაკუთრებით, განვითარებად ქვეყნებში, სადაც ელექტროენერგიის მიწოდება, შეიძლება შეზღუდვით წარმოებდეს და მნიშვნელოვან ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული. აუცილებელია ჩრდილის უზრუნველყოფა მოკრეფილი
პროდუქტის დასაწყობებისა და დაფასოების ადგილას; იმ შენობებისთვის, რომლებიც პროდუქტის გასაგრილებლად და დასაწყობებად გამოიყენება და სატრანსპორტო საშუალებებისთვის, რომლითაც პროდუქტის
გადაზიდვა ხდება. ჩრდილის გამოყენება, სადაც ეს შესაძლებელია, დაგეხმარებათ შემოსული პროდუქტების ტემპერატურის დაკლებაში და შეამცირებს შემდგომი გაგრილების ხარჯებს.
ხეები ჩრდილის შესაქმნელად მშვენიერ საშუალებას წარმოადგენს და შეუძლიათ ჰაერის ტემპერატურის დონის შემცირება დამფასოებელი საწარმოებისა და დასაწყობების ადგილის გარშემო. შენობის ბაცი ფერი აირეკლავს შუქს (და სითბოს) და შეამცირებს სითბოს დატვირთვას. ზოგჯერ ფულის ხარჯვა ფულის ეკონომიას
ნიშნავს, როგორც, მაგალითად, მაღალი წნევის ნატრიუმის სანათი აღჭურვილობის შეძენის შემთხვევაში.
მაღალი წნევის ნატრიუმის სანათი ნაკლებ სითბოს გამოყოფს და უფრო ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს, ვიდრე
გახურების ნათურა.
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კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც გასათვალისწინებელია ხილისა და ბოსტნეულის დამუშავებისას, დასაწყობების გარემოს ფარდობითი ტენიანობის ფაქტორია. პროდუქტის მიერ წყლის დაკარგვა ხშირად ასოცირდება
ხარისხის დაკარგვასთან, ვინაიდან შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი ვიზუალური ცვლილებები, როგორიცაა
ჭკნობა ან გამოხმობა და სტრუქტურული ცვლილებები. პროდუქტის გასაგრილებლად მექანიკური გაციების საშუალებების გამოყენებისას, რაც უფრო დიდია მაცივრის ხვიები, მით უფრო მაღალი ფარდობითი ტენიანობა იქნება შენარჩუნებული ცივ სათავსოში. თუმცა, უნდა გვახსოვდეს, რომ წყლის დაკარგვა ყოველთვის არასასურველი არ არის, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის გაშრობას (ჩირის დამზადებას), ან დაკონსერვებას ვგეგმავთ.
ნედლი პროდუქტის ბაზრისთვის, წყლის დაკარგვის სიჩქარის შენელება მიიღწევა საცავის გარემოს ფარდობითი ტენიანობის გაზრდის (ან პროდუქციასა და მისი დასაწყობების გარემოს შორის ორთქლის წნევის დეფიციტის (VPD) შემცირების) ნებისმიერი მეთოდით. ფარდობითი ტენიანობის გაზრდის საუკეთესო
მეთოდია ტემპერატურის დაკლება. კიდევ ერთი მეთოდია პროდუქტის დასაწყობების ადგილას ტენის დამატება ჰაერში, რაც ორთქლის, წყლის მოსხურებით ან უკიდურეს შემთხვევაში - საწყობის იატაკის დასველებით
მიიღწევა. შესაძლებელია, ასევე ორთქლის იზოლატორების გამოყენება, როგორიცაა ცვილები, პოლიეთილენის შუასადები ყუთებში, დაფარვიანი ყუთები, ან მრავალი იაფი და მრავალჯერადი გამოყენების შესაფუთი მასალები. ნებისმიერი შესაფუთი მასალის დამატებისას უფრო ძნელი იქნება გაგრილების ეფექტურობის
გაზრდა და ამიტომ, რეკომენდებულია ვენტილირებადი შუასადების გამოყენება (შუასადების მთლიანი ფართობის 5 პროცენტამდე). შეფუთვის შიგნით მოთავსებული პროდუქტის გაგრილების ხელშეწყობისთვის,
შუასადების საჰაერო ღიობები უნდა ემთხვეოდეს შეფუთვის საჰაერო ღიობებს. ვენტილირებადი შუასადები შეამცირებს ორთქლის წნევის დეფიციტს, ჟანგბადის, ნახშირორჟანგისა და ეთილენის მიმოქცევისთვის
სერიოზული შეფერხების გარეშე.

ოთახის გაგრილება
ოთახის გაციების მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია, როდესაც მექანიკური გაცივებისთვის საჭირო
ელექტროენერგია ხელმისაწვდომია. ეს მეთოდი შედარებით დაბალ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, მაგრამ
გაგრილება ძალიან ნელა მიიღწევა. ოთახის გაციების მეთოდის გამოყენებისას, მუყაოს ყუთებში, ტომრებში, ვედროებში მოთავსებული ან შეუფუთავი ნაწარმი, უბრალოდ, ცივ სათავსოში თავსდება და მათ შორის ცივი ჰაერის ცირკულაცია ხდება. გაგრილების ეს მეთოდი ყველაზე მეტად გამოდგება ნაკლებად მალფუჭებადი პროდუქციისთვის (როგორიცაა კარტოფილი, თავიანი ხახვი, ვაშლი, ტკბილი კარტოფილი და ციტრუსები), ვინაიდან უფრო მალფუჭებადი კულტურების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუარესდება მანამდე, ვიდრე მათი
სათანადოდ გაციება მოხდება. ოთახის გაგრილების მეთოდის გამოყენება, შესაძლოა საკმარისი იყოს
გაცივებისადმი მგრძნობელობის მქონე კულტურებისთვის, რომლებიც დილით ადრე იკრიფება და შემდგომ საჭიროებს გაციებას შენახვის ტემპერატურის დონემდე, ანუ 10-13ºC (50-55 ºF). ცივი სათავსოს მოწყობა
და ექსპლუატაცია საკმაოდ მარტივია და არ საჭიროებს სპეციალური აღჭურვილობის უზრუნველყოფას.
მნიშვნელოვანია სამაცივრე სათავსოში დაშტაბელებულ ყუთებს შორის სათანადო დაშორების მანძილის
დატოვება იმისათვის, რომ პროდუქტის გაციება უფრო სწრაფად მოხდეს. დაახლოებით 1 დუიმით (2.5 სმ)
დაშორება საკმარისი იქნება ცალკეული ყუთების გარშემო ჰაერის ცირკულაციის უზრუნველსაყოფად. პროდუქციის გაციება გაცილებით უფრო სწრაფად მიიღწევა ვენტილირებად ყუთებში, ვიდრე არავენტილირებად
ყუთებში. ბევრ მცირე ზომის სამაცივრე სათავსოში პროდუქციის განთავსება ისე მჭიდროდ ხდება, რომ მისი
გაციების შესაძლებლობა საერთოდ არ არსებობს და სამაცივრო სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებული მაღალი ხარჯების მიუხედავად, პროდუქციის გაციების ტემპერატურა რეკომენდებულ დონეებამდე ვერ
აღწევს.
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სამაცივრო სათავსოში პროდუქცია ვიწრო შტაბელებად უნდა იყოს დაწყობილი, სიღრმეში დაახლოებით
ერთი პალეტის სიგანეს უნდა შეადგენდეს (ორი ან სამი მუყაოს ყუთი). სათავსოში ცივი ჰაერის მოძრაობის
უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია ვენტილატორების დაყენება. სათავსოში ჰაერის ცირკულაცია ხდება, რომელიც აგრილებს ზედაპირებს და ნებისმიერ ღია სივრცეში შედის და ამგვარად შტაბელების გარედან ცენტრალურ
ნაწილამდე გაგრილება, ძირითადად, გამტარობის შედეგად მიიღწევა. აუცილებელია ოთახის სხვადასხვა ადგილას ყუთებში მოთავსებული პროდუქციის ტემპერატურის მონიტორინგის წარმოება იმისათვის, რათა
დავრწმუნდეთ, რომ პროდუქციის გაციება სასურველ ტემპერატურულ დონეზე მიმდინარეობს. გადაადგილეთ
შტაბელები და გაზომეთ გაგრილების ტემპერატურა მანამდე, ვიდრე სათანადო სამაცივრე სათავსოს ნიმუშს
არ მიაგნებთ.

შეკუმშული ჰაერით გაგრილება
შეკუმშული ჰაერით გაგრილება მიიღწევა ჰაერის დაჭირხვნით თვით პროდუქციის შესანახ კონტეინერებში, რაც მნიშვნელოვნად აჩქარებს ნებისმიერი პროდუქტის გაციების სიჩქარეს. არსებობს მრავალი სახის შეკუმშული ჰაერის ქულერები, რომლებიც უზრუნველყოფს ცივი ტენიანი ჰაერის მოძრაობას პროდუქციის ზედაპირზე. ქვემოთ მოყვანილი მაგალითი წარმოადგენს ფიქსირებულ სისტემას, სადაც ვენტილატორი სამაცივრე
სათავსოს კედელში თავსდება.
შეკუმშული ცივი ჰაერის კედლის ქულერი:

ჩამრაზი ფარი იღება პალეტის
ზეწოლით ბამპერზე
ხვრელები

ცივი ჰაერი
ვენტილატორი

ბამპერი
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ქვემოთ ნაჩვენებია შეკუმშული ცივი ჰაერის კედლის ქულერის სხვა ხედი. გვირაბის ტიპის ქულერის გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად, ტილოს ნაჭრები კარგად დაბეჭდილი და პალეტის ღიობი დაბლოკილი უნდა იყოს.

ცივი კედელი
გაგრილების
ბლოკი
ვენტილატორები

ტი
ლო

კანზასის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კოოპერატივების საკონსულტაციო განყოფილება, მანჰეტენი,
კანზასი.
პორტატული შეკუმშული ჰაერის ქულერის გაკეთება შესაძლებელია ტილოს ან პოლიეთილენის ნაჭრის გამოყენებით. ამისათვის ყუ-თებს ზემოდან იატაკამდე უნდა გადავაფაროთ ნაჭერი, რომელიც მთლიანად დაფარავს ყუთების უკანა მხარეს. ქულერთან ერთმანეთზე დაწყობილი მუყაოს ყუთები ჰერმეტულად იბეჭდება და პროდუქტით სავსე ყუთებში არსებული სავენტილაციო ღიობებიდან (სავენტილაციო ფართობი მუყაოს ყუთის ზედაპირის ფართოპორტატული შეკუმშული ჰაერის ქულერი:
ბის მინიმუმ 5% უნდა შეადგენდეს)
ტილოს
ხდება ჰაერის შიგნით დაჭირხვნა.
ჰაერი ზედაპირი
ქულერი განკუთვნილია სამაცივრე
საცავში გამოყენებისთვის. საჰაერი
ვენტილაციო მოწყობილობა ცალჰაერი
კე არის ნაჩვენები ქვემოთ იმის
ჰაერი
საილუსტრაციოდ, თუ როგორ უნდა
ხდებოდეს ჰაერის მოძრაობა ქუ- ვენტილატორები
ლერში. მინიმალური საექსპლუატაჰა
ერ
ციო ხარჯებით საუკეთესო შედეი
გების მისაღწევად, თბილი გადარი
ჰაე
მუშავებული ჰაერი ვენტილატორი12’’
დან მიმართული უნდა იყოს საბრუნავი ჰაერისკენ სამაცივრე ოთახის შიგნით.
ჰაერნაკადის
20’’

13’’

დამცავი ზოლი

79

შეფუთული პროდუქციის მცირე პარტიების სწრაფად გაგრილებისთვის. კალიფორნიის უნივერსიტეტის კოოპერატივების საკონსულტაციო განყოფილება, OSA #272.
ქვემოთ წარმოდგენილ ნახატებში ნაჩვენებია ორი ტიპის შეკუმშული ჰაერის ქულერი, რომელიც გამოიყენება მოჭრილი ყვავილების გასაგრილებლად. თითოეული აღჭურვილია ვენტილატორით სამაცივრე ოთახიდან
ჰაერის მიწოდებისთვის ყუთებში, რომლებშიც მოთავსებულია პროდუქცია.

1. უხეში ტილოს საფარი ხის ლარტყით
2. საჭირო ზომის ვენტილატორი
3. დროის მაკონტროლებელი მექანიზმი
ზედმეტი ოპერაციების ასაცილებლად
4. ცივი ჰაერი

1. ფანერის პანელი ჰაერის განაწილებისთვის
2. დროის მაკონტროლებელი მექანიზმი
ზედმეტი ოპერაციების ასაცილებლად
3. საჭირო ზომის ვენტილატორი
4. დაბალი სიმჭიდროვის პენოპლასტი
5.ცივი ჰაერი

ქვემოთ წარმოდგენილ ნახატებში ნაჩვენებია საჰაერო ღიობების რეკომენდებული ნიმუშები მუყაოს ყუთებისთვის, რომლებიც გამოიყენება შიგნით მოთავსებული პროდუქციის შეკუმშული ჰაერის მეშვეობით
გაგრილებისთვის. საჰაერო ღიობები ზედაპირის მთლიანი ფართობის 5 პროცენტს უნდა შეადგენდეს და განლაგებული უნდა იყოს კუთხეებიდან 5-7.5 სმ (2-3 დუიმის) მოშორებით. რამოდენიმე დიდი ზომის საჰაერო
ღიობი (1.3 სმ - 0.5 დუიმის ან მეტი სიგანის) უკეთესია, ვიდრე ბევრი პატარა საჰაერო ღიობი.
1. ნაპირის საჰაერო ღიობები შესაძლებელს ხდის ჰაერის ვერტიკალური ნაკადით მიწოდებას
2.საჰაერო ღიობები განლაგებულია
ერთ ხაზზე, რათა შესაძლებელი იყოს
ჰაერის ჰორიზონტალური ნაკადით მიწოდება ჯვარედინადდაწყობილ მუყაოს ყუთებში
3. პანელის საჰაერო ღიობები განლაგებულია კუთხეებიდან მოშორებით და
ვიწროა
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ჰიდროგაგრილება
ჰიდროგაგრილება უზრუნველყოფს ზოგიერთი პროდუქტის სწრაფად და თანაბრად გაგრილებას. პროდუქტი, ისევე როგორც მისი შესაფუთი მასალა, წყალგამძლე და მდგრადი უნდა იყოს ქლორითა (რომელიც გამოიყენება წყლით გაციების ოპერაციის განსახორციელებლად საჭირო წყლის სანიტარული დამუშავებისთვის) და
წყლით მიყენებული დაზიანებების მიმართ (მიტჩელი - ქადერი, 1992 წ.).
ჰიდროქულერის ყველაზე მარტივი ვარიანტია ცივი წყლის ავზი, რომელშიც პროდუქტის ჩაშვება ხდება. ქვემოთ ნაჩვენებია ჰიდროქულერის ტიპი, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქციის პარტიის გაგრილებას ყინულიანი წყლის შხაპის მეშვეობით, პროდუქტის კონვეიერზე მოძრაობისას. შესაძლებელია პროდუქციის პარტიის
გასაგრილებლად ისეთი ჰიდროქულერის აწყობა, რომელიც შესაძლებელს გახდის პროდუქციის მთელი პალეტის
გაცივებას (ტომპსონი-ქადერი, 2002 წ.). პროდუქციის ცივ წყალთან შეხების დროის გასაკონტროლებლად,
შესაძლებელია კონვეირების დამატება.
ჰიდროგამაგრილებელი შხაპი

ჰიდრო ქულერი პროდუქციის პარტიის გასაგრილებლად

1.სისტემა 2.ამაორთქლებელი 3.წყლის ტუმბო
4.კონტეინერები 5.წყლის რეზერვუარი

ორთქლის გამაგრილებელი სისტემა
ქვემოთ წარმოდგენილი დამფასოებელი საწარმოს ნაგებობები აშენებულია ბუნებრივი მასალებით, რომლებიც სველდება. დილით ადრე კედლებისა და სახურავის დასველების შედეგად იქმნება პირობები, რომლებიც
უზრუნველყოფს თივით ნაშენი დამფასოებელი საწარმოს ორთქლით გაცივებას.
ქვემოთ წარმოდგენილი დამფასოებელი საწარმოს ნაგებობები აშენებულია ბუნებრივი მასალებით, რომლებიც სველდება.
დილით ადრე კედლებისა და სახურავის დასველების შედეგად იქმნება პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს თივით ნაშენი დამფასოებელი საწარმოს ორთქლით გაცივებას.
თივით ნაშენი დამფასოებელი საწარმო
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ქვემოთ წარმოდგენილი დამფასოებელი
საწარმოს კედლების ასაშენებლად გამოყენებულია მავთულის ბადე, რომელზეც განთავსებულია ხის ნახშირი. ყოველ დილას ნახშირის წყლით დასველების შედეგად მიიღწევა დღის განმავლობაში ნაგებობის ორთქლით გაციება.

თივით ნაშენი დამფასოებელი საწარმო

ორთქლის ქულერის კონსტრუქცია შეიძლება უზრუნველყოფდეს ჰაერის გაგრილებას მთლიანად საცავის ნაგებობაში, ან მხოლოდ ნაწარმით სავსე რამდენიმე კონტეინერში. ასეთი ქულერების გამოყენება ყველაზე
ხელსაყრელია დაბალი ტენიანობის რეგიონებში, ვინაიდან გაგრილების ხარისხი შემოიფარგლება 1-2°C (24°F) სველი თერმომეტრის ტემპერატურის მიხედვით. ხის ბოჭკოების ან თივის გამაგრილებელი შუასადები
სველდება და ჰაერის დაჭირხვნა შუასადებში ხდება მცირე ზომის ვენტილატორის მეშვეობით. აქ მოყვანილ მაგალითში, 8 კვადრატული ფუტის შუასადებს წუთში წყლის 0.5 გალონს ასხამენ, რაც საკმარის ტენიანობას უზრუნველყოფს 1-2 საათში ნაწარმის 18 შესაფუთი ყუთის გასაგრილებლად. წყალი კონსტრუქციის საფუძველში განთავსებულ ხონჩაში გროვდება და მისი რეცირკულაცია ხდება.
პროდუქციის მცირე პარტიებისთვის შესაძლებელია ორთქლის ქულერის კომბინირება შეკუმშული ჰაერის
ქულერთან. ჰაერის გაციება ხდება მისი გატარებით დასველებულ შუასადებში მანამდე, ვიდრე იგი მოხვდება
შეფუთვაში, რომელშიც მოთავსებულია პროდუქტი. ჰაერის გაციება შესაძლებელია სველი ნათურის თერმომეტრით გარემო ჰაერის ტემპერატურის რამოდენიმე გრადუსის ფარგლებში.

ორთქლისა და შეკუმშული ჰაერის ქულერი

წყალმომარაგება
ფოროვანი
დაფა

წყალი გროვდება
და რეციკლურირდება
ვენტილატორი

ქვემოთ წარმოდგენილი ორთქლის ქულერი აღჭურვილია გრიგალური მოძრაობის ქარის ტურბინით. ქულერის
მოპირდაპირე მხარეებზე წვრილი მავთულის ბადისგან გაკეთებულია ორი თხელი ყუთი. ამ ყუთებში იყრება
ხის ნახშირის ნატეხები ან თივა. წყალი წვეთავს ხის ნახშირზე ან თივაზე. ტურბინა ბრუნავს ქარის მეშვეო-
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ბით და ტენიანი, ცივი ჰაერის შეწოვა ხდება ქულერში, პროდუქციის გასაგრილებლად. წარმოდგენილი ქულერის
გამოყენებისას, მიიღწევა ტემპერატურის შემცირება 3-5°C (6-10°F) გრადუსამდე გარემო ჰაერის ტემპერატურის ქვემოთ, მაშინ როდესაც ფარდობითი ტენიანობა 85 %-მდე შეადგენს.

1.00 მ

გრიგალწირული
ქარის დოლურა

პოლიეთილენის სახურავი
დაფარული ალუმინის
ფირფიტით

კედელი/კარი

წყლის
რეზერვუარი
მავთული

1.00 მ

ბამბუკის
ფირფიტა
0.80 მ
1.00 მ

1.00 მ

ნახშირი

ტემპერატურა და ფარდობითი ტენიანობა ორი ტიპის ორთქლის ქულერში. მოსავლის აღების შემდგომი
კვლევის ჩანაწერები, ორთქლის ქულერების დამზადება შესაძლებელია მარტივი მასალების გამოყენებით, როგორიცაა ჯუთის ნაჭერი და ბამბუკი. აქ წარმოდგენილი "წვეთოვანი ქულერი" მუშაობს მხოლოდ აორთქლების
პროცესის შედეგად, ვენტილატორის გამოყენების გარეშე. გაგრილების ეფექტი გაძლიერდება, თუ ქულერი
მოთავსდება ჩრდილში და გამოყენებული იქნება კარგად ვენტილირებად სივრცეში.
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წვეთოვანი ქულერი

სახურავი
0.64 მ

ბამბუკის
მილი

1.76 მ

1.00 მ

ტომარის
ნაჭერი

ბამბუკის
ფიცრები

ბოსტნეულის გასაგრილებლად და შესანახად ორი მარტივი კონსტრუქციის ორთქლის ქულერი შეიმუშავეს და
გამოიყენეს ფილიპინებში (როგორიცაა პომიდორი, ტკბილი წიწაკა და მდოგვის ფოთოლი). ქვემოთ წარმოდგენილი „ა“ ტიპის ქულერი, მოთუთიებული რკინის (GI) წყლის რეზერვუარზე დგას და ზემოთ კიდევ ერთი
წყლის რეზერვუარი აქვს. გვერდები და ზედა ნაწილი დაფარულია ჯუთის ტომრებით, რომლებიც მუდმივად
სველ მდგომარეობაში იმყოფება იმის ხარჯზე, რომ ზედა და ქვედა ბოლოები წყლის რეზერვუარებშია ჩაშვებული. „ბ“ ტიპის ქულერში, გვერდითი კედლების შიდა მხარე აგებულია მოთუთიებული რკინის ფურცლებით,
რომლებსაც წვრილი ნახვრეტები აქვს გაკეთებული (დაცილების მანძილია 5x5 სმ), ხოლო გარედან კედლებს
წმინდა მავთულის (0.32 სმ) ბადე აქვს. 1.5 სმ მანძილი შიდა და გარე კედლებს შორის ამოვსებულია ბრინჯის ქერელით. იგი ტენიანობას ინარჩუნებს ტილოსთან შეხების ხარჯზე, რომელიც ქულერის თავზე მოთავსებულ
წყლის რეზერვუარშია ჩაშვებული.
წარმოდგენილ ქულერებში მოთავსებულ პროდუქციას უფრო გრძელი შენახვის ვადა აქვს, ვიდრე იმ
პროდუქციას, რომელიც გარემო პირობებში ინახება. პომიდორი და წიწაკა წონაში ნაკლებად კლებულობს
და უფრო ნელა მწიფდება და იმდენ ხანს ინახება, როგორც ჩვეულებრივ, სამაცივრე პირობებში (სამ კვირამდე). პროდუქტის ლპობამ, შეიძლება პრობლემა შექმნას, მაგრამ მისი აღმოფხვრა შესაძლებელია პროდუქტის
გარეცხვით დაქლორილ წყალში მანამდე, ვიდრე მის გაგრილებას შეუდგებით. მდოგვის ფოთოლმა გაცილებით
უფრო ნაკლები დაიკლო წონაში და ნაკლებად განიცადა ჭკნობა, დაახლოებით 5 დღის განმავლობაში.
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საწყობის მაღალ ადგილას განთავსებულ ორთქლის ქულერს შეუძლია გააგრილოს მთელი სამაცივრე ოთახი,
სადაც ინახება ისეთი პროდუქტი, როგორიცაა ტკბილი კარტოფილი ან გაცივებისადმი სენსიტიური სხვა კულტურები. საჰაერო ღიობები გარე ჰაერისთვის განთავსებული უნდა იყოს ნაგებობის ქვედა ნაწილში იმგვარად, რომ გრილი ჰაერის ცირკულაცია მოხდეს ოთახში, ვიდრე იგი გარეთ შეძლებს გასვლას.
დაბალხარჯიანი გამაგრილებელი კამერა, რომელიც წარმოდგენილია ქვემოთ, აშენებულია აგურით. კედლებს
შორის არსებული ღრუ ამოვსებულია ქვიშით და აგური და ქვიშა წყლით არის გაჟღენთილი. ხილი და
ბოსტნეული შიგნით თავსდება და კამერა მთლიანად იფარება ჭილობით, რომელიც ასევე სველი უნდა იყოს.
ვინაიდან ამგვარი საცავი კამერის ასაშენებლად შედარებით დიდი რაოდენობის მასალებია საჭირო, იგი სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მაღალი ღირებულების პროდუქტების
შენახვა გვსურს.
არსებობს ინფორმაცია, რომ ზაფხულის ცხელ თვეებში, ინდოეთში, აღნიშნული კამერა ინარჩუნებს შიდა
ტემპერატურას 15 - 18°C (59 - 65°F) ფარგლებში და 95 პროცენტამდე ფარდობით ტენიანობას.

ორთქლის გამაგრილებელი სისტემა
სასაწყობო ნაგებობების გაგრილება შესაძლებელია ღამის ჰაერის გამოყენებით, თუ დღისა და ღამის
ტემპერატურებს შორის შედარებით დიდი სხვაობაა (ტომპსონი- ქადერი, 2002 წ.). სასაწყობო შენობა-ნაგებობა კარგად უნდა იყოს იზოლირებული და საჰაერო ღიობები განთავსებული უნდა იყოს იატაკის დონეზე. საჰაერო ღიობები შეიძლება ღამით გაიხსნას და ვენტილატორების მეშვეობით მოხდეს გრილი ჰაერის შემოშვება საწყობში. ნაგებობაში გრილი ტემპერატურა საუკეთესოდ იქნება შენარჩუნებული შუადღის
სიცხეებში, თუ მას კარგი იზოლაცია ექნება და ვენტილატორები დილით ადრე დაიხურება.
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ორთქლის
ქულერი

კედელში მოწყობილი
საჰაერო ღიობები

ღამის ჰაერით ვენტილირება სასაწყობო შენობაში

თბილი ჰაერის გამწოვი
ფრონტალური ვენტილატორი

გაციებით გამოწვეული დაზიანება
ხილისა და ბოსტნეულის კულტურები ხშირად სენსიტიურია გაციებით გამოწვეული დაზიანებებისადმი, როდესაც მათი გაციება ხდება 13-16°C (55-60°F) დაბალ ტემპერატურაზე. გაციებით მიყენებული დაზიანება იწვევს პროდუქტის ხარისხის დაქვეითებასა და მისი შენახვის ვადის შემცირებას. ქვემოთ მოყვანილ
ცხრილში წარმოდგენილია სხვადასხვა კულტურებში გაციებით გამოწვეული დაზიანების სიმპტომების ზოგიერთი მაგალითი. ხშირად, სიმპტომები ვლინდება მაშინ, როდესაც პროდუქტი ბრუნდება უფრო თბილ ტემპერატურულ პირობებში, როგორიცაა ბაზრის პირობები. გაციებით გამოწვეული დაზიანებისადმი სენსიტიური
ხილი და ბოსტნეული, როდესაც პროდუქტის შენახვა ხდება ზომიერად დაბალ, მაგრამ არა გაყინვის ტემპერატურულ პირობებში.

86

პროდუქტი

დაახლოებითი უვნებელი
ტემპერატურის მინიმალური
დონე
0

C

0

F

0°C და ტემპერატურის
უვნებელ დონეს შორის
შენახვისას დაზიანების
ხასიათი

ვაშლი („ჯონათანი“,
„მაკინტოში“,
ყვითელი „ნიუტონი“)

2-3

36-38

შიგა ნაწილის გაყავისფრება,
ყავისფერი რბილობი,
სისველის წარმოქმნა და
დაშლა, რბილი დამწვრობა

სატაცური

0-2

32-36

მკრთალი, მონაცრისფრომომწვანო შეფერილობის
მოდუნებული წვერები

ავოკადო

4.5-13

40-55

რბილობის გახუნება,
მონაცრისფრო-ყავისფერი
შეფერილობა

11.5-13

53-56

დამწიფებისას, მკრთალი
შეფერილობა

ლობიო (დასამტვრევი)

7

45

ღრმულების წარმოქმნა და
მოწითალო-მოყავისფრო
შეფერილობა

შტოში

2

36

რეზინისებრი ტექსტურა,
წითელი რბილობი

კიტრი

7

45

ღრმულების წარმოქმნა,
წყლიანი დასველებული
ადგილები, ლპობა

ბადრიჯანი

7

45

ზედაპირის სიდამწვრე,
ალტერნარიოზი, თესლების
გაშავება

გუავა

4.5

40

რბილობის დაზიანება, ლპობა

გრეიპფრუტი

10

50

მზისგან დამწვრობა,
ღრმულების, დარბილებული
ადგილების წარმოქმნა

ხიკამა

13-18

55-65

ზედაპირის ლპობა, გახუნება

ლიმონი

11-13

52-55

ღრმულების წარმოქმნა,
მემბრანული დალაქვა,
წითელი ლაქების წარმოქმნა

ლაიმი

7-9

45-48

ღრმულების წარმოქმნა,
მოყვითალო-მოყავისფრო
ფერის გადაკვრა დროთა
განმავლობაში

მანგო

10-13

50-55

გახუნება, კანზე მონაცრისფრო
ფუფქის წარმოქმნა,
არათანაბარი დამწიფება

ბანანი, მწვანე
ან დამწიფებული

ღრმულების წარმოქმნა,
ზედაპირის ლპობა

ნესვი
მუსკუსის ნესვი

2-8

36-41
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დაახლოებითი უვნებელი
ტემპერატურის მინიმალური
დონე
0

C

0

F

0°C და ტემპერატურის
უვნებელ დონეს შორის
შენახვისას დაზიანების
ხასიათი

თეთრი მუსკატის ნესვი

7-10

45-50

მოწითალო მოყავისფრო
შეფერილობა, ღრმულების
წარმოქმნა, ზედაპირის ლპობა,
დამწიფების უნარის დაკარგვა

კასაბა

7-10

45-50

ისეთივე როგორც ზემოთ,
მაგრამ ფერის შეცვლის გარეშე

7-10

45-50

ისეთივე როგორც ზემოთ,
მაგრამ ფერის შეცვლის გარეშე

4.5

40

ღრმულების წარმოქმნა,
უსიამოვნო გემო

ბამია

7

45

ადგილები,
ღრმულების წარმოქმნა

ზეთის ხილი, ნედლი

7
7
7

45
45
45

შიგა გაყავისფრება

3

38

„კრენშო“ და სპარსული“
საზამთრო

პაპაია
წიწაკა, ტკბილი
ფორთოხალი,
„კალიფორნიისა“ და
„არიზონას“ ჯიშები

ღრმულების წარმოქმნა,
ყავისფერი ფერის ლაქებით
დაფარვა

ოთახის უკანა ნაწილში ელექტროძრავიანი ვენტილატორი, ჩვეულებრივ, მაგრდება სამაცივრე ოთახის
შიგნით. ვენტილატორის სიმძლავრე, სულ მცირე, ცარიელი ოთახის მოცულობის ექვივალენტური უნდა იყოს
(მაგ.12x8x8=768 კუბური ფუტი; მაშინ, ვენტილატორის სიმძლავრე უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 768 კუბურ ფუტს
წუ-თში.)

წინხედი

ნამჯის სახურავი
ვენტილატორი
ქვესაფარი
ძელი
ჰაერის შემოსასვლელი
ცხაური

(cfm=კუბური ფუტი წუთში)
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ზედხედი ქვესაფარის ძელი ზემოთ განთავსებული
ფრთები მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს
ჰაერის განაწილებას და შესაბამისად,
გაგრილებას.

ყინულის ბუნკერი
ვენტილატორი

ყინულის ნამტვრევები ან ფანტელები შეიძლება გამოვიყენოთ შეფუთვის გასაყინად პირდაპირ, ან
წყალში ჩაყრილი ყინულის სახით. ყინულის გამოყენება
პროდუქციის გასაყინად უზრუნველყოფს გარემოს მაღალ ფარდობით ტენიანობას პროდუქტის გარშემო.
შეფუთვის გასაყინად ყინულის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ წყალგამძლე, გაყინვისადმი მგრძნობელობის არმქონე პროდუქტებთან და წყალგამძლე შეფუთვებთან (როგორიცაა დაცვილული ფიბროლითის,
პლასტიკური ან ხის კონტეინერები).

შეფუთვის გაყინვა
სექციები

ქვესაფარი ძელის ძირი

ყინულის ზემოდან დაყრის მეთოდი გამოიყენება კონკრეტული სახის პროდუქტებისთვის, მათი ტრანსპორტირების დროს მაღალი ფარდობითი ტენიანობის შენარჩუნების ხელშეწყობის მიზნით. ყინულის ზემოდან დაყრის მეთოდის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ წყალგამძლე, გაყინვისადმი მგრძნობელობის არმქონე პროდუქტებთან (როგორიცაა სტაფილო, ტკბილი სიმინდი, კანტალუპა (მუსკუსის ნესვი), სალათა ესკარიოლი, სალათა, ისპანახი, ბოლოკი, ბროკოლი, მწვანე ხახვი) და წყალგამძლე შეფუთვებთან (როგორიცაა
დაცვილული ფიბროლითის ან ხის შეფუთვები).
ყინულის ტვირთზე ზემოდან დაყრა უნდა მოხდეს რიგებად და არა მთლიანი მასის სახით. მნიშვნელოვანია,
რომ სატრანსპორტო საშუალებაში ჰაერის ცირკულაცია არ შეფერხდეს.
უნდა გაიყინოს ყინულის ზემოდან
დაყრის მეთოდით:
ჭარხალი (ზედა ნაწილით), ბროკოლი,
სტაფილო (ზედა ნაწილით), ტკბილი სიმინდი, არდი (Cichorium endivia), სალათა
ესკარიოლი, მწვანე ხახვი, ოხრახუში,ბოლოკი (ზედა ნაწილით) ბოლოკის
ფოთოლი, ისპანახი თალგამი, თალგამი
(ზედა ნაწილით) თალგამის ფოთოლი,
წყლის კრესი

შეიძლება გაიყინოს ყინულის ზემოდ ან
დაყრის მეთოდით:
თალგამურა, ბოლოკი, ძირთეთრა, მდოგვის ფოთოლი, პრასები, კოლრაბი, მანგოლდი (ჩარდი), ნიახური, სტაფილო (ზედა ნაწილით), კანტალუპა, მუსკუსის ნესვი, ბრუსელის კომბოსტო, ჭარხალი (ზედა ნაწილით), ჭარხლის ფოთოლი არტიშოკი, სათესი
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გაციების ალტერნატიული წყაროები
პროდუქტის რადიაციით გაციება
სასაწყობო ნაგებობაში ჰაერის ტემპერატურის დასაკლებად შესაძლებელია რადიაციით გაგრილების მეთოდის გამოყენება, თუ მზის კოლექტორი დაკავშირებული იქნება შენობის ვენტილაციის სისტემასთან. ღამის საათებში მზის კოლექტორის გამოყენებით მოხდება სითბოს გაფანტვა გარემოში. ნაგებობის შიგნით შესაძლებელია ღამის ტემპერატურაზე 4°C (დაახლოებით 8°F) ნაკლები ტემპერატურის მიღწევა.

ჭის წყლის გამოყენება
სოფლიოს უმეტეს რეგიონებში ჭის წყალი ხშირად ბევრად უფრო ცივია, ვიდრე ჰაერის ტემპერატურა. ღრმა
ჭის წყლის ტემპერატურა იმავე ადგილას ჰაერის საშუალო ტემპერატურის დონეს აღწევს. ჭის წყალი შეიძლება
გამოვიყენოთ ჰიდროგაგრილებისთვის და შესხურებისათვის, სასაწყობო გარემოში მაღალი ფარდობითი
ტენიანობის შესანარჩუნებლად.

პროდუქტის დიდ სიმაღლეზე გაციება
როგორც წესი, ჰაერის ტემპერატურა, სიმაღლის მომატებასთან ერთად, კლებულობს 10°C (18°F) ყოველ კილომეტრზე. თუ მოსავლის დამმუშავებლებს პროდუქციის უფრო მაღალ ადგილას შეფუთვისა და/ან დასაწყობების შესაძლებლობა აქვთ, ისინი ხარჯების შემცირებას შეძლებენ. პროდუქციის გაციებისა და შენახვისთვის მაღლობზე განთავსებული ნაგებობის ექსპლუატაცია ნაკლებ ელექტროენერგიას მოითხოვს, ვიდრე იმავე შედეგების მისაღწევად განკუთვნილი შენობა-ნაგებობები, რომლებიც ზღვის დონეზე მდებარეობს. ჩვეულებრივ, ღამით ვენტილაციის ხარჯზე შესაძლებელია პროდუქტის ტემპერატურის ეფექტურად შენარჩუნება
ღამეში 5-7 საათის განმავლობაში მაშინ, როდესაც გარე ჰაერის ტემპერატურა უფრო დაბალია, ვიდრე პროდუქტის სასურველი ტემპერატურა.

ფარდობითი ტენიანობის მომატება
გაციებული ჰაერი, ჩვეულებრივ, უფრო დაბალი ფარ- ტენიანი ხავსი, როგორც ტენის წყარო
დობითი ტენიანობისაა, ვიდრე ეს სასარგებლოა უმესამაცივრე საცავის შიგნით
ტესი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შენახვისთვის. საწყობის ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის მომატების მისაღწევად ყველაზე მარტივი მეთოდია საჰაერი
თავსოს იატაკის დასველება, ან ცივი წყლის მისხურე- ჰაერი
R
ბა კონტეინერებზე, რომლიდანაც შემდეგ წყლის აორთქლება ხდება.
სასაწყობო გარემოს მაღალი ფარდობითი ტენიანობის უფრო პერმანენტული
სისტემის შექმნისთვის, შესაძლებელია ტენის დამატება გაციებულ ჰაერში. ვენტილატორის მეშვეობით
P
ჰაერი გადის ჯერ მაცივრის ხვიებში (R), შემდეგ კი ტეM
ნიან ხავსში ან თივაში (M). ამის შემდეგ ტენიანი ჰაე-
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რი ხვდება სასაწყობო ნაგებობაში პერფორირებული
კედლიდან (P).
პოლიეთილენის შუასადების გამოყენება გოფრირებულ მუყაოს ყუთში ხელს უწყობს ნაწარმის დაცვას
და წყლის დანაკარგის შემცირებას ისეთ პროდუქციაში, როგორიცაა ალუბალი, ნექტარინი, კივი, ბანანი და
მწვანილები. წყლის ანაორთქლი პროდუქტიდან შიგნით რჩება, რაც პროდუქტის გარშემო ფარდობითი ტენიანობის (RH) ხარისხს ზრდის. შუასადები ასევე ამცირებს ხილის დაზიანებას, რომელიც გამოწვეულია ყუთის შიგა კედლებთან ხახუნის შედეგად.
მოკრეფა
დაიცავით პროდუქტი მზისგან
სწრაფად მოახდინეთ ტრანსპორტირება დასაფასოებელ საწარმოში გაციება
მინიმუმამდე შეამცირეთ შეფერხების დრო გაციებამდე
შეძლებისდაგვარად, სწრაფად და შეუფერხებლად გააციეთ პროდუქტი
შენახვა
პროდუქტი შეინახეთ ოპტიმალურ ტემპერატურულ პირობებში.
საქონლის როტაცია განახორციელეთ პრინციპით: პირველი შემოვიდა, პირველი გავიდა (FIFO)
შეძლებისდაგვარად, სწრაფად მოახდინეთ ტრანსპორტირება ბაზარზე
ტრანსპორტირება ბაზარზე
პროდუქტის დასატვირთად გამოიყენეთ სამაცივრე ფართი
პროდუქტის ჩატვირთვამდე გააციეთ სატვირთო მანქანა
პალეტები სატვირთო მანქანის ცენტრალურ ნაწილში დააწყეთ, მაცივრის კარების შიდა მხარეს დაამაგრეთ
საიზოლაციო პლასტიკური ლენტები, თუ სატვირთო მანქანა რამდენიმეჯერ უნდა გაჩერდეს ტრანსპორტიორებისას, თავიდან აიცილეთ დაგვიანებები
პროდუქტის გადაზიდვისას, შეამოწმეთ მისი ტემპერატურული დამუშავება დანიშნულების ადგილას
პროდუქტის ჩამოსატვირთად გამოიყენეთ სამაცივრე ფართი. გაზომეთ პროდუქტის ტემპერატურა
სწრაფად გადაიტანეთ პროდუქტი სათანადო სათავსოში შესანახად.
საცალო ვაჭრობის ბაზრებზე ან სურსათის დამუშავების ადგილას პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის
გამოიყენეთ მაცივარი.
დაიცავით სათანადო ტემპერატურული რეჟიმი
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თავი 7
საბაღე კულტურების შენახვა
თუ პროდუქტი გამიზნულია შესანახად, აუცილებელია გათვალისწინებულიიყოს, რომ იწყებენ მხოლოდ საღი და მაღალი ხარისხის პროდუქტის შენახვას. ამისთვის შესანახ პროდუქტს მოშორებული უნდა ჰქონდეს
დაავადებული და დაზიანებული ნაყოფები. შესაფუთი ტარა კარგად უნდა განიავდეს და იყოს საკმაოდ გამძლე.
ზოგადად, სათანადო შენახვა ნიშნავს: ტემპერატურის, ტენიანობის, ჰაერის მიმოქცევის, ვენტილაციის
კონტროლს; ასევე შეუთავსებადი პროდუქტების ერთმანეთში შერევის თავიდან აცილებას და კონტეინერებს შორის სივრცის უზრუნველყოფას.
ერთად შესანახი პროდუქცია უნდა უძლებდეს ერთსა და იმავე ტემპერატურას, ტენიანობასა და ეთილენის
დონეს. მაღალი ეთილენის გამომყოფმა პროდუქტებმა, როგორიცაა ბანანი, ვაშლი, ნესვი, შესაძლოა ეთილენის მიმართ მგრძნობიარე პროდუქტებში, როგორიცაა კიტრი, სტაფილო, კარტოფილი, ტკბილი კარტოფილი, გააძლიეროს ფიზიოლოგიური ცვლილებები: შეუცვალოს ფერი, გემო და სტრუქტურა.
ტემპერატურის მენეჯმენტისთვის კვადრატის ფორმის საწყობის აშენება უფრო მიზანშეწონილია, ვიდრე
მართკუთხა ფორმის. მართკუთხა ფორმის მქონე შენობების კედლებს უფრო მეტი ფართობი აქვთ ერთ
კვადრატულ ფუტზე და მეტ გათბობას საჭიროებს, რაც უფრო ძვირს ხდის მათ გაგრილებას. ტემპერატურის
მართვა ასევე შესაძლებელია შემდეგი დამხმარე საშუალებებით: შენობის დაჩრდილვა, საწყობის თეთრი საღებავით შეღებვა, გაგრილება სახურავზე სპრინკლერ (გამასხურებელი/დაწვიმების) სისტემის გამოყენებით.
გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) იძლევა რეკომენდაციას,
ტროპიკულ რეგიონებში საწყობი ნაგებობების აშენებისას გამოიყენონ რკინაბეტონი და სქელი კედლები
იზოლაციის უზრუნველსაყოფად. დაბალფასიანი ღირებულების მაცივარკამერების მშენებლობისას იატაკზე
გამოიყენება ბეტონი, ხოლო იზოლაციისთვის კი პოლიურეთანის ქაფი. კვადრატის ფორმის საწყობის აშენება შეამცირებს საწყობის სივრცის ზედაპირის ფართობს, აღნიშნულით ასევე შემცირდება მშენებლობისა
და გაციების ფასი. გადაბმები მჭიდროდ უნდა იყოს დაფიქსირებული, ხოლო მაცივრის კარებს რეზინის რკალი
უნდა ჰქონდეს შემოვლებული ნაპირების გარშემო. პროდუქციის გაგრილებისთვის სავენტილაციო სისტემა
უნდა ქმნიდეს (5 ლიტრი/წამx1ტონა) ჰაერის ნაკადს. მას შემდეგ, რაც გაგრილება დასრულდება, ჰაერის ნაკადის
დონე უნდა შემცირდეს უმცირეს სიჩქარეზე, რაც საკმარისია პროდუქტის სიგრილის შესანარჩუნებლად. (ტომპსონ et al 1998-ის თანახმად, 20-დან 40 ლიტრი/წამ/ტონ ზოგადად, საკმარისია). რაც უფრო დიდია მაცივრის
ამაორთქლებელი ხვიების ფართობი, მით უფრო ნაკლები ტემპერატურის სხვაობა იქნება ხვიარებსა და სამიზნე ოთახის ტემპერატურას შორის, ხოლო პროდუქტების გაგრილებისას ტენიანობის დანაკარგი იქნება
ნაკლები.(მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ Thompson et al in Kader,2002).
ზღვის დონიდან მაღალ სიმაღლეებზე შესანახი მოწყობილობების მოთავსება ეფექტურია, რადგანაც
ზღვის დონიდან სიმაღლის მატებისას იკლებს ჰაერის ტემპერატურა. ამიტომაც, ასეთ პირობებში მოწყობილ
შესანახ საწარმოში უფრო ეფექტურია ხელოვნური გაგრილება, ღამის გაგრილება და რადიაციული გაგრილება.
სამხრეთ ჩინეთში ციტრუსოვანი კულტურების მიწისქვეშა შენახვა ჩვეულებრივი მეთოდია, ისევე როგორც
ჩრდილო–დასავლეთ ჩინეთში, სადაც ვაშლს მიწისქვეშა სარდაფებში ინახავენ. შენახვის ასეთი სისტემა
ფართოდ გამოიყენებოდა აშშ-ში (Liu, 1988) 1900-იან წლებში.
ზოგიერთი პროდუქტი, როგორიც არის ხახვი და ნიორი, უკეთესად ინახება დაბალი ტენიანობის მქონე ადგილზე. შენახვამდე გარე ფენის გაშრობა ეხმარება, დაიცვას ლპობისგან და მეტი წყლის დაკარგვისაგან (იხილეთ თავი 2 ).
კომერციული თვალსაზრისით აშენებული სამაცივრო საკნები საკმაოდ ძვირადღირებულია, თუმცა, საბედნიეროდ, მცირე მასშტაბის ოპერატორს მრავალი არჩევანი აქვს. შესაძლებელია შესანახი საკნების აწყობაც
და ქარხნულად დამზადებულის ყიდვაც (ახალი ან გამოყენებული), ან მისი აწყობა მაცივარ ტრანსპორტის აღჭურვილობისგან, როგორიცაა მატარებლის ვაგონი, მაგისტრალური გზის ფურგონები, ან საზღვაო კონტეინერები. დეტალური ინფორმაციისთვის სასურველი ზომის ცივი კაბინების დასადგენად იხილეთ ქვემოთ მოყვანილი წყარო.
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საწყობში ჰაერის შემადგენლობის მართვა შესაძლებელია ვენტილაციის დონის გაზრდით ან შემცირებით,
ან იმგვარი ადსორბენტების გამოყენებით, როგორიცაა კალიუმის პერმანგანატი ან აქტივირებული ნახშირი.
დიდი მოცულობის ატმოსფერულ სათავსოს ესაჭიროება კომპლექსური ტექნოლოგია და მართვის შესაძლებლობა, თუმცა მცირე მასშტაბის მწარმოებლებისთვის ხელმისაწვდომია რამდენიმე მარტივი მეთოდი მიზნის
მისაღწევად.

შენახვისათვის რეკომენდებული ტემპერატურები
ხილისა და ბოსტნეულის კულტურების შენახვისთვის რეკომენდებული ტემპერატურა და ტენიანობა, ტრანსპორტირებისა და შენახვის საორიენტაციო პერიოდი (თითოეულ კულტურებზე უფრო სრული ინფორმაციისთვის იხილეთ შენახვის პირობების მიხედვით ერთმანეთის მიმართ თავსებადი ხილისა და ბოსტნეულის ჯგუფები

პროდუქტი

ტემპერატურა

ტენიანობა
(პროცენტი)

დაახლოებითი
შენახვის ვადა

°C

°F

ამარანტი

0-2

32-36

95-100

10-14 დღე

ანისული

0-2

32-36

90-95

2-3 კვირა

ვაშლი

-1-4

30-40

90-95

1-12თვე

გარგარი

-0.5-0

31-32

90-95

1-3 კვირა

არტიშოკი

0

32

95-100

2-3 კვირა

აზიური მსხალი

1

34

90-95

5-6 თვე

სატაცური

0-2

32-35

95-100

2-3 კვირა

ატემოია

13

55

85-90

4-6 კვირა

ავოკადო გრძელი

7

45

85-90

2 კვირა

ავოკადო მრგვალი

4

40

90-95

4-8 კვირა

ავოკადო

13

55

85-90

2 კვირა

ბაბაკოტო

7

45

85-90

1-3 კვირა

მწვანე ბანანი

13-14

56-58

90-95

14 კვირა

სამოთხის ვაშლი

0

32

85-90

7-8 კვირა

ლობიოს ყლორტები

0

32

95-100

7-9 დღე

ლობიო, მშრალი

4-10

40-50

40-50

6-10 თვე

ლობიო მწვანე

4-7

40-45

95

7-10 დღე
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პროდუქტი

ტემპერატურა
°C

°F

ტენიანობა
(პროცენტი)

დაახლოებითი
შენახვის ვადა

ლობიო

0

41-43

95

5 დღე

ჭარხლის ფოთლები

0

32

98-100

10-14 დღე

ჭარხალი

0

32

98-100

4-6 თვე

ბელგიური ციკორი

2-3

36-38

95-98

24 კვირა

მწარე ნესვი

12-13

53-55

85-90

2-3 კვირა

საპოტა

13-15

55-60

85-90

2-3 კვირა

მაყვალი

-0.5-0

31-32

90-95

2-3 დღე

წითელი ფორთოხალი

4-7

40-44

90-95

3-8 კვირა

მოცვი

-0.5-0

31-32

90-95

2 კვირა

ჩინური კომბოსტო

0

32

95-100

3 კვირა

ბონიატო

13-15

55-60

85-90

4-5 თვე

პურის ხის ნაყოფი

13-15

55-60

85-90

2-6 კვირა

ბროკოლი

0

32

95-100

10-14დღე

ბელგიური კომბოსტო

0

32

95-100

3-5 კვირა

კომბოსტო. საადრეო

0

32

98-100

3-6 კვირა

კომბოსტო, საგვიანო

0

32

98-100

5-6 თვე

კაქტუსის ფოთლები

2-4

36-40

90-95

3კვირა

კაქტუსის მსხალი

2-4

36-40

90-95

3კვირა

კაიმიტო

3

38

90

3კვირა

კალაბაზა

10-13

50-55

50-70

2-3 თვე

კალამონდინი

9-10

48-50

90

2 კვირა

(კანისტელი)

13-15

55-60

85-90

3 კვირა

კანტალუპა (გოგრა)
დაჭრილი

2-5

36-41

95

15 დღე

კანტალუპა (გოგრა)
მთლიანი

0-2

32-36

95

5-14 დღე

კარამბოლა

9-10

48-50

85-90

3-4 კვირა

სტაფილო, ფოჩებით

0

32

95-100

2 კვირა
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პროდუქტი

ტემპერატურა
°C

°F

ტენიანობა
(პროცენტი)

დაახლოებითი
შენახვის ვადა

სტაფილო, ასაღებ
სიმწიფეში

0

32

98-100

7-9 თვე

სტაფილო, მკვახე

0

32

98-100

4-6 კვირა

კეშიუ (თხილი)

0-2

32-36

85-90

5 კვირა

ყვავილოვანი კომბოსტო

0

32

95-98

34 კვირა

ნიახურის ძირები

0

32

97-99

6-8 თვე

ნიახური ბოლქვიანი

0

32

98-100

2-3 თვე

ჩარდი

0

32

95-100

10-14 დღე

ჩაიოტი

7

45

85-90

4-6 კვირა

ჩერიმოია

13

55

90-95

2-4 კვირა

ალუბალი

0

32

90-95

3-7 დღე

ბალი

-1; -0.5

30-31

90-95

2-3კვირა

ჩინური ბროკოლი

0

32

95-100

10-14 დღე

ჩინური კომბოსტო

0

32

95-100

2-3 თვე

ჩინური გრძელი ლობიო

4-7

40-45

90-95

7-10 დღე

კლემენტინი

4

40

90-95

24 კვირა

ქოქოსის კაკალი

0-1.5

32-35

80-85

1-2 თვე

კოლარდის ფოთლები

0

32

95-100

10-14 დღე

სიმინდი ტკბილი

0

32

95-98

5-8 დღე

შტოში

2-4

36-40

90-95

24 თვე

კიტრი

10-13

50-55

95

10-14 დღე

მოცხარი

-0.5-0

31-32

90-95

1-4 კვირა

ანონა

5-7

41-45

85-90

4-6 კვირა

დაიკონი

0-1

32-34

95-100

4 თვე

ფინიკი

-18 or 0 0 or 32

7/5

6-12 თვე

ძაღლმაყვალა

-0.5-0

31-32

90-95

2-3 დღე

დურიანი

4-6

39-42

85-90

6-8 კვირა

ბადრიჯანი

12

54

90-95

1 კვირა

95

ტემპერატურა

ტენიანობა
(პროცენტი)

დაახლოებითი
შენახვის ვადა

31-32

90-95

1-2 კვირა

0

32

95-100

2-3 კვირა

ფეიხოა

5-10

41-50

90

2-3 კვირა

ლეღვი

-0.5-0

31-32

85-90

7-10 დღე

ნიორი

0

32

65-70

6-7 თვე

კოჭის(ჯინჯერი) ფესვები

13

55

65

6 თვე

ხურტკმელი

-0.5-0

31-32

90-95

3-4 კვირა

გრანადილა

10

50

85-90

3-4 კვირა

გრეიპფრუტი კალიფ.
და არიზ.

14-15

58-60

85-90

6-8 კვირა

გრეიპფრუტი ფლა.
და ტეხასი.
ყურძენი, კულტურული,
ვინიფერა

10-15

50-60

85-90

6-8 კვირა

-1to-0.5

30-31

90-95

1-6 თვე

ყურძენი, ამერიკული

-0.5-0

31-32

85

2-8 კვირა

მწვანილები, ფოთლიანი

0

32

95-100

10-14დღე

გუავა

5-10

41-50

90

2-3 კვირა

მწვანე ლობიო

4-7

40-45

95

7-10 დღე

პირშუშხა

-1-0

30-32

98-100

10-12 თვე

ჟაბუტიკაბა,
ბრაზილიური ყურძენი

13-15

55-60

90-95

2-3 დღე

პურის ხის ნაყოფი
(ჯეკფრუტი)

13

55

85-90

2-6 კვირა

ფორთოხალი, შამუტის
ტიპის

8-10

46-50

85-90

8-12 კვირა

იაპონური ბადრიჯანი

8-12

46-54

90-95

90-95

იერუსალიმის არტიშოკი

-0.5-0

31-32

90-95

+5 თვე

ჯიკამა

13-18

55-65

65-70

1-2 თვე

კალე

0

32

95-100

2-3 კვირა

კივანო

10-15

50-60

90

6 თვე

კივი

0

32

90-95

3-5 თვე

კოლრაბი (კომბოსტო)

0

32

98-100

2-3 თვე

პროდუქტი

°C

°F

ანწლი

-0.5-0

ენდივი
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პროდუქტი

ტემპერატურა
°C

°F

ტენიანობა
(პროცენტი)

დაახლოებითი
შენახვის ვადა

კამქვატი
(გრძელი ფორთოხალი)

4

40

90-95

2-4 კვირა

ლანგსატი

11-14

52-58

85-90

2 კვირა

პრასი

0

32

95-100

2-3 თვე

ლიმონი

10-13

50-55

85-90

1-6 თვე

სალათის ფოთოლი

0

32

98-100

2-3 კვირა

ლაიმი

9-10

48-50

85-90

6-8 კვირა

თალგამი

0-1.5

32-35

95-100

24 თვე

ჟოლო

-0.5-0

31-32

90-95

2-3დღე

ლონგანი

1.5

35

90-95

3-5 კვირა

ლოქვატი, იაპ. ზღმარტლი

0

32

90

3 კვირა

ლიჩი

1.5

35

90-95

3-5 კვირა

მალანგა

7

45

70-80

3 თვე

მამეი

13-15

55-60

90-95

2-6 კვირა

მანგო

13

55

85-90

2-3კვირა

მანგოსტანი

13

55

85-90

2-4კვირა

ნესვი Casaba კასაბა

10

50

90-95

3 კვირა

ნესვი კრანშაუ, ჰიბრიდული

7

45

90-95

2 კვირა

ნესვი ჩვეულებრივი ტკბილი

7

45

90-95

3 კვირა

ნესვი სპარსული

7

45

90-95

2 კვირა

სოკო

0

32

95

34 დღე

ნექტარინი, ვაშლატამა

-0.5-0

31-32

90-95

2-4 კვირა

ოკრა

7-10

45-50

90-95

7-10 დღე

ზეთისხილი, ნედლი

5-10

41-50

85-90

+6 კვირა

ზეთისხილი მწვანე

0

32

95-100

34 კვირა

ხახვი მშრალი

0

32

65-70

1-8 თვე

ხახვი წვრილი, სათესლე

0

32

65-70

6-8 თვე
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პროდუქტი

ტემპერატურა
°C

°F

ტენიანობა
(პროცენტი)

დაახლოებითი
შენახვის ვადა

ფორთოხალი –
კალიფ და არიზონა

3-9

38-48

85-90

3-8 კვირა

ფორთოხალი
ფლორიდა და ტეხასი

0-1

32-34

85-90

8-12 კვირა

პაპაია

7-13

45-55

85-90

1-3 კვირა

პასიფლორა

7-10

45-50

85-90

3-5 კვირა

ოხრახუში

0

32

95-100

2-2.5 თვე

ძირთეთრა

0

32

95-100

+6 თვე

ატამი

-0.5-0

31-32

90-95

2-4 კვირა

-1.5 to 0.5

29-31

90-95

2-7 თვე

მსხალი
ბარდა, მწვანე

0

32

95-98

1-2 კვირა

ბარდა, სამხრეთული

4-5

40-41

95

6-8 დღე

კიტრი

4

40

85-90

1 თვე

წიწაკა, მწარე (მშრალი)

0-10

32-50

60-70

6 თვე

წიწაკა, ტკბილი

7-13

45-55

90-95

2-3 კვირა

იაპონური ხურმა

-1

30

90

34 თვე

ანანასი

7-13

45-55

85-90

24 კვირა

საკვები ბანანისებურები

13-14

55-58

90-95

1-5 კვირა

ქლიავი

-0.5-0

31-32

90-95

2-5 კვირა

ბროწეული

5

41

90-95

2-3 თვე

კარტოფილი, საადრეო

10-16

50-60

90-95

10-14 დღე

კარტოფილი, საგვიანო

4.5-13

40-55

90-95

5-10თვე

გრეიპფრუტი

7-9

45-48

85-90

12 კვირა

გოგრა

10-13

50-55

50-70

2-3 თვე

კომში

-0.5-0

31-32

90

2-3 თვე

წითელი კომბოსტო

0-1

32-34

95-100

2-3 კვირა

ბოლოკი, საადრეო

0

32

95-100

34 კვირა

ბოლოკი, საგვიანო

0

32

95-100

24 თვე
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პროდუქტი

ტემპერატურა
°C

°F

ტენიანობა
(პროცენტი)

დაახლოებითი
შენახვის ვადა

რამბუტანი

12

54

90-95

1-3 კვირა

ჟოლო

-0.5-0

31-32

90-95

2-3 დღე

ჭარხლის ფოთლები

0

32

95-100

24 კვირა

რუტაბაგას თალგამი

0

32

98-100

+6 თვე

ფამფარა

0

32

95-98

2-4 თვე

სანტოლი

7-9

45-48

85-90

3 კვირა

საპოდილა

16-20

60-68

85-90

2-3 კვირა

ზიზილას ფესვი

0-1

32-34

95-98

6

კიტრი უთესლო

10-13

50-55

85-90

10-14 დღე

ბარდა

0-1

32-34

90-95

1-2 კვირა

ანონა

13

55

85-90

1-2 კვირა

ისპანახი

0

32

95-100

10-14 დღე

ყაბაყი , ზაფხულის

5-10

41-50

95

1-2 კვირა

ყაბაყი, ზამთრის

10

50

50-70

2-3 თვე

მარწყვი

0

32

90-95

5-7 დღე

ტროპიკული
შაქარ–ვაშლა

7

45

85-90

4 კვირა

ტკბილი კარტოფილი

13-15

55-60

85-90

4-7 თვე

ტამარილო

3-4

37-40

85-95

10 კვირა

ტამარინდი

7

45

90-95

3-4 კვირა

მანდარინი და სხვა
მსგავსიციტრუსი

4

40

90-95

24 კვირა

ტაროს ფესვი

7-10

45-50

85-90

4-5 თვე

ტომატილო

13-15

55-60

85-90

3 კვირა

პამიდორი, მკვახე,
მწვანე
პამიდორი, მკვახე,
წითელი

18-22

65-72

90-95

1-3 კვირა

13-15

55-60

90-95

4-7 კვირა

თალგამი

0

32

95

4-5 თვე

მწვანე თალგამი

0

32

95-100

10-14 დღე
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პროდუქტი

ტემპერატურა
°C

°F

ტენიანობა
(პროცენტი)

დაახლოებითი
შენახვის ვადა

ტანჯელო, ციტრუსი

4

40

90-95

2-3 კვირა

ელეო ქარისი

0-2

32-36

98-100

1-2 თვე

წიწმატი

0

32

95-100

2-3 კვირა

საზამთრო

10-15

50-60

90

2-3 კვირა

თეთრი საპოტა

19-21

67-70

85-90

2-3 კვირა

თეთრი სატაცური

0-2

32-36

95-100

2-3 კვირა

აზიური ბარდა

10

50

90

4 კვირა

იამსი

16

61

70-80

6-7 თვე

იუკას ფესვები

0-5

32-41

85-90

1-2 თვე

ჯგუფი 1. ხილი და ბოსტნეული 0-დან 2°C (32 to 36°F), 90-95 % ტენიანობა. ამ ჯგუფში შემავალი კულტურების
უმეტესი ნაწილი გამოყოფს ეთილენს.
ვაშლი, ყურძენი (გოგირდის ანჰიდრიდის გარეშე), ძირთეთრა, გარგარი, პირშუშხა, ატამი, აზიური მსხალი,
კოლრაბი, მსხალი, ბარბადოსის ბალი, პრასი, ხურმა, ჭარხალი, ლონგანი, ქლიავი, კენკროვანები (შტოშის გარდა), ლოქვატი, იაპ. ზღმარტლი, ბროწეული, კეშიუ (თხილი), ლიჩი, შავი ქლიავი, ალუბალი, სოკო, კომში, ქოქოსი, ნექტარინი, ვაშლატამა, ბოლოკი, ლეღვი (არა ვაშლთან), ფორთოხალი* (ფლორიდა ტეხასი), რუტაბაგა,
თალგამი.
*ბიფენილით დამუშავებული ციტრუსის სუნი შეიძლება გადავიდეს სხვა პროდუქტებზე.

ჯგუფი 2. ხილი და ბოსტნეული 0-დან 2°C მდე(32-დან 36°F-მდე) , ტენიანობა 95-100 % ტენიანობა. ამ
ჯგუფის მრავალი პროდუქტი ეთილენის მიმართ მგრძნობიარეა.
ამარანტი*, ალუბალი*, ოხრახუში*, ანისული, დაიკონი*, ძირთეთრა*, არტიშოკი*, სალათის ფურცლები*,
ბარდა*, სატაცური, ეკსარიოლის ფოთლები, ბროწეული, ლობიოს ყლორტები, ყურძენი(გოგირდის ანჰიდრიდის
გარეშე), წითელი კომბოსტო, ჭარხალი*, პირშუშხა, ბოლოკი*, ბელგიური სალათის ფურცლები, მსხალი, რევანდი, კენკროვანები (შტოშის გარდა), კივი, თალგამი*, ჩინური კომბოსტო, კოლრაბი*, ძირტკბილა, ბროკოლი*,
მწვანე ფოთლები, ზიზილა, ბელგიური კომბოსტო*, პრასი (ლეღვთან და ყურძენთან არა), ბარდა, კომბოსტო*,
სალათი, ისპანახი*, სტაფილო*, ჩინური კომბოსტო, ტკბილი სიმინდი*, ყვავილოვანი კომბოსტო, სოკო,
თალგამი, ნიახური ბოლქვი*, მწვანე ხახვი (არა ლეღვთან, ყურძენთან სოკოსთან), წაბლი, ნიახური*, წიწმატი*
*შეიძლება დალაგდეს პროდუქტის თავზე ყინულები
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ჯგუფი 3. ხილი და ბოსტნეული 0 to 2°C (32 to 36°F), 65-75% ტენიანობა. ტენიანობამ შეიძლება დააზიანოს
ეს პროდუქტები.
ნიორი, ხახვი

ჯგუფი 4. ხილი და ბოსტნეული 4.5°C (40°F), 90-95% ტენიანობა.
კაქტუსის ფოთლები, ლიმონი*, ტამარილო, კაქტუსის მსხალი, ლიჩი, ტანჯელო*, კაიმიტო, კამქვატი (ფორთოხალი), მანდარინი*, ნესვი**, მანდარინი*, აგლიფრუტი*, მანდარინი, ფორთოხალი (კალიფ. და არიზ.), იუკას
ფესვი, მოცვი, კიტრი (პეპინო).
*ბიფენილით დამუშავებული ციტრუსის სუნი შეიძლება გადავიდეს სხვა პროდუქტებზე
** შეიძლება დალაგდეს პროდუქტის თავზე ყინულები

ჯგუფი 5. ხილი და ბოსტნეული 10°C (50°F), ტენიანობა – 85-90%. მრავალი ამ პროდუქტისგან მგრძნობიარეა
ეთილენის მიმართ. ასევე, შესაძლოა, სიცივით ადვილად დაზიანდეს.
ლობიო, კივანო, პომელო, კალამონდინი, მალაგა, ყაბაყი, თხელკანა, ჩეიოტი, ოკრა, ტამარინდი, კიტრი,
ზეთისხილი, ტაროს ფესვი, ბადრიჯანი, წიწაკა, ლობიო, კარტოფილი.

ჯგუფი 6. ხილი და ბოსტნეული 13-დან 15°C (55 to 60°F), 85-90% ტენიანობა.
ასევე მგრძნობიარეა გაგრილების მიმართ.
ატემოია, გრანადილა, პაპაია, ავოკადო, გრეიპფრუტი, პასიფლორა (მარაკუაი), ბაბაკოტო ინდირი, გუავა,
ანანასი, ბანანა, ჟაბუტიკაბა, მრავალძარღვა, მწარე ლიმონი, პურის ხის ნაყოფი, ახალი კარტოფილი, შავი
საპოტა, ლანგსატი, გოგრა, ბონიატო ტკბილი კარტოფილი, ლიმონი*, რამბუტანი, პურის ხის ნაყოფი, ლაიმი*,
სანდორიკი, კანისტერი, მამაე, ნემსებიანი ანონა, კარამბოლა, მანგო, ვაშლი, (ანონა) ჩერიმოია, მანგუსტანი, გოგრა (სქელკანიანი), კოკოსი, ნესვი(კანტალუპის გარდა), მექსიკური ტომატი, ფეიხოა, პამიდორი,
მწიფე, კოჭას (ჯინჯერის ფესვები)
*ბიფენილით დამუშავებული ციტრუსის სუნი შეიძლება გადავიდეს სხვა პროდუქტებზე

ჯგუფი 7. ხილი და ბოსტნეული 18-დან 21°C (65 to 70°F), 85-90% ტენიანობა.
ჯიკამა, ტკბილი კარტოფილი*, საზამთრო*, იამსის კარტოფილი *, მსხალი (დასამწიფებლად), პომიდორი
მწვანე დასაწითლებლად, თეთრი საპოტა.
*ეთილენის მიმართ მგრძნობელობის გამო განაცალკევეთ მსხალი და პამიდორი.
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გაყინვის მიმართ მგრძნობიარე კულტურები
აღნიშნული კულტურების ნაყოფები, შესაძლებელია ადვილად დაზიანდეს სუსტი ყინვისგანაც.
გარგარი, სატაცური, ავოკადო, ბანანი, ლობიო, კენკროვანები (შტოშის გარდა), კიტრი, ბადრიჯანი, ლიმონი, სალათის ფოთლები, ლაიმი, ოკრა, ატამი, წიწაკა (ტკბილი), ქლიავი, კარტოფილი, ყაბაყი (საზაფხულო),
ტკბილი კარტოფილი, პამიდორი.

შესანახ საწყობში ჩასატარებელი ღონისძიებები
საწყობისა და შესანახი პროდუქტის რეგულარული ინსპექტირება და დასუფთავება ამცირებს დანაკარგებს
დაავადებებისა და მავნებლების გავრცელების შეზღუდვის ხარჯზე.
პროდუქტის შემოწმება და საწყობის შიდა
დასუფთავება

საწყობის გარე დასუფთავება

საწყობი დაცული უნდა იყოს მღრღნელებისგან, სარეველა ბალახებისა და ნარჩენებისგან. შესაძლოა,
მარტივი მასალისაგან გაკეთდეს მღრღნელებისგან დამცავი საშუალებები, მაგალითად, როგორიც არის
ძველი თუნუქის ფურცლები, თუ კონსერვის ქილები. ბეტონის იატაკები ხელს შეუშლის მღრღნელების
შემოსვლას, ხოლო ფანჯრებზე სავენტილაციო სისტემასა და სადრენაჟო არხებზე აუცილებლად გაკრული უნდა
იყოს მწერებისაგან დამცავი ბადე.
სარეველა ბალახის და ნაგვის მოშორება
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მღრღნელებისგან დასაცავი საშუალებები

ბადეები

ბეტონის იატაკი

საწყობის ინსპექტირების შემდეგ ნებისმიერი გაფუჭებული ან დაინფიცირებული პროდუქტი უნდა გადავაგდოთ. ზოგ შემთხვევაში, პროდუქტის მყისიერი გამოყენება შესაძლებელია ცხოველის საკვებად. მეორადი
გამოყენების კონტეინერებსა და ტომრებს უნდა ჩაუტარდეს ქლორით დეზინფექცია, ან გამოხარშვა.
ტომრების დეზინფიცირება

ტომრის ქვეშ იატაკზე ქსოვილის ან მუყაოს დაგება ხელს უშლის სინესტეს და ამცირებს სოკოვანი ინფექციების წარმოქმნას. სურათზე იხილეთ გამოსადეგი ქსოვილის მაგალითები:

ხის პალეტები (ქვესადგამი)

წყალგაუმტარი ნაჭრები
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შესანახი საწყობები
იამსის (ჩინური კარტოფილი) წარმოდგენილი ტიპის საწყობი, ტრადიციულად, გამოიყენება დასავლეთ აფრიკაში. მართკუთხედი ფორმის ნაგებობის შესაქმნელად გამოყენებულია სწრაფად მზარდი ხეები, რაც
ქმნის საწყობის ჩარჩოს და ასევე ინარჩუნებს სიგრილეს.
საწყობის გარე ხედი

ადგილზე ჩარგული სწრაფად მზარდი ხეები

საწყობს ესაჭიროება სათანადო ვენტილაცია, რომ
გახანგრძლივდეს შენახვის ვადა და შენარჩუნდეს პროდუქციის ხარისხი. ქვემოთ იხილეთ ზოგადი დანიშნულების სამი ტიპის ვენტილატორი.
ღერძული
ცენტრიდანული

ხვეული
(ცენტრიდანული)

გასასვლელი

პროპელერ/ ექსპელერი
intel

ფრთოვანა
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შესანახ საწყობებში ვენტილაცია გაუმჯობესდება, თუ ჰაერის მიმწოდებელი არხი განთავსებულია საწყობის ძირში, ხოლო ჰაერგამწოვები კი ზევით.

მოძრავი ფარი
ჰაერის წნევა

მსუბუქი
იზოლირებული
ფარი

კარტოფილი

იაფი სამაცივრო საკნების აშენებისას იატაკებისთვის გამოიყენება ბეტონი, ხოლო იზოლაციისთვის
პოლიურეთანი. კუბის ფორმის საწყობის აშენება შეამცირებს ზედაპირის ფართობს საწყობის სივრცის
ერთეულის მოცულობით. ამგვარად შემცირდება სამშენებლო და სამაცივრე ფასები. გადაბმები უნდა იყოს
მყარი და კარებს უნდა ჰქონდეს რეზინის სარტყელი.
ფოლადის ან ალუმინის კარკასი.
ცენტრიდან 2 მ.
გასაწევი კარის
სავალი ღარი

ჭერის 10სმ. იანი
იზოლირება
ამაორთქლებელი
თერმოსტატის სენსორი

7,5სმ, პოლიურეთანის კედელი

არმატურიანი
ბეტონის იატაკი

5სმ.
საიზოლაციო შრე

5სმ.
პოლიურეთანის შრე
რეზინის
შუასადები

შიდა იზოლირების
შრე რჩება ღიად

ლითონის დამცავი
ზედაპირი, რომელიც
თერმოიზოლაციით
არის დაფარული

ალუმინის
ღარი

მეტალოვანი შრის
შუასადები

0,6 მმ.
ალუმინის შრე
რეზინის მასიური
საძირე

ბეტონის საყრდენი
იატაკი
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ქვემოთ გამოსახულია ხილისთვის განკუთვნილი შესანახი საწყობის გვერდხედი. მშენებლობის სამინისტროს მიერ (კორეა) 1983 წელს ეს სისტემა სტანდარტულ მოდელად იყო ოფიციალურად დამტკიცებული ფერმერების საწყობებისთვის. აღსანიშნავია, რომ ჰაერშემშვებები განთავსებულია შენობის საძირკველზე,
ხოლო იატაკზე არის ხვრელები, რაც ხელს უწყობს ჰაერის თავისუფლად მოძრაობას. მთლიანი შენობა ჩასმულია ძირითადი ზედაპირის ქვემოთ, რაც იძლევა გაგრილების უპირატესობას.
ვენტილირების
შახტა

ვენტილირების
საყრდენი

სახურავი

ჭერი

იზოლირებული
კედელი
ჰაერის
შესასვლელი
ფანჯარა

მაღაზიის ოთახი
ნიადაგი

მიწის
დონე
წყალი

სამაცივრე საცავებისათვის, ვენტილირებისათვის გარე ჰაერის ნაკადის გამოყენება არის ენერგიის ფუჭი ხარჯვა. ამისთვის მარტივი რეცირკულირების სისტემა შეიძლება იყოს შემუშავებული დამატებითი ვენტილირების ფენის გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს საცავის იატაკის ქვედა თავისუფალი სივრციდან
ჰაერის ცივი ნაკადის დაბრუნებას შემავალ ფენთან.

კარტოფილის
დონე
რეციკლურაციის
სადინარი
დაბრუნება

ჰაერის
შემშვები
მთავარი ვენტილატორი
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ჰაერის შემრევი

იატაკიდან ვენტილირებით ჰაერნაკადის ცვლის სწორედ ორგანიზება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სამაცივრო საცავის ვენტილირებას. გვერდითი სავენტილაციო ჰაერნაკადის არხები 2 მეტრით უნდა იყოს დაშორებული ცენტრიდან. ჰაერნაკადის სიჩქარე კი უნდა იყოს 10-14 მ/წმ-ში.
გრძივი მთავარი არხი
მთავარი სადინარი
ფენის
საცავი

კარი

კარი

განშტოებები

ცენტრალური მთავარი არხი

განშტოებები

კარი

მთავარი სადინარი

განშტოებები

გვერდითი არხების მოწყობა შესაძლებელია სხვადასხვა მასალისგან. ხის რეიკებით შესაძლოა გაკეთდეს
სამკუთხა, ოთხკუთხა ან მართკუთხა ფორმის სავენტილაციო ღიობები. ამ მიზნით, პლასტმასის ან თიხის
მრგვალი მილების გამოყენება შესაძლებელია, თუ მოხდება მათი დანახვრეტება სტრუქტურის დაზიანების
გარეშე. ასევე, შესაძლებელია მიწის ქვეშ მუდმივი არხების მოწყობა ბეტონის ბლოკების გამოყენებით.
თიხის მილის არხი
ხის სამკუთხა ფორმის სავენტილაციო ღიობი

ბეტონის არხი

15
-

45
სმ

ხის
ბლოკები

15
-4
5ს
მ

ბეტონის
იატაკი
მყარი ფუნდამენტი
ბეტონის
ბლოკები

ნიადაგი
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უფრო გრილ რეგიონებში შენახვისთვის შესაფერისი ტემპერატურის შენარჩუნება, შესაძლებელია საწყობებში გარე ჰაერის შეშვებით. ქვემოთ გამოსახულია ტიპიური ვენტილატორის დამონტაჟების სქემა დაწნეხვითი სავენტილაციო სისტემისთვის. ჰაერის ვენტილაციის სახურავზე მოწყობა ამარტივებს საწყობის
დაპროექტებას. თუ საწყობში დგას მაცივარი, მაშინ შესაძლებელია დაემატოს შიდა რეცირკულაციის არხი. არხები, შესაძლოა მოეწყოს ხისგან, პლასტმასის მილისგან, ან ნებისმიერი შესაფერისი მასალისგან.
სახურავზე მოწყობილი ვენტილაციის სისტემა
ჰაერგამანაწილებელი
არხი

ვენტილატორი

ჰაერის
შესასვლელი
ჰაერის
გასასვლელი

ტაიმერი
თერმოსტატი

არხის ხვრელები

შემწოვი ვენტილატორებისთვის საჰაერო არხების ტიპები

ვენტილატორი

ვენტილატორი

ჟალუზი

ხის არხი

ჟალუზი

პლასტიკის
მილი

ჩარჩო

ჩარჩო
ჰაერის ვენტილირება
საწყობში ღამით

შესანახი საწყობის გაგრილება შესაძლებელია ღამით, როდესაც ჰაერი ცივია. საუკეთესო შედეგისთვის ჰაერის შემწოვი
სარქველები მოთავსებული უნდა იყოს საწყობის ქვემოთ, ხოლო ნაგებობის თავზე
მოთავსებული ვენტილატორი უნდა ასრულებდეს ჰაერის გაწოვის ფუნქციას. შემწოვი
სარქველები უნდა დაიხუროს მზის ამოსვლისას და დახურული იყოს სიცხეში დღის მანძილზე.
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თბილი ჰაერის გამწოვი
ფრონტალური ვენტილიატორი

ცივი ჰაერის შესასვლელი
ღიობები გახსნილია ღამით

სასურველია, რომ შესანახ საწყობებში სახურავი გადმოწეული იყოს 1 მეტრზე მაინც შენობიდან, რადგან ჩრდილავს კედლებს და სავენტილაციო არხებს, ასევე წვიმისგანაც იცავს.

კედლის დამჩრდილავი სახურავი
სიგრილის შესანარჩუნებლად

წვიმა

გარე
კედელი

ფრონტალური
კედელი

სადაც ელექტროენერგია არ არის ხელმისაწვდომი,
ქარის ტურბინებს შეუძლიათ, დახმარება გასწიონ
საწყობი ოთახის გასაგრილებლად. საწყობის იატაკის დონეზე განლაგებული სარქველები განსაკუთრებულად გამოსადეგია ღამის ცივი ჰაერით ვენტილაციისთვის.
ქვემოთ გამოსახული ტურბინის აწყობა შესაძლებელია დახვეული თუნუქის ფურცლისგან, რომელიც მიმაგრებულია ცენტრზე და მოქმედებს, როგორც ბრუნვის ღერძი. როდესაც ჰაერის ტემპერატურა აიწევს
საწყობ ოთახში, ტურბინა იწყებს ბრუნვას, გამოდევნის ჰაერს და თბილ ჰაერს მიმართვას ზემოთ. ასეთი
ტურბინა უნდა განთავსდეს სახურავის თავზე.

ქარის ენერგიის
ტურბინა

ქარი

სახურავი
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მარტივი ტიპის ზედაპირული გადახურვა გამოიყენება მცირე რაოდენობის პროდუქტებისთვის. ქვემოთ
გამოსახული მაგალითები განსაკუთრებით კარგია იმ შემთხვევებში, როდესაც შენახვისთვის საჭირო ტემპერატურასთან შედარებით, ღამის ტემპერატურა უფრო დაბალია. საიზოლაციო მასალად შესაძლებელია გამოვიყენოთ ჩალა, ხოლო დამცავი გადახურვა შესაძლებელია მოეწყოს ხის ფიცრებით, პლასტმასის ნაჭრებით, ან დატკეპნილი ნიადაგით.
კონუსის ფორმის ორმო საწყობი
მძიმე სახურავი იცავს
ტენის დაკარგვისაგან
საიზოლიაციო მასალა
გრძელდება გასასვლელისკენ
ვენტილირებისათვის

ქვიშის დამატება მოთხოვნილებით
ყინვისაგან დასაცავად
განსხვავებული ბოსტნეულის
განცალკევება საიზოლიაციო
მასალით

სადრენაჟე არხი

უხეში ტილო
პროდუქტის ირგვლივ

საიზოლიაციო
მასალა

ზედაპირული ნახევარსფეროსებრი საწყობი

1 საიზოლიაციო
მასალა

2 საიზოლიაციო
მასალა

არაუმცირეს 15სმ.
ნიადაგისა
შესაბამისი დამცავი
ნიადაგის შრე

სადრენაჟე არხი

ბოსტნეული

ბოსტნეულის შესანახი თხრილი
პლასტიკის
საფარი
ნიადაგი

სადრენაჟე არხი

სადრენაჟე არხი

სადრენაჟე არხის
დახრილი დაბოლოება
მძიმე ძელი
პროდუქტი
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ერთ–ერთი უმარტივესი მეთოდი მცირე მოცულობის პროდუქციის შესანახად არის ნებისმიერი კონტეინერის გამოყენება და მისი საიზოლაციო მასალით მიწაში ჩაფლობა. ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში გამოყენებულია ხის კასრი, ხოლო საიზოლაციოდ კი თივა.
შემნახველი კასრი
ნიადაგი
ნამჯა

საყრდენი ფიცარი
მიწის შესაკავებლად
მოძრავი დაფა
(კარები)

5სმ ნიადაგის შრე
ქერის გარშემო

450 დახრა

მიწისქვეშა სარდაფის მოწყობა შესაძლებელია, დაახლოებით 2 მეტრი სიღრმის ორმოს ამოთხრით და
გვერდებზე ხის ფიცრების ან ალიზის ბლოკების მოწყობით. აქ მოცემულია საწყობის სქემა, რომლის ზომებია, დაახლოებით 3 X 4 მეტრზე, თავზე სავენტილაციოდ მოწყობილია 35 სმ–ის სიგანის კვადრატული ხის მილი. შენობა იფარება საიზოლაციო ცემენტით და ტოლით, ხოლო შემდეგ სქელი, 50–60 სმ სისქის მიწის ფენით.

ვენტილირების
არხი

სახურავი

ქვის
ბილიკი

მიწაყრილი,
სარდაფის მძიმე
ბორცვი
შიდა კარი

უკეთესია, თუ შესანახი სარდაფი განთავსდება დაქანებულ ადგილზე, რადგან სწორ და ვაკე ადგილზე სარდაფი, შესაძლოა, დაიტბოროს. ასევე, სასურველია, ნაგებობა იყოს ხეებისგან მოშორებით, რომ ფესვებმა
არ დააზიანონ კედლები. ახალი მასალების გამოყენებით ასეთი სარდაფის მშენებლობის ხარჯი 1200 $ ან
მეტია და მისი გამოყენების ვადა 20 წელია. აშენების ღირებულების შესამცირებლად, შესაძლებელია ალიზის
აგურების, ხის მეორადი მასალების გამოყენება, ხოლო აგურებს შორის ნაპრალების შესავსებად - ჩვეულებრივი ქვიშის.
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სახლის გარეთ შესანახი სკივრი, შესაძლებელია გამოყენებული იყოს მცირე რაოდენობის კარტოფილის
შესანახად ისეთ რეგიონებში, სადაც გრილი კლიმატია და ნაკლებად გვხდება დიდი ყინვები. ხის სადგარი უზრუნველყოფს ვენტილაციისთვის ჰაერის სივრცეს, ხოლო ჩალა უზრუნველყოფს იზოლაციას. ასეთი შესანახი
მოწყობილობების განთავსება საუკეთესოა დაჩრდილულ ადგილებზე.
იმპროვიზირებული
სახურავი

ნამჯა
სტელაჟი
კარტოფილი

სტელაჟი
მიწის ყორღანი

ნიადაგში ღრმად ჩადგმული ყუთი, რომელშიც ჩაფენილია ლითონის ბადე და თივა, კარტოფილს გრილად
შეინახავს. აღნიშნული მეთოდი პროდუქტს დაიცავს გაყინვისაგან. ასახდელი ხის სახურავი პროდუქტის მარტივად ამოღების საშუალებას იძლევა, ხოლო თავზე დაფენილი თივა კი უზრუნველყოფს შესაბამის სითბურ
იზოლაციას.

ტანსაცმლის
ყუთი

8-10 .სმ ნამჯის შრე
ბოსტნეული

ნამჯის, ხავსის ან
ფოთლების საფენი
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ნებისმიერი ტიპის შენობას ან საწყობს, რომელიც გამოყენებულია შესანახად, მაქსიმალური ეფექტურობის მისაღწევად აუცილებლად სჭირდება კარგი ინსოლაცია–იზოლაციის მოწყობა. კარგად იზოლირებულ შესანახ შენობას ნაკლები ელექტროენერგია ესაჭიროება პროდუქტების გრილად შესანახად. თუ ნაგებობა გრილდება აორთქლებადი ან ღამის საჰაერო ვენტილაციით, მაშინ კარგად იზოლირებული შენობა კიდევ მეტ ხანს
შეინარჩუნებს სიგრილეს. ქვემოთ მოყვანილია ინფორმაცია სამშენებლო მასალების საიზოლაციო შესაძლებლობების შესახებ. საიზოლაციო–საინსოლაციო მაჩვენებელი R აჩვენებს მოცემული მასალის საიზოლაციო შესაძლებლობას, რაც უფრო მაღალია ეს მაჩვენებელი, მით უფრო მეტია იზოლირების უნარი.

საიზოლაციო მასალა

R (მასალის სისქე=2,54 სმ)

გადასაფარებელი ტიპის საიზოლაციო მასალები
მინა–ბოჭკო, ხელოვნური ბოჭკო

3.50

შესავსები ტიპის საიზოლაციო მასალები

3.50

ცელულოზა
მინა ბამბა ან მინერალური ბამბა

2.50-3.00

ვერმიკულიტი

2.20

ხის ბურბუშელა ან ნახერხი

2.22

მყარი იზოლაცია
სწორი გაფართოებული ექსტრუდირებული
პოლისტირენი
ქაფიანი რეზინა

5.00

პენოპოლისტიროლის ჩამოსხმული ბურთულები

3.57

პოლიურეთანის ქაფი
მინაბოჭკოვანი

6.25

პოლიისოკერანიტი

8.00
2.50

დსპ
ქაფით იზოლაცია
ურეთანი
სამშენებლო მასალა
მყარი ბეტონი
20 სმ–იანი ბეტონის ბლოკი, ამოღებული გულით

4.55

4.00

6.25
მასალის მოცემული
სისქის მიხედვით
0.08
1.11

20 სმ–იანი მსუბუქი ბეტონის ბლოკი ღია გულით

2.00

20 სმ–იანი ბეტონის ბლოკი გულში ვერმიკულიტით

5.03

ხე ტყის მასალა, ნაძვი ან ფიჭვი

1.25

ლითონის ბადე

<0.01

1,0 სმ–იანი ფანერა
1,25 სმ–იანი ფანერა

1.25 - 0.47

მერქნის ბურბუშელას ფილა

1.06

2,0 სმ–იანი საიზოლაციო ხის ფიცარი

2.06

1,25 სმ–იანი თაბაშირ–მუყაო

0.45

1,25 სმ–იანი ხის ჰორიზონტალური შეფიცვრა
რეფლექტიკსი (0,6 სმ–იანი, ბუშტულაკებიანი/
ფოლგის საფარი

0.81

1.25 - 0.62

18.00
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ბოლქვიანი კულტურებისა და მშრალი პროდუქტების შენახვა
პროდუქტები, როგორიცაა ხახვი, ნიორი და მშრალი პროდუქტები, საუკეთესოდ ინახება დაბალი ტენიანობის მქონე ადგილებში. საშუალო ტემპერატურის პირობებში ხახვი და ნიორი იწყებს გაღვივებას. მწარე
ტიპის ხახვის შენახვა, ხსნადი მშრალი ნივთიერებების მაღალი შემცველობის გამო, უფრო დიდი ხნით არის შესაძლებელი, ვიდრე სხვა სახეობის ხახვებისა, რომელთა შენახვის პერიოდიც, იშვიათად, 1 თვეზე მეტია.
ხახვის ხანგრძლივი შენახვისთვის, მოსავლის აღებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, ხახვს ასხამენ მალეინის ჰიდრაზიდს (MH), რომ შენახვის პერიოდში არ მოხდეს გაღვივება.
ქვემოთ მოცემულია შენახვის ოპტიმალური რეჟიმები ბოლქვიანი კულტურებისთვის
ტემპერატურა
o

C

o

F

ტენიანობა
RT%

შენახვის
პოტენციური
ხანგრძლივობა

0-5

32-41

65-70

6-8

28-30

82-86

65-70

1 თვე

0

32

70

6-7 თვე

28-30

82-86

70

1 თვე

<10

<50

55-60

6-12თვე

ხახვი

ნიორი

მშრალი ხილი
და ბოსტნეული

ხახვის და ნიორის გროვებად შენახვისათვის სავენტილაციო სისტემა იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ ჰაერის მიწოდება მოხდეს შესანახი საკნის ძირიდან პროპორციით – წუთში 2 კუბური მეტრი ჰაერი 1 კუბურ მეტრ პროდუქტზე. თუ პროდუქტი ინახება ყუთებში, ასეთ შემთხვევაში ჰაერს უნდა ქონდეს თავისუფალი მოძრაობის საშუალება.
დალაგების დროს კონტეინერები ჰაერის ნაკადის პარალელური მიმართულებით უნდა იყოს დაწყობილი, ერთმანეთისგან 15–20 სმ–ის დაშორებით. თითოეული რიგის ძირზე საკმარისი ჰაერის მიწოდება უნდა ხდებოდეს, ხოლო კონტეინერები სათანადოდ უნდა ნიავდებოდეს.
გროვებად შენახვა

ყუთებში შენახვა

ვენტილირების
მანსარდა

ვენტილირების
მანსარდა
ვენტილირების
ცენტრალური
ოთახი

ვენტილირების
ცენტრალური
ოთახი

ვენტილირების
გამწოვი მილი

ხახვი
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ვენტილირების
გამწოვი მილი

ჰაერის
მიწოდება

ჰაერის
მიწოდება

ტუბერიანი და ძირხვენიანი კულტურების შენახვა
ცხრილში მოცემულია შენახვის რეკომენდებული პირობები ტუბერიანი და ძირხვენიანი კულტურებისთვის.
გადასამუშავებელი კარტოფილი საუკეთესოდ ინახება სიბნელეში, საშუალო ტემპერატურაზე, რაც ამცირებს
შაქრის გამოყოფის პროცესს, რომელიც იწვევს გამუქებას გადამუშავების დროს მიმდინარე გათბობისას.
პირდაპირ მოხმარებისთვის გამიზნული კარტოფილიც, ასევე უნდა ინახებოდეს ბნელ ადგილას, რადგან სინათლეში შენახვისას ტუბერები გამოიმუშავებენ ქლოროფილს (მწვანდება) და გამოყოფს ტოქსიკურ მომწამლავ ალკალოიდს, სოლანინს. სათესლე კარტოფილი საუკეთესოდ ინახება გაბნეული სუსტი განათების პირობებში (CIP, 1981). დაგროვილი ქლოროფილი და სოლანინი იცავს სათესლე კარტოფილს მწერებისა და ლპობისგან.
ტროპიკული ძირხვენები და ტუბერები უნდა ინახებოდეს ისეთ ტემპერატურაზე რომელიც დაიცავს კულტურას სიცივისგან, რადგანაც გაციებისგან მიღებულმა დაზიანებამ, შესაძლოა გამოიწვიოს პროდუქტის
შიგნიდან გაყავისფრება–გამუქება, ზედაპირზე ღრმულების გაჩენა და ლპობა.

დასახელება

ტემპერატურა
o

C

o

F

ტენიანობა
RT%

შენახვის
პოტენციური
ხანგრძლივობა

კარტოფილი
სარეალიზაციო

4-7

39-45

95-98

10 თვე

კარტოფილი
გადასამუშავებელი

8-12

47-54

95-98

10 თვე

სათესლე
კარტოფილი

0-2

32-36

95-98

10 თვე

5-8

41-46

80-90

2-4 კვირა

0-5

32-41

85-95

6 თვე

ტკბილი
კარტოფილი

12-14

54-57

85-90

6 თვე

იამისი

13-15

55-59

Near 100

6 თვე

კოჭა

12-14

54-57

65-75

6 თვე

ტარო

13-15

55-59

85-90

4 თვე

მანიფოტი

ტუბერიანი და ძირხვენიანი კულტურების შენახვა
კარტოფილის შენახვისთვის საველე პირობებში შეიძლება გამოყენებული იყოს იაფფასიანი ვენტილაციისა და იზოლაციის ადგილობრივად ხელმისაწვდომი მასალები. ქვემოთ მოცემული მაგალითი ასახავს ხის
ვენტილატორის ყუთს და თივას იზოლაციისთვის. კარტოფილის მთელი გროვა და გროვის ზემოთ მოთავსებული თივა იფარება ნაკლებად დატკეპნილი ნიადაგის ფენით. სითბოს ნაკადის შესამცირებლად შტაბელი
ჩრდილში უნდა განთავსდეს.
ძალზე ცივ რეგიონებში, შესაძლოა დაემატოს თივის და ნიადაგის მეორე ფენა. ცხელ რეგიონებში ნაკლები
ნიადაგია საჭირო, თუმცა საჭიროა მეტი ვენტილაცია, რაც შტაბელის შუაგულში საკვამურის ტიპის ჰაერ გამშვებების მოწყობით არის შესაძლებელი.
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საველე საწყობი

საბაზისო ვენტილირება
(ვენტილირების ხარისხი
გამწოვი მილი ლოკალურადაა
განსაზღვრული)
1/3 - 1/2
სიგრძის

ნიადაგის დონე
სადრენაჟე არხი
1,0 - 3,0მ.
ცივ გარემოში
1,0 - 1,5მ.
ცხელ გარემოში

მიწა, ნამჯა და სხვა
დამცავი საფარი
ნამჯის
დამცავი შრე
სისქის კონტროლი
გარემოპირობების
მიხედვით
ნამჯის ქვეშაგები
კარტოფილის
გროვა

მცირე რაოდენობის პროდუქტისთვის, შესაძლოა აიგოს
მარტივი ტიპის შესანახი საწყობი. წარმოდგენილი მაგალითის მიხედვით, საწყობის მოწყობა შესაძლებელია ფერმებსა და მთიან სოფლებში, სადაც 1-დან 2 ტონამდე კარტოფილის შენახვა შეიძლება. პირველ ვარიანტში საშენ მასალად გამოყენებულია დაუმუშავებელი თეთრად შეღებილი ხის
ფიცრები, რომელიც გადახურულია ჩალის დიდი სახურავით
მზისა და წვიმისგან დასაცავად. საწყობს ცალ მხარეს აქვს
დიდი კარი პროდუქტის ჩასატვირთად და გადმოსატვირთად.

მეორე საწყობი არის ცილინდრული ფორმის, აშენებულია
ხის კოჭებისგან, ალიზისა და გამომშრალი ტალახის აგურებისგან. აქვს 2 კარი, ერთი ზევით დატვირთვისთვის და
მეორე ქვევით, პროდუქტის ასაღებად. შეთეთრება ეხმარება, შეამციროს გაცხელება, ხოლო ჩალით გადახურვა კარტოფილს იცავს წვიმისა და მზისგან.
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დიდი რაოდენობის კარტოფილის შესანახად, შესაძლოა აშენდეს დამოუკიდებელი სამკუთხა ფორმის საწყობი. ამისთვის მიწაში ამოითხრება სამკუთხა ფორმის ორმო, დაახლოებით 3 მეტრ სიღრმეზე, ხოლო ხის
საჰაერო არხები განლაგდება იატაკის გასწვრივ. სახურავი მოეწყობა ხის ფიცრებით, რომელიც დაფარულია
თივის და ნიადაგის სქელი ფენით.
საყრდენი
ძელი
მიწა
ნამჯის
შეკვრა

12
8

საყრდენი ძელი
ხის საფარი
შემოფიცვრით

საჰაერო არხები
(გადასატანი)

მიწის იატაკი

გროვებად შესანახი პროდუქციისთვის სავენტილაციო არხები შესაძლებელია მოეწყოს, როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე ვერტიკალურად. ქვემოთ ნაჩვენები კარტოფილის საწყობი ითვალისწინებს მრავალ სავენტილაციო სისტემას მარტივი მასალების გამოყენებით. ოთახი შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი
ზომის და ფორმის, როდესაც საჰაერო არხები განლაგებულია სწორად.
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კარტოფილების საწყობში განთავსებისას სათანადო ვენტილაციისთვის საჭიროა პროდუქტის სწორად
დაწყობა. არასწორი ჩალაგება გამოიწვევს ჰაერის მოძრაობის გაუარესებას და შედეგად კი, დანაკარგს.
საწყობში კარტოფილის თანაბარი განლაგება:

კარტოფილების არასწორი განლაგება:

ჰაერის მოძრაობის
მიმართულება
ცუდი ვენტილირების
ზონა (არეა)

რეგულირებულ ატმოსფერულ გარემოში შენახვა (C.A.)
რეგულირებულ (CA) ან მოდიფიცირებულ (MA) პირობებში შენახვა გამოყენებული უნდა იყოს, როგორც დამატებითი მეთოდი და არა როგორც სტანდარტული სამაცივრე შენახვის შემცვლელი საშუალება, რომელიც მოიცავს ტემპერატურისა და ტენიანობის მართვას. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მარტივი მეთოდი საწყობში
ჰაერის შემადგენლობის მოდიფიცირებისთვის (კადერი, 2002). შესანახ კამერაში შემოსულმა ან რეცირკულირებულმა ჰაერმაუნდა გაიაროს აირის შესაბამისი მონიტორინგის და მართვის სისტემა.
ჟანგბადის კონტროლი ხორციელდება შემდეგნაირად:
ჟანგბადის შემცველობის შესამცირებლად:
აზოტის პირდაპირი შეტანა
თხევადი აზოტის აორთქლება
აზოტის მემბრანული გენერატორით აზოტის მოცულობის გაზრდა
აზოტის მოლეკულური გენერატორის საშუალებით აზოტის მოცულობის გაზრდა
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ნახშირორჟანგის კონტროლი ხორციელდება შემდეგნაირად:
ნახშირორჟანგის შემცველობის გასაზრდელად:
მშრალი ყინულის აორთქლება
შეკუმშული აირის ბალონით ნახშირორჟანგის შეტანა
ნახშირორჟანგის შემცველობის შესამცირებლად
მოლეკულური მშთანთქმელი (სკრაბერი/გამცლელი)
აქტივირებული ნახშირის სკრაბერი
ნატრიუმის ჰიდროქსიდის სკრაბერი
კირი (0.6 კგ ჰიდრატირებული კირი გამოიყენება ყოველ100 კგ ხილზე სავენტილაციო ჰაერის დასამუშავებლად. ჰაერი უნდა მოძრაობდეს C.A. საწყობში, ან მის გარეთ განთავსებული ყუთის გავლით.

ჰაერი

ჰაერი

რეგულირებადი აირის შესანახ საკნებში CO2-ის რეგულირების მარტივ მეთოდს წარმოადგენს კირის სკრაბერის გამოყენება. სკრაბერის აწყობა ხორციელდება კარგად იზოლირებული ხის ყუთის გამოყენებით, რომელიც განლაგდება საკნის გარეთ. ყუთი უნდა შეიცავდეს კირის საკმარის რაოდენობას, რაც საჭიროა შენახვის
მთელი პერიოდისათვის, მაგრამ ახალი კირი უნდა დაემატოს, თუ ნახშირორჟანგის ადსორბცია დაეცემა.
CO2 და კირი ურთიერთქმედებს 1:1 თანაფარდობით წყლის და კირქვის ფორმირებისთვის. წვრილად დაფქვილი კირი პატარა ნაწილაკების ზომით უფრო ეფექტურია, ვიდრე მსხვილმარცვლოვანი კირი CO2–თან რეაქციაში შესასვლელად. შემდეგი ღონისძიებები გააძლიერებს წარმოდგენილი მცირე სკრაბერის ეფექტურობას.
კირი უნდა შეიფუთოს 25 კგ-იან ტომრებში, რომლებსაც არ აქვთ პოლიეთილინის საფენი.
თითოეული ტომარა მხოლოდ ნაწილობრივ უნდა იყოს სავსე (50 %), რომ თავიდან ავიცილოთ გარეგანი
ფენის გამაგრება.
კირის ტომრები უნდა დაიწყოს თაროებით აღჭურვილ პალეტებზე, რომელიც ფენებს შორის იძლევა 10 სმ
სივრცის საშუალებას ჰაერის მაქსიმალური ცირკულაციისთვის.
შენახვისთვის გამიზნული რეკომენდებული კირის 50% უნდა დალაგდეს ხილის შესანახი საკნის იატაკზე,
პალეტებზე (აღნიშნული ხელს შეუწყობს ხილის მიერ საწყის ეტაპზე გამომუშავებული ნახშირორჟანგის
მაღალი მოცულობის შთანთქმას).
იმისათვის, რომ CO2 შენარჩუნდეს 2%-ზე
დაბლა, რეკომენდებულია, დაახლოებით 12 კგ
კირის გამოყენება ერთ ტონა ვაშლზე 3-დან 4
თვემდე შენახვისთვის.
გამაცივებელი
მოწყობილობა
ჰაერის ნაკადი

კ.ა.
საკანი
ლაიმის ტომრები
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ეთილენის დაგროვების თავიდან აცილება შესაძლებელია ჰაერის მიწოდების მილზე მარტივი ტიპის სკრაბერის ( გაზგამწმენდის) მოწყობით.
ეთილენის კონტროლი ხორციელდება შემდეგნაირად:
შემცირების მიზნით გამოიყენება:
კალიუმის პერმანგანატი
აქტივირებული ნახშირი
კატალიზური დაჟანგვა
გამომავალი
ჰაერი

ეთილენის გამცლელი
კალიუმის პერმარგანანტით KMn04

ეთილენის სკრაბერი – ხის შეკრულ ყუთში არსებულ ფენებზე დალაგდება კალიუმის პერმანგანატის ბრიკეტები. ჰაერი უნდა მოძრაობდეს 3–4 ფენის გავლით, რათა წარმატებით განხორციელდეს ეთილენის მოცილება.
რეგულირებული აირში შენახვა, ასევე შესაძლებელია გამოვიყენოთ პალეტებზე მოთავსებული პროდუქტებისთვისაც. აღნიშნული შეიძლება განხორციელდეს ნახევრადგამტარი საფარების გამოყენებით. ნებისმიერი რაოდენობის პალეტები შეიძლება დაცული და გადაფარებული იქნას 7–8 მმ პოლიეთილენის ტენტის გამოყენებით. აირის შეღწევისგან დასაცავად (ქვემოთ ილუსტრირებული მეთოდის გარდა) გამოიყენება 4–5
მმ პოლიეთილენის ფირი, რომელიც დაიფარება ხის კოჭებით. ჰერმეტული შეფუთვა შესაძლებელია მოხდეს
გადასაფარებელი და იატაკზე განთავსებული პოლიეთილენის ერთმანეთთან გადაბმით (მწებავი ლენტის გამოყენებით).
C.A. გადასაფარებელი ტენტის ტიპიური სქემა
დამცავი კარკასი

100მმ
დაცილება

ჩარჩო

სამაცივრე
საწყობი
ზედა ფარი

პანელი

ვენტილატორი
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პროდუქტის კონტროლირებად ატმოსფერულ პირობებში შენახვის მეორე მარტივი მეთოდია 20 მმ პოლივინლიქლორიდის (PVC) მილების გამოყენებით კარკასის გაკეთება და მასზე გადასაფარებელი ტენტების
მოწყობა. ქვემოთ მოყვანილ სქემაზე ასახავს C.A
გადასაფარებელ ტენტებს. ზედა ტენტი გადაფარებულია კარკასზე, კარების ორივე მხარეს და ამოკრულია
იატაკზე, გადაბმის ადგილები დამაგრებულია ჩამკეტი
ელვა შესაკრავებით. იატაკზე მოწყობილია წყლის
მიმღები არხი, რომელიც კეთდება 6-ინჩიანი ზომის
პოლივინილქლორიდის (PVC) მილის გამოყენებით,
რომლის 1/3 ამოჭრილია. არხი ასევე წარმოადგენს აირების მიწოდების, აირის ანალიზის ჩატარებისა და
ტემპერატურის გაზომვის საშუალებას გადაფარებულ
ტენტში. ყველა გადაბმა დამუშავებულია ცხელი შედუღებით. ქვემოთ ნაჩვენებ კარავს აქვს გორგოლაჭებიანი კარი და ერთი პალეტის დადების საშუალება.

სტელაჟი ქვესადგამებისათვის

ელვა შესაკრავი
შეკრული
ბრეზენტი
წნევის
სარქველი
წყლის სადინარი
არხი

ღია კარი
დასაწყობებული
ქვესადგამები

დაბალფასიანი გამჭვირვალე, პოლიეთილენისგან შექმნილი გადასაფარებელი ტენტი გამოიყენება მწვანე
ბანანის რეგულირებული ატმოსფერული შენახვისთვის. მცირე ზომის ვენტილატორი ახდენს C.A სათავსოს
ჰაერის ცირკულირებას (2% O2 და 5% CO2) კალიუმის პერმანგანატის ბრიკეტების ალუმინის ფოლგიანი
კამერის გავლით. სიმწიფის პროცესი შენელებულია, რადგან საწყობში არსებული ჰაერიდან გამოდევნილია
ეთილენი. ამ პირობებით გარემო ტემპერატურაზე ბანანის შენახვის ვადა არის 4-დან 6 კვირამდე.

PVC-ს მილების
საყრდენი კარკასი (32მმ)

გაზის სინჯის ონკანი
PVC მილის მუხლი
(160მმ.)
ხის კარადა
(540 ლიტრი)

ხის
ესტაკადა

ბანანების
კონა
დამანაწილებელი
შრე(24ცალი)
პურაფილის
მიწოდება(19 2გრ.)

სუფთა
პოლიეთილენის
საფარი (200მმ.)

პლასტიკატის
ტენტი (5760ლ.)

ფენი
(300 მმ.)

PVC-ს
მილის მუხლი
(160მმ.)

ფენი (140მმ)
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ქვემოთ მოცემულია ცხრილები რეგულირებულ და მოდიფიცირებულ აირში სხვადასხვა კულტურების ნაყოფების შენახვის შესახებ.
რეგულირებულ და მოდიფიცირებული აირში შენახვის რეკომენდებული რეჟიმები ვაშლისთვის:
საშუალო ოპტიმალური ფარგლები გავრცელებული ჯიშებისთვის

O2%

CO2%

ტემპერატურა oC

შენახვა (თვე)

ბრაბერნი

1.8

1.0

0.7

6-9

ფუჯი

1.4

1.0

0.3

7-11

გალა

1.7

1.6

1.3

2-9

გოლდენ დელიშესი

1.6

2.3

0.5

7-11

გრანი სმიტი (მწვანე)

1.4

2.0

0.6

7-11

აიდარედი

2.1

2.5

1.9

7-10

ჯონაგოლდი

1.4

2.7

0.9

5-10

მეკინტოში

2.1

2.9

2.5

5-10

რედ დელიშესი

1.6

1.8

0.0

6-11

როიალ გალა

1.7

1.8

-0.2

5-8

საშუალო

1.7

2.0

0.9

ჯიშები

რეგულირებულ და მოდიფიცირებული აირში შენახვის რეკომენდებული რეჟიმები მსხლისთვის:
ზოგადი ოპტიმალური შენახვის ტემპერატურა არის –1-დან 00C-მდე, განსაკუთრებული შემთხვევები მითითებული იქნება (რეგულირებულ აირში შენახვის დაავადებების აბრევიატურებია: IB = რბილობის შიდა
გამუქე-ბა ან გაყავისფრება; BH = რბილობის გულის გამუქება; PBC = რბილობის გულის დაწინწკვლა (დაჩითვა), CF = რბილობის გულის დარბილება; Cav = ღრმულების გაჩენა; CI = სიცივით დაზიანება

ჯიშები

ტემპერატურა oC

CA- დაავადებები

O2%

CO2%

Abate Fetel

1

1

5-6

IB

Alejandrina

3

2

4-5

IB

Anjou, d’Anjou

1-2.5

0-0.5

7-8

B,PBC,Cav

Bartlett, ვილიამსი
(=William’s Bon Chretien)
Blanquilla,
(=Blanca de Aranjuez)
Bosc, Kaiser,
ალექსანდროული
Buena Luisa, სენ–ჟერმენი
(=Buona Luisa)

1-2

0-0.5

3-5

CF,PBC

3

3

6-7

1-2.5

0.5-1.5

4-8

PBC, Cav

3

2

6

IB, CF

Clapp’s Favorite

2

<0.7

3-4

IB, PBC
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ჯიშები

ტემპერატურა oC

CA- დაავადებები

O2%

CO2%

Comice (=Doyenne
du Comice, Comizio)

1.5-4

0.5-4

5-6

IB(overmature)

Conference, კონფერენსი

1-2.5

0.6-1.5

6-8

BH,IB, Cav

Coscia, კოსია

1.5

2-3

6-7

CF

Flor d’Hivern(=Inverno)

3

3

4-5

IB

Forelle, ფარელი

1.5

0-1.5

6-7

General Leclerc

2-3

2-3

3-5

3

2-2.5

4
4-6

Grand Champion
Hardy

2-3

3-5

Josephine, ჟოზეფინა

1-2

1-2

8

Krystalli

2

1-2

3-5

Limonera, Llimonera

3

3

3-4

Packham’s Triumph

1.5-1.8

1.5-2.5

7-9

CB

Passe Crassane
(=Passa Crassana)

3

4-5

5-8

IB

Rocha

2

2

8

Spadona

1.5-2.5

1.5-3.5

8-9

Nashi, ნაში მსხალი:
Chojuro

2

1-2

3-4

Kosui

1-2

0-2

3-4

Nijiseiki (=20 Century)

0.5-3

0-1

5

IB

ხილის სხვადასხვა კულტურების რეგულირებულ ატმოსფეროში (CA) შენახვის რეჟიმები, გარდა ვაშლისა და
მსხლისა:

CA2
გამოყენების
მიმართულებები

ტემპერატურა
ფარგლები oC

O2%

CO2%

გარგარი

0-5

2-3

2-3

შეზღუდულად
გამოიყენება

მსხალი აზია

0-5

2-4

0-1

ზოგიერთ ჯიშებზე

ავოკადო

5-13

2-5

3-10

ბანანი

12-16

2-5

2-5

მაყვალი

0-5

5-10

15-20

კულტურა

გამოიყენება საზღვაო
ტრანსპორტირებისას
გამოიყენება საზღვაო
ტრანსპორტირებისას
გამოიყენება ტრანსპორტირებისას გადაფარებული პალეტების
შიგნით
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ტემპერატურა
ფარგლები oC

O2%

CO2%

გამოყენების
მიმართულებები

მოცვი

0-5

2-5

12-20

შეზღუდული გამოიყენება ტრანსპორტირებისას

კაქტუსის მსხალი

5-10

2-3

2-5

ჩერიმოია
და ატემოია

8-15

3-5

5-10

კულტურა

ბალი

0-5

3-10

10-15

შტოში

2-5

1-2

0-5

დურანი

12-20

3-5

5-15

ლეღვი

0-5

5-10

15-20

0-5

2-5

1-3

15-20

ფართოდ გამოიყენება
ტრანსპორტირებისა და
შენახვისას C2H (ეთილენი) უნდა იყოს შენარჩუნებული 20 ppm-ზე
ქვემოთ

გრეიპფრუტი

10-15

3-10

5-10

გუავა

5-15

2-5

0-1

კივი

0-5

1-2

3-5

ლიმონი

10-15

5-10

0-10

ლაიმი

10-15

5-10

0-10

იაპ. ზღმარტლი

0-5

2-4

0-1

ლინჩი

5-12

3-5

3-5

მანგო

10-15

3-7

5-8

0-5

1-2

3-5

4-6

15-17

ნექტარინი
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შეზღუდული
ტრანსპორტირება
შეუთავსებადია SO2
ფუმიგაციასთან
შეზღუდულად გამოიყენება ლპობის წინააღმდეგ 4 კვირამდე ტრანსპორტირებისას როგორც SO2-ის ალტერნატივა

ყურძენი
5-10

გამოიყენება ტრანსპორტირებისას გადაფარებული პალეტების შიგნით ან საზღვაო გადაზიდვისას

გამოიყენება საზღვაო
ტრანსპორტირებისას
შეზღუდულად გამოიყენება ტრანსპორტირებისას
სიცივით დამწვრობის
ასარიდებლად ზოგიერთ ჯიშებზე

კულტურა

ტემპერატურა
ფარგლები oC

O2%

CO2%

გამოყენების
მიმართულებები
შეზღუდულად გამოიყენება გადამუშავების სეზონის გასახანგრძლივებლად

ზეთისხილი

5-10

2-3

0-1

ფორთოხალი

5-10

5-10

0-5

პაპაია

10-15

2-5

5-8

ატამი, სახრავი

0-5

1-2

3-5

0-5

1-2

3-5

ატამი, სახლეჩი
4-6

შეზღუდულად გამოიყენება დაკონსერვების
სეზონის გასახანგრძლივებლად
შეზღუდულად გამოიყენება საზღვაო ტრანსპორტირებისას

გამოიყენება სიცივით
15-17 დამწვრობის შესამცირებლად (შიდა დაზიანება) ზოგ ჯიშებზე
გამოიყენება MA შეფუთ5-8
ვა შეზღუდულად
გამოიყენება მოცვილვი5-10 სას MA-ის შესაქმნელად
და შიდა გამუქების შესამცირებლად
შეზღუდულად გამოიყე0-5
ნება ხანგრძლივი შენახვისთვის ზოგიერთ ჯიშზე

ხურმა

0-5

3-5

ანანასი

8-13

2-5

ქლიავი

0-5

1-2

ბროწეული

5-10

3-5

10-15

რამბუტანი

8-15

3-5

7-12

ჟოლო

0-5

5-10

გამოიყენება ტრანსპორ15-20 ტირებისას გაფართოებული პალეტების შიგნით

მარწყვი

0-5

5-10

გამოიყენება ტრანსპორ15-20 ტირებისას გაფართოებული პალეტების შიგნით

Sweetsop custard
apple)

12-20

3-5

5-10

1. შენახვის ტემპერატურის რეკომენდებული ფარგლები, ფარდობითი ტენიანობა რეკომენდებულია 90-95%
ფარგლებში.
2. კონკრეტული CA რეჟიმი დამოკიდებულია ჯიშებზე, ტემპერატურაზე და შენახვის ხანგრძლივობაზე. რეკომენდაციები მოცემულია ტრანსპორტირებისა და შენახვისას 2 კვირამდე. მოკლე პერიოდში დაბალი O2 ან მაღალი CO2 კონცენტრაციის გამოყენება შესაძლებელია ზოგიერთი ფიზიოლოგიური დარღვევების, პათოგენების და მავნებლების საწინააღმდეგოდ.
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შენახვის პირობებისადმი
კონტროლირებად აირში (CA):

მოთხოვნები და რეკომენდაციები 34 სახეობისბოსტნეულის შესანახად

ბოსტნეული

ტემპერატურა ჰაერის შემადგენლობა
ოპტიმალური

O2%

CO2%

გამოყენება

არტიშოკი

0

0-5

2-3

2-3

++

სატაცური

2

1-5

Air

10-14

+++

ლობიო

8

5-10

1-3

3-7

+

5-10

8-10

20-30

++

გადასამუშავებლად
ბროკოლი

0

0-5

1-2

5-10

+++

ბრიუსელის კომბოსტო

0

0-5

1-2

5-7

+

კომბოსტო

0

0-5

2-3

3-6

+++

ჩინური კომბოსტო

0

0-5

1-2

0-5

+

ნესვი

3

2-7

3-5

10-20

++

ყვავილოვანი კომბოსტო

0

0-5

2-3

3-4

+

0

0-5

2-4

2-3

+

0

0-5

1-4

3-5

+

კიტრი

12

8-12

1-4

0

+

სამწნილე

4

1-4

3-5

3-5

+

მწვანილები

1

0-5

5-10

4-6

++

პრასი

0

0-5

1-2

2-5

+

სალათი

0

0-5

1-3

0

++

დაჭრილი

0

0-5

1-5

5-20

+++

სალათი (ფოთოლი)

0

0-5

1-3

0

++

სოკო

0

0-5

3-21

5-15

++

ოკრა

10

7-12

Air

4-10

+

ხახვი (ბოლქვი)

0

0-5

1-2

0-10

+

ხახვი(მწვანე)

0

0-5

2-3

0-5

+

ოხრახუში

0

0-5

8-10

8-10

+

წითელი წიწაკა

8

5-12

2-5

2-5

+

ცხარე წიწაკა

8

5-12

3-5

0-5

+

გადასამუშავებელი

5

5-10

3-5

10-20

++

1-2

2-3

+

ნიახური

ბოლოკი
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0

0-5

ტემპერატურა ჰაერის შემადგენლობა

ბოსტნეული

ოპტიმალური

O2%

CO2%

გამოყენება

ისპანახი

0

0-5

7-10

5-10

+

ბარდა

0

0-10

2-3

2-3

+

სიმინდი

0

0-5

2-4

5-10

+

პომიდორი (მწვანე)

2

12-20

3-5

2-3

+

მწიფე

10

10-15

3-5

2-3

++

ვარდკაჭკაჭა

0

0-5

3-4

4-5

+

1. ოპტიმალური და/ან რეკომენდირებული ტემპერატურა. ჩვეულებრივ, მოითხოვება ფარდობითი ტენიანობა 90%-დან 95%-მდე (ბოლქვიანი ხახვის გარდა).
2. კონკრეტული CA რეკომენდაცია დამოკიდებულია ჯიშზე, ტემპერატურასა და შენახვის ხანგრძლივობაზე.
3. გამოყენების პოტენციალი შეიძლება იყოს მაღალი (+++), საშუალო (++), დაბალი (+).
4. მწვანილები - პრასი, ოხრახუში, ქინძი, კამა, მჟაუნა, წიწმატი.
CA და MA რეკომენდაციები ზოგიერთი ახლად დაჭრილი ხილისა და ბოსტნეულისთვის
ჯეიმს რ. გორნი
საერთაშორისო ახლად დაჭრილი პროდუქტების ასოციაცია
ცხრილი 1. ახლად დაჭრილი ბოსტნეული

ბოსტნეული

ტემპერატურა ჰაერის შემადგენლობა
ოპტიმალური

O2%

ეფექტურობა

CO2%

ჭარხალი წითელი (გახეხილ)(კუბიკებად დაჭრილი) ან გასუფთავებული

0-5

5

5

საშუალო

ბროკოლი, ყვავილები

0-5

2-3

6-7

კარგი

კომბოსტო, დაჭრილი

0-5

5-7.5

15

კარგი

კომბოსტო (ჩინური)
დაჭრილი

0-5

5

5

საშუალო

სტაფილო დაჭრილი

0-5

2-5

15-20

კარგი

ბარდის ბოლქვი

0-5

5

5-10

კარგი

პრასი დაჭრილი

0-5

5

5

საშუალო

სალათი (თავიანი),
დაჭრილი
სალათი (მწვანე ფოთოლი) დაჭრილი
სალათი (აისბერგი)
დაჭრილი
სალათი (წითელი ფოთოლი) დაჭრილი

0-5

1-3

5-10

საშუალო

0-5

0.5-3

5-10

კარგი

0-5

0.5-3

10-15

კარგი

0-5

0.5-3

5-10

კარგი
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ბოსტნეული

ტემპერატურა ჰაერის შემადგენლობა
ოპტიმალური

O2%

ეფექტურობა

CO2%

სალათი (რომანა)
დაჭრილი

0-5

0.5-3

5-10

სოკო დაჭრილი

0-5

3

10

ხახვი დაჭრილი

0-5

2-5

10-15

კარგი

წიწაკა დაჭრილი

0-5

3

5-10

საშუალო

კარტოფილი დაჭრილი
ან გათლილი

0-5

1-3

6-9

კარგი

გოგრა, დაჭრილი

0-5

2

15

საშუალო

თალგამი დაჭრილი

0-5

5

5

საშუალო

ისპანახი დაჭრილი

0-5

0.8-3

8-10

საშუალო

პომიდორი დაჭრილი

0-5

3

3

საშუალო

ყაბაყი დაჭრილი

5

0.25-1

-

საშუალო

კარგი
არა
რეკომენდებული

ცხრილი 2. ახლად დაჭრილი ხილი
ახლად დაჭრილი
პროდუქტი

ტემპერატურა ჰაერის შემადგენლობა
O2%

CO2%

ეფექტურობა

ვაშლი დაჭრილი

0-5

<1

6-15

კარგი

ნესვი დაჭრილი

0-5

3-5

7-10

საშუალო

გრეიპფრუტი დაჭრილი

0-5

14-21

10

კარგი

ნესვი დაჭრილი

0-5

2

5-10

კარგი

კივი დაჭრილი

0-5

2-4

10

კარგი

ბროწეული მარცვლები

0-5

-

15-20

კარგი

მარწყვი დაჭრილი

0-5

1-2

5-10

კარგი

საზამთრო დაჭრილი

0-5

3-5

10

კარგი
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თავი 8
მემცენარეობის პროდუქტების ტრანსპორტირება
პროდუქტის გრძელ მანძილზე ტრანსპორტირებისას მეტად მნიშვნელოვანია ტემპერატურის რეგულირება,
ტვირთი იმგვარად უნდა იყოს დაწყობილი, რომ ჰაერის ცირკულაციის შედეგად, შესაბამისად მოხდეს ჭარბი
სითბოს მოცილება. სატრანსპორტო მანქანები უნდა იყოს კარგად ინსულირებული, რათა შენარჩუნებული იყოს სიგრილე წინასწარ გაგრილებული პროდუქტისთვის და კარგად უნდა ნიავდებოდეს, რათა უზრუნველყოფილი
იყოს ჰაერის მოძრაობა დაწყობილ პროდუქტებს შორის.
ტრანსპორტირებისას პროდუქტები იმგვარად უნდა დაეწყოს, რომ შემცირდეს დაზიანების ალბათობა და გაუკეთდეს შემაკავებელი სამაგრები. ასევე ღამით და დილით ადრე ტრანსპორტირებისას შემცირებულია მანქანის სატვირთო ნაწილში სითბოს ჭარბი მიწოდება. გადამზიდავი მანქანების მძღოლებს უნდა ჩაუტარდეთ
ტრენინგი იმის შესახებ, თუ როგორ დატვირთონ და ჩამოტვირთონ პროდუქტი. ჩამოყალიბებული ტენდენციაა, რომ ძალიან დიდი გადინებაა მძღოლებში (აშშ-ში მძღოლების მუშაობის საშუალო პერიოდი 1 ადგილზე
მხოლოდ 3.5 წელია), ამგვარად, ტრენინგის ჩატარება მუდმივი საზრუნავია (Hagen, at al.1999).
ჩრდილოეთ ამერიკაში შერეული საქონლის გადაზიდვა გავრცელებული პრაქტიკაა, განსაკუთრებით ეს შეეხება ბოსტნეულის გადაზიდვას (Hagen, at al.1999). შერეული საქონლის გადაზიდვა, მაშინ როდესაც ტვირთებისთვის საჭიროა არათავსებადი ტემპერატურა, საკმაოდ პრობლემური საკითხია (მაგ. როდესაც ტრანსპორტირება ხდება სიცივის მიმართ მგრძნობიარე პროდუქტებისა ისეთ პროდუქტებთან ერთად, რომლებიც საჭიროებენ ძალზედ დაბალ ტემპერატურას), ან როდესაც ერთად ხდება ეთილენის გამომყოფი პროდუქტებისა და
ეთილენის მიმართ მგრძნობიარე პროდუქტების ტრანსპორტირება. მაღალი
ეთილენის დონის გამომყოფი პროდუქტები, როგორიცაა მწიფე ბანანი, ვაშლი, ნესვი, გამოიწვევს ეთილენის მიმართ მგრძნობიარე პროდუქტების (სალათის ფოთლები, კიტრი, კარტოფილი, ბატატი) ფიზიოლოგიურ ცვლილებას და/ან ფერის, გემოს და სტრუქტურის ცვლილებას.
ტრანსპორტირებისას გაციებული პროდუქტის გადასაფარებლად შესაძლებელია მრავალი სახის გადასაფარებელი ტენტების გამოყენება. პოლიეთილენის ტენტები მსუბუქია და არ არის ძვირი, იცავს ტვირთს მტვრისგან, დანესტიანებისა და ოდნავ უნარჩუნებს სიგრილეს. მსუბუქი იზოლირებული გადასაფარებლები ტვირთს
იცავს გადახურებისგან რამდენიმე საათის მანძილზე( მაგ: დატვირთვის დაყოვნება). ტროპიკული პროდუქციისთვის ზოგჯერ გამოიყენება მძიმე გადასაფარებლები, რომლებიც ზამთარში იცავს სიცივისგან. მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში, ან გამოიწეროთ კატალოგი International Ripening Companyდან (www.QAsupplies.com or 800-472-7205).

ღია სატვირთო მანქანები
გროვად გადატანისას პროდუქტი ფრთხილად უნდა დაეწყოს, რომ არ გამოიწვიოს მექანიკური დაზიანება. სატვირთოს ძირზე უნდა დაეფინოს თივის სქელი ფენა. პატარა
მანქანებისთვის შესაძლებელია ჭილოფის ან
ტომრების გამოყენება. შეუფუთავი ტვირთის გროვას ზემოდან არ უნდა დაეწყოს სხვა
საქონელი.
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ღია სატვირთო მანქანებზე ტვირთის გაგრილება სასურველია ნებისმიერი შესაძლებლობის გამოყენებით. ყოველ შესაძლებლობაზე უმაცივრო ღია სატვირთო მანქანისათვის ვენტილაციის მოწყობა შესაძლებელია ტვირთზე ბრეზენტის გადაფარებით და თუნუქის ქარმიმღების აწყობით. ფარი უნდა დამაგრდეს წინა
მხარეს, კაბინაზე უფრო მაღლა. გასათვალისწინებელია, რომ მაღალი სიჩქარით ან/და გრძელ მანძილზე ტრანსპორტირება ზრდის გადასატანი კულტურების გადაჭარბებული გამოშრობის რისკს.

შემავალი
ქარი

ქარის დამცავი
(მოთუთიებული მავთული)
ტილო

გამომავალი
ჰაერი

წინხედი

ეს სავენტილაციო სისტემა შეიმუშავეს ირანში ცერცვის ტრანსპორტირებისათვის. ქარმიმღებები და არხები აწყობილი იყო ხის ყუთების გამოყენებით. ყუთის ზედა თავსაფრის მოშორების შემდეგ ყუთები გადაიბმება ერთმანეთზე, ქვემოთ სურათზე გამოსახულის მსგავსად. ტრანსპორტირებისას ჰაერის ნაკადი პროდუქტიდან მიემართება ზევით, რაც იცავს პროდუქტს გადახურებისაგან. ეს სისტემა ასევე გამოიყენება პიკაპებში ლობიოსა და მწვანე ლობიოს ტრანსპორტებისათვის. დილის საათებში, მზის ამოსვლამდე ტრანსპორტირება საუკეთესო შედეგებს იძლევა.

ზედხედი
ხის ყუთები

ტილოს საფარი
გვერდხედი

ქარი
ჰაერის
ნაკადი
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USDA მოძრავი გამაგრილებელი
USDA მოსავლის აღების შემდგომი პროგრამა მცირე ფერმერებს მიუთითებს შემდეგ საჭიროებებზე:
პროდუქციის დახარისხება მინდვრის გარეთ
გასაყიდი პროდუქციის სათანადოდ შეფუთვა ბაზრისთვის
პროდუქტის მყისიერი გაგრილება.
ეს მცირე ზომის გამაგრილებელი (ქულერი) იყენებს 12,000 BTU ბრიტანული თერმული ერთეული/საათში (1
ტონა).110 ვოლტის სიმძლავრის ოთახის ჩვეულებრივ ჰაერის კონდიციონერს იზოლირებულ გარემოში ჰაერის
გაგრილებისთვის. ყუთის წინა მხარეს შექმნილი გრილი ჰაერი ვენტილატორის მიერ წნევით მიემართება
პროდუქტის გავლით მეორე კედლის შიგნით, ხოლო უკან მობრუნებული ჰაერი იატაკის ქვეშ გავლით ისევ
ხვდება კონტეინერის წინა მხარეს.
მოძრავი გამაგრილებელი შეიქმნა USDA-ში
Beltsville და Maryland თანამშრომელთა გუნდების მერ
მალფუჭებადი კენკროვანებისა და სხვა გასაცივებელი პროდუქტებისათვის. მოწყობილობის საორიენტაციო თანხა შეადგენს 1200$, თუმცა ფასი მნიშვნელოვნად შემცირდება, თუ ასაწყობად გამოყენებული
იქნება მეორადი კონდიციონერი. დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ATTRA-ს ვებ გვერდზე (http://www.attra.ncat.org).

USDA მოძრავი გამაგრილებელი
ტრანსპორტირების დროს ოპტიმალური ტემპერატურის სამართავად, მანქანა–რეფრიჟერატორებს ესაჭიროებათ კარგი იზოლაცია, ძლიერი მაცივარი, ვენტილატორი და ჰაერის მიწოდების არხი.
მანქანა–რეფრიჟერატორი – დატვირთვამდე შესამოწმებელი ჩამონათვალი (ჩეკ– ლისტი)
მაცივარი მუშაობს გამართულად?
თერმოსტატი დაკალიბრებულია?
მაცივრის საჰაერო არხები და ჟალუზები კარგ მდგომარეობაშია
და კარგად არის დამონტაჟებული?
კარის საკეტი გამართულია?
კარის საკეტი მჭიდროდაა დახურვისას?
კედლებზე არ არის ნაკაწრები და ხვრელები?
წინა ტიხარი დამონტაჟებულია?
ტრაპები ღიაა?
მანქანის შიგნით სისუფთავეა და განიავებულია?
იატაკის ღარებში ხომ არ არის ნარჩენები?
ტვირთისთვის საკმარისია თუ არა შიდა სიმაღლე, სიგანე და სიგრძე?
არის თუ არა ტვირთის დამჭერები და სხვა საშუალებები?
არის თუ არა ტრაილერი წინასწარ გაგრილებული? (ან წინასწარ გამთბარი)?
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ტრანსპორტირებისას სასურველი ტემპერატურის შენარჩუნებაზე დიდ გავლენას ახდენს მანქანა–რეფრიჟერატორის შიდა მდგომარება. დატვირთვამდე მანქანის ქვემოთ აღნიშნული მახასიათებლები
შემოწმებული უნდა იყოს პროდუქტის მიმწოდებლის მიერ.
ხომ არ არის დაზიანებული
ჰაერგამწოვი?
ხომ არ არის დაზიანებული
კარის შუასადები?
გვერდითი კარები
ჰარმეტულადაა დახურული?
კარი დაზიანებულია?
კედელი დაზიანებულია?
წინა ტიხარი
დამონტაჟებულია?
იატაკი სუფთაა?
იატაკის სადრენაჟო
არხები ღიაა (სუფთაა)?

დაწყობის სქემა
მანქანა–რეფრიჟერატორში პროდუქციის კალათები (ძალიან მყარი, ერთგვაროვანი, სართულებზე დასაწყობით), შესაძლოა დაიწყოს საპირისპიროდ, გადმოტრიალებული წყობით, რაც ჰაერის ცირკულაციისთვის რიგებს შორის დიდ სივრცეს ტოვებს.
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ასევე, მუყაოს ყუთებით პროდუქტის ტრანსპორტირებისას,
შესაძლებელია იმგვარად დაწყობა, რომ მოხდეს ტვირთის საკმარისი ჰაერის ცირკულაცია. ქვემოთ ნაჩვენები დიაგრამა
ასახავს ნახევრად ტელესკოპური კონტეინერების ჯვარედინ
განლაგებას. სატვირთო მანქანის ძირზე გამოყენებული უნდა
იყოს პალეტები ან სხვა დამხმარე საშუალებები, რომ მუყაოს
ყუთებს არ ჰქონდეთ პირ-დაპირი შეხება იატაკთან.

როდესაც სხვადასხვა ზომის მუყაოს ყუთები ერთად უნდა დალაგდეს, გასათვალისწინებელია, რომ უფრო
მძიმე, დიდი კონტეინერები ძირში დაეწყოს და უნდა დარჩეს პარალელური არხები ისე, რომ ჰაერმა კარგად
იმოძრაოს ტვირთის სიგრძეზე.

პარალელური საჰაერო არხები
წინამხრის გასწვრივ

ხშირად, დიდი კონტეინერები, რომელიც გამოყენებულია ყვავილების შეფუთვისთვის, უნდა ხელით დაიტვირთოს სატრანსპორტო საშუალებაზე. მოჭრილი ყვავილების დატვირთვის საუკეთესო ვარიანტია ე.წ. მტრედის ხვრელის მოდელი, როდესაც ყუთები დალაგებულია ისე, რომ ერთმანეთზე მჭიდროდ მიწყობილი და ჭადრაკულად დალაგებული ღია ფენები ერთმანეთს ენაცვლება, ასევე დატოვებულია არხები კედლების ორივე მხარეზე. ეს ხერხი იძლევა ჰაერის ცირკულაციის საშუალებას მთელი ტვირთის სიგრძეზე და ყველა ყუთი პირდაპირ
კონტაქტშია გაგრილებულ ჰაერთან.
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დაწყობის სქემა/პალეტები და ჩასაფენები
ყუთები იმგვარად უნდა დაეწყოს, რომ არ ეხებოდეს მანქანის გვერდითა კედლებს და იატაკს, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ გარედან შემოსული სითბოს გამტარობა. ქვემოთ მოცემულ ნახატზე გამოსახულია, თუ
რამდენი მუყაოს ყუთი შეეხება მანქანის კედლებს და იატაკს, როდესაც ტვირთი სრულად არის დატვირთული.
მხოლოდ ის დატვირთვის სქემა, რომელიც ნაჩვენებია ქვემოთ, მარჯვნივ სრულად არის დაცული სიცხისგან.
პალეტების გამოყენებით მუყაოს ყუთები არ ეხება იატაკს, ხოლო ცენტრში დაწყობისას რჩება საიზოლაციო საჰაერო სივრცე პალეტებსა და გარე კედლებს შორის.

19.8%

151 ყუთი

5.2%

დატვირთვა მუყაოზე

50 ყუთი

14.6%

113 ყუთი

0%

დატვირთვა პალეტზე

ყუთების ერთმანეთზე დაწყობის სქემები
როდესაც ყუთები ერთმანეთზე ეწყობა, აუცილებელი პირობაა, რომ ისინი სწორად იყოს მწკრივში დალაგებული. რამდენადაც შესაძლებელია,
ყუთების კუთხეები თანაბრად უნდა ემთხვეოდეს,
როგორც ქვედა ყუთებს, ასევე პალეტის კუთხეებს. გოფრირებული მუყაოს ყუთების მთელი სიძლიერე მათ კუთხეებშია განლაგებული, ამიტომ
2–3 სმ–ის წანაცვლებაც კი იწვევს წყობის გამძლეობის შემცირებას 15 დან 34 %-მდე.
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არათანაბარი
განაწილება ამცირებს
წყობის სიმტკიცეს

0 ყუთი

თანაბრად კარგად განაწილებულ
ყუთების გროვას აქვს ყველაზე
მტკიცე დალაგების ძალა

ტვირთვის დამაგრება
პროდუქციის ბოლო რიგსა და მანქანის უკანა მხარეს შორის აუცილებლად უნდა იყოს ცარიელი სივრცე. ტვირთი უნდა დამაგრდეს, რომ ტრანსპორტირებისას თავიდან ავიცილოთ მისი მოძრაობა უკანა კარის მიმართულებით. ტვირთის მოძრაობის შემთხვევაში იბლოკება ჰაერის მიმოქცევა, ხოლო ჩამოვარდნილი ყუთები
საფრთხეს უქმნის მუშებს გადმოტვირთვისას. იმისათვის, რომ ტრანსპორტირებისას დაზიანება თავიდან
ავიცილოთ, შესაძლებელია მოეწყოს ხის მარტივი ტიპის დამჭერები.

ფართე ფიცრების გამოყენება
ტვირთსა და კარებს შორის
სივრცის შესავსებად (38x89 მმ.)

ტვირთის დამაგრება ასევე შესაძლებელია ხის
დამჭერების, დასატვირთი რკინებით, გასაბერი
ბალიშებით ან პენოპლასტის ბლოკების საშუალებით.
გვერდით კედელსა და ტვირთს შორის
თავისუფალი სივრცის შევსება
მცირე აირბაგებით

ბოლო (უკანა) ქვესადგამების
სტაბილიზირება ტვირთის ჩამრაზით
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საჰაერო ტრანსპორტი
საჰაერო ტრანსპორტის სატვირთო კონტეინერში ტვირთის მოძრაობის თავიდან ასაცილებლად, მყარი
ქაფის ან დსპ–ს კუთხოვანა უნდა დაიდოს საჰაერო ტრანსპორტის ძირის მრუდხაზოვან ან სამკუთხედ ნაწილზე. ამგვარად, ზემოთ დაწყობილი მუყაოს ყუთები მეტად იქნება დაცული .
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თავი 9
დანიშნულების ადგილზე სასაქონლო დამუშავება
პროდუქტის უდანაკარგოდ მისაღებად, დანიშნულების ადგილზე აუცილებელია ტვირთის ფრთხილად ჩამოტვირთვა, ჩამოტვირთვის საფეხურების შემცირება და მინიმალური ტემპერატურის შენარჩუნება. თუ პროდუქტი გაყიდვამდე უნდა დაეწყოს საწყობში, მაშინ საბითუმო და საცალო სავაჭრო ბაზრებს ესაჭიროებათ სუფთა, კარგად იზოლირებული შესანახი ოთახები. ზოგადად სხვადასხვა სახეობის პროდუქტის ჩამოტვირთვა
ხდება ერთდროულად, ამ კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს იმ პროდუქტების შერევა, რომლებსაც
სხვადასხვა ტემპერატურა ესაჭიროებათ, ან არ მოხდეს ეთილენის გამომყოფი და ეთილენის მიმართ
მგრძნობიარე პროდუქტების ერთად დასაწყობება. პროდუქტები, რომლებსაც ესაჭიროებათ სხვადასხვა ტემპერატურა, არ უნდა შეერიოს ერთმანეთს. არაერთგვაროვანი ყუთების დაწყობა უნდა მოხდეს ფრთხილად,
რომ თავიდან ავიცილოთ უფრო სუსტი შეკვრების დაზიანება.
სანამ პროდუქცია მომხმარებლამდე მივა, მიმღებმა, შესაძლოა მოისურვოს გადაახარისხოს, ან მოაშოროს დაზიანებული ან დამპალი პროდუქტი, რათა პროდუქციას მისცეს უფრო მიმზიდველი სახე. თუ პროდუქტის
სიმწიფის დონე არაერთგვაროვანია, მაშინ დანიშნულების ადგილზე დახარისხება გამყიდველს საშუალებას
აძლევს, უფრო მაღალი თანხა მიიღოს გადახარისხების შედეგად მიღებული პროდუქციისთვის.
თუ მიწოდებული პროდუქცია კლიმაქტერულია, რომელიც მოკრეფილია დამწიფებამდე (ბანანი, პამიდორი,
ავოკადო, მანგო), მიმღებმა დანიშნულების ადგილზე, შესაძლოა მოისურვოს გაყიდვამდე მისი დამწიფება.
ზოგჯერ ისეთ პროდუქტებს, როგორიცაა ბანანი, ტოვებენ გარემო ტემპერატურაზე, რათა დამწიფება ბუნებრივად მოხდეს. ბანანს აფარებენ პოლიეთილენის ფირს, რაც ხელს უწყობს მის ერთგვაროვან დამწიფებას
(PHTRC, 1984).
დასამწიფებელი ხილის გროვის ცენტრში საჰაერო ვენტილაციის (ნებისმიერი სახის მილი) მოწყობა ამცირებს გადახურებას და შედეგად ზრდის შენახვის ვადას. ერთგვაროვანი დამწიფებისთვის უფრო ეფექტური
საშუალებაა ეთილენის ან ეთილენის გამომყოფი ნივთიერებების გამოყენება სპეციალურ საწყობებში
(ცნობილია, როგორც დასამწიფებელი ოთახი ან კაბინა, დამოკიდებულია ზომაზე).
დახლებზე ან დახლმაცივრებში დაყენებული ტემპერატურა უნდა შეესაბამებოდეს გასაყიდი საქონელის
მოთხოვნილებებს. მაგალითად, წიწაკა და პამიდორი მიმზიდველად გამოიყურება სალათის ფოთლებთან,
მაგრამ წიწაკა და პამიდორი სიცივის მიმართ მგრძნობიარეა, ხოლო სალათის ფოთოლი არა. პროდუქტები,
რომლებიც უძლებენ ზედაპირის სისველეს (სალათის ფოთოლი, ბროკოლი, მწვანე ხახვი), გარშემო პროდუქტებს ეხმარებიან მაღალი ტენის შენარჩუნებაში.
ქუჩაში გაყიდვისას პროდუქტები განიცდიან ტემპერატურის მართვის ნაკლებობას და ჰაერის მაღალ ცირკულირებას, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს გამოშრობა და დაჭკნობა. ამგვარ გარე გაყიდვის ობიექტებში გამოიყენება საჩრდილობელი და ქარისგან დამცავი ტენტები.
დასკვნისთვის, მიმღებმა უნდა აწარმოოს საქონლის დანაკარგის წყაროს აღრიცხვის ჟურნალი, რითაც
სამომავლოდ შეამცირებს დანაკარგს, როგორც საბითუმო, ასევე საცალო სავაჭრო ბაზარზე (Kashmire &
Ahrens in Kader, 1992). ზუსტი მიზეზის დადგენა, თუ რისგან იყო გამოწვეული დანაკარგები, მექანიკური დაზიანებისაგან, ლპობის/დაავადებისაგან, არასათანადო სიმწიფისა თუ გადამწიფებისაგან, საშუალებას
აძლევს მიმღებს, მიაწოდოს მომწოდებელს პროდუქტის ხარისხის შესახებ არსებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც თავიდან აიცილებენ განმეორებით დანაკარგებს.
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გადმოტვირთვა
გადმოსატვირთი პლატფორმა ამარტივებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დანიშნულების ადგილზე მიწოდებასთან დაკავშირებულ სამუშაოს. ასეთ შემთხვევაში ყუთების გადაცემა შესაძლებელია უფრო სწრაფად, ნაკლები მერყეობისა და აწევის გარეშე.
დიდი სატვირთო მანქანებისთვის მისაღებია 177-დან 122 სმ-მდე (46-დან 48 დუიმი) პლატფორმა, თუმცა
ზოგი პატარა სატვირთო მანქანისა და პიკაპისთვის რეკომენდებულია 66-დან 81 სმ-მდე სიმაღლის პლატფორმის გამოყენება.

გადმოტვირთვის სამუშაოების გასაადვილებლად, შესაძლებელია მარტივი მექანიზმის აწყობა ორი ბორბლისა და ძლიერი თოკის გამოყენებით. ერთი ბორბალი მაგრდება სატვირთო მანქანის შიგნით პლატფორმის
წინ, ხოლო მეორე გარეთ, რაიმე სტაციონალურ საგანზე, როგორიცაა შენობის კედელი. პროდუქტის ჩამოკიდება შესაძლებელია, როგორც თავიანთი სახელურით, ასევე ღვედებით.

თოკი

შკივი

სახელური

კალათა

რკინის კაუჭი

დატვირთვის და გადმოტვირთვის სამუშაოს გასაადვილებლად, შესაძლებელია მოეწყოს მარტივი კიბეები.
ქვემოთ გამოსახული კიბეები იკეცება და თავსდება სატვირთო მანქანის ქვეშ. საფეხურების დამზადება
შესაძლებელია ხის ან ფოლადის ნაჭრებისგან, ხოლო საყრდენებად ფოლადის ძელაკები გამოვიყენოთ. პან-
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დუსის გამოყენება მარტივი და უსაფრთხო მეთოდია პროდუქციის დასატვირთად. ანდუსი საკმარისად განიერი უნდა იყოს ინცინდენტების პრევენციისთვის და საკმარისად გამძლე უნდა იყოს სრული დატვირთვისთვის.
პატარა ურიკების გამოყენება, ასევე გააადვილებს ჩამოტვირთვას.

მოძრავი
სახსარი

მოქლონური
პლათფორმა

საკისარი
(პაკეტური)

კიბის წინხედი
(ხის ან რკინის)
კიბის საფეხურების
რკინის საყრდენი

დროებითი შენახვის ტემპერატურები
როდესაც პროდუქტი უნდა გაჩერდეს ადგილზე მცირე ხნით, გაყიდვამდე, მიმღებს შეუძლია, პროდუქციის
მოთხოვნილ ტემპერატურაზე შენახვით შეინარჩუნოს ხარისხი და შეამციროს დანაკარგი. თუმცა, თუ შენახვის ვადა 7 დღეა ან უფრო ნაკლები, ფარდობითი ტენიანობა არის 85–95 %, ხოლო ეთილენის დონე 1 ppm,
მაშინ ტემპერატურის მიხედვით პროდუქტებს აჯგუფებენ შემდეგ სამ ჯგუფად.

32-36°F, 0-2°C
ბოსტნეული და ბაღჩეული
ანისული

სტაფილო*

ბალახები(ბაზილიკის გარდა)

თალგამი

არტიშოკი

ყვავილოვანი კომბოსტო

პირშუშხა

ჭარხლის ფოთლები

მჟაუნა

ნიახურის ბოლქვები იერუსალიმის არტიშოკი ფამფარა

სატაცური*

ნიახური*

ხუჭუჭა კომბოსტო

ხახვი

ლობიოს ყლორტები ჭარხლის ფოთლები* კოლრაბი

ისპანახი

ჭარხალი

ვარდკაჭკაჭა*

ბარდა*

ბელგიური ენდივი

უგულო კომბოსტო* პიტნა

პრასი*

ჩინური კომბოსტო დაჭრილი ბოსტნეული სოკო
(იაპონური
ბოლოკი)

სიმინდი
ტკბილი ბარდა*

მდოგვი*

ჭარხლის ფოთლები

ოხრახუში*

თალგამი

ბროკოლი*

დაიკონი*

ყვავილოვანი ბროკოლი*

ენდივი*

ბრიუსელის კომბოსტო

სალათის ფოთლები* ძირთეთრა

კომბოსტო*

ნიორი

წითელი კომბოსტო ელეოქარისი

ნესვი

მწვანე ხახვი*

ბოლოკი

თალგამის ფოთლები*

წიწმატი
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45-50°F, 7-10°C
ბოსტნეული და ბაღჩეული
რეჰანი

გრძელი ნესვი

მწარე წიწაკა

ლობიო მწვანე

ნესვი

ყაბაყი

კაქტუსის ფოთლები

კივანო

მწვანე პომიდორი

კიტრი*

ოხრა

(ტომატილო)

ბადრიჯანი*

ტკბილი წიწაკა

საზამთრო*

55-65°F, 13-18°C
ბოსტნეული და ბაღჩეული
ნესვი კასაბა

თაფლა ნესვი

ყაბაყი ზამთრის სქელი
კანით

მანიოკი

ჯიკამა

ბატატი

გრძელი ნესვი

კარტოფილი

ტარო პომიდორი

მშრალი ხახვი

სპარსული ნესვი

პომიდორი მწიფე

კოჭა

გოგრა

მწვანე იამი
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32-36°F, 0-2°C
ხილი
ვაშლი

ხურმა*

ტამარილო

კომში

ქლიავი

ტანჟელო

გარგარი

შავი ქლიავი

მანდარინი

ჟოლო

კაქტუსის ფოთლები

atemoya

ავოკადო მწიფე

ტუნა (თინუსი)

ბანანი

მარწყვი

კარამბოლა

პურის ხის ნაყოფი

მაყვალი

ჩეიოტი

ჩერიმოა

მოცვი

მოცვი

ქოქოსი

ბალი

ფეიხოა

გრეიპფრუტი*

მოცხარი

გუავა

ლიმონი*

დაჭრილი ხილი

გრძელი ფორთოხალი
(კომქვატი)

ლაიმი*

ფინიკი*

ლონგანი

მანგო

ლეღვი

ლიჩი

მანგოსტინი

მანდარინი

პაპაია ბანანისებური

ყურძენი

ზეთისხილი

გრეიპფრუტი(პომელო)

კივი*

ფორთოხალი

რამბუტანი

ნექტარინი

მარაკუია

საპოტა

ატამი

პეპინო

გრავიოლა

მსხალი აზიური

ანანასი

მსხალი ევროპული

ბროწეული*

ხურტკმელი

მანდარინის და
გრეიპფრუტის
ჰიბრიდი

* ვარსკვლავით აღნიშნული პროდუქტები მგრძნობიარეა ეთილენის მიმართ.
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დახარისხება/ გადაფუთვა
ზოგ პროდუქტს სარეალიზაციო დახლზე გამოტანამდე ესაჭიროება გარეცხვა, გადახარისხება, შეჭრა, ეს
შეეხება როგორც საბითუმო, ასევე საცალო ვაჭრობას. პროდუქტების სასაქონლო დამუშავების ცენტრის
გეგმა იმგვარად უნდა იყოს მოწყობილი, რომ შეამციროს არაპროდუქტიული მოძრაობა. ქვემოთ გამოსახულ
სურათზე გადმოსატვირთი მაგიდა მოთავსებულია ნიჟარის გვერდზე, ხოლო შემდეგ განთავსებულია საშრობი დაფა. მშრალი პროდუქტი ეწყობა მუყაოს ყუთებში და თავსდება შესაფუთი მაგიდის გვერდით არსებულ კალათაში. ასეთი განლაგებით ერთ ოპერატორსაც თავისუფლად შეუძლია შეასრულოს სასაქონლო დამუშავების ყველა ეტაპი, ან ასევე რამდენიმე ოპერატორმა იმუშაოს ერთმანეთის გვერდზე.

შესაფუთი
მაგიდა

დასაწყობი
მაგიდა
ნიჟარა
სადრენაჟო
(საწრეტი) დაფა

წარმოების
კალათა

ზოგი პროდუქტი ხარისხში ცვლილების ან არათანაბარი სიმწიფის გამო, შეიძლება ხელახლა შეიფუთოს
საბითუმო მოვაჭრის ან საცალო მოვაჭრის მიერ. ქვემოთ გამოსახულ პამიდორის დასახარისხებელ მაგიდას
ხუთამდე სამუშაო ადგილი აქვს, სადაც მუშახელი არჩევს მწიფეს, ვარდისფერს, ან დახეთქილს და მწვანე პომიდორს კი უშვებს ხაზის ბოლოში, დაწუნებული პომიდორები თავსდება მაგიდის ქვეშ, ურნებში.
ცარიელი
ვარდისფერი დაზიანებულები
კონტეინერები მწიფე

ცარიელი
კონტეინერები

ცარიელი
ყუთები
12მმ.
გორგოლაჭებიანი
კონვეიერი

კონტროლიორი

მომწოდებელი

დამხარისხებელი

სავსე ყუთები

დამხარისხებელი
ლენტი

მწვანე

დამწიფება
დამწიფება არის პროცესი, რომლის შედეგად ხილი იღებს სასურველ გემოს, ფერსა და ტექსტურულ თვისებებს. კლიმაქტერულ ხილს შეუძლია დამწიფდეს ხიდან მოკრეფის შემდეგაც, მას შემდეგ, რაც ნაყოფები ფიზიოლოგიურ სიმწიფეს მიაღწევენ.
კლიმაქტერული ხილის სახეობებია: ვაშლი, ავოკადო, ბანანი, მოცვი, პურის ხის ნაყოფი, ანონა, დურიანი,
ფეიხოა, ლეღვი, კივი, გუავა, მანგო, ნესვი, პაპაია, პასიფლორა, მსხალი, ხურმა, საკვები ბანანი, კომში,
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საპოდილა, საპოტა, ნემსებიანი ანონა, კურკოვანები (გარგარი, ატამი, ნექტარინი, ქლიავი) და პამიდორი.
ზოგიერთი ამ პროდუქტის კრეფა შესაძლებელია მწიფე–მწვანე მდგომარეობაშიც, რომლებიც მწიფდებიან
კრეფის შემდეგ და ხანმოკლე შენახვის განმავლობაში. მაგალითად, მსხალი და ბანანი, ძირითადად, იკრიფება მწვანე მდგომარეობაში და საუკეთესო გემოს, არომატს და რბილობის ტექსტურას იძენს მხოლოდ
ხის გარეშე, ასევე, ავოკადო არ მწიფდება ხეზე.
ზოგიერთი კლიმაქტერული ხილი დამწიფებისას გამოყოფს დიდი რაოდენობით ეთილენს, ესენია: ვაშლი,
გარგარი, ავოკადო, ნესვი, კივი, ატამი, მსხალი, ქლიავი. ეთილენის აირის მცირე რაოდენობა სტიმულირებას
აძლევს სხვა კლიმაქტერული პროდუქტების დამწიფების პროცესის დაწყებას. ზოგიერთი კლიმაქტერული ხილი,
მაგალითად, ნესვი, მცენარის გარეშე დამწიფების პროცესში არ იმატებს შაქრის რაოდენობას, თუმცა ინტენსიურად რბილდება.
არაკლიმაქტერული ხილის სრულად დამწიფება ხდება მხოლოდ მცენარეზე, რადგანაც ამგვარი ხილის მოკრეფის შემდეგ შემდგომი დამწიფება არ მიმდინარეობს და მათი დამწიფებამდე მოკრეფის შემთხვევაში,
გემო და შემადგენლობა დაბალი ხარისხის იქნება.
ზოგიერთი არაკლიმაქტერული ხილის სახეობებია: კენკროვანები, ბალი, ციტრუსები (ლიმონი, ფორთოხალი, გრეიპფრუტი, მანდარინი), კიტრი, ფინიკი, ბადრიჯანი, ყურძენი, ლიჩი, ოკრა, ბარდა, წიწაკა, ანანასი,
ბროწეული, მარწყვი, გოგრა, ტამარილო და საზამთრო.
არაკლიმაქტერული ხილი არ დამწიფდება ეთილენის აირის ზემოქმედებით. მაგალითად, მოკრეფის შემდეგ
ნახევრად წითელი მარწყვი არ მიიღებს უკეთეს ფერს, არც დატკბება და სწრაფად გაფუჭდება, თუ განიცდის
ეთილენის მოქმედებას. საზამთრო ივითარებს საუკეთესო სიტკბოს კრეფამდე ერთი კვირით ადრე, ამიტომ მისი ადრეული კრეფა ძალიან არასასურველია.
ზოგჯერ დასამწიფებელი საშუალებები მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს პროდუქტის ღირებულებას რეალიზაციამდე. დასამწიფებელი კამერები ხშირად გამოიყენება პამიდორის, ციტრუსისა და ბანანის დასამწიფებლად. გახსნილი ეთილენის აირის შენარევის გამოყენება უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე წმინდა ეთილენის გამოყენება, რომელიც 3%-იან ან უფრო მაღალ კონცენტრაციაზე აალებადი და ფეთქებადია.

პამიდორი
პამიდორის დასამწიფებლად სპეციალურ კამერებში გამოიყენება ეთილენის აირი, დაახლოებით 100 ppm
კონცენტრაციით, 48 საათის ექსპოზიციით. დამწიფების კამერის მოცულობის თითოეულ 1000 კუბურ ფუტზე
საჭიროა ეთილენის აირის დაახლოებით 0.25 კუბური ფუტი/საათში. მცირე ზომის ვენტილატორის
გამოყენებით ოთახში უწყვეტად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ეთილენის ერთგვაროვანი ნაკადის
მიწოდება. ეს მეთოდი ფართოდ გამოიყენება, რათა დამწიფების კამერაში შეიქმნას უფრო მეტად
ერთგვაროვანი ტემპერატურა და ეთილენის კონცენტრაცია.
უწყვეტი აირის დინება

ფენი

გამომავალი
ჰაერის
ხვრელი

ეთილენის
მიწოდება
პომიდვრები

ნაკადმზომი
ორეტაპიანი
რეგულატორი
ეთილენის
ავზი
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ეთილენის გენერატორების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ–გვერდზე –
www.ripening.com ან www.Qasupplies.com.
სიმწიფე, ასევე მიიღწევა გენერირებული ეთილენით, რომელიც მიიღება სპირტხსნარიდან აქტივირებული
ლითონების გავლის საფუძველზე. აღნიშნული მეთოდი უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე პირდაპირ სუფთა ეთილენის აირის გამოყენება.
ეთილენის გამომყოფი ნივთიერებები, როგორიცაა ეტაფონი ტონი {(2-ქლორეთილენი) ფოსფორის მჟავა}, ზოგჯერ გამოიყენება გადასამუშავებელი პამიდორის დასამწიფებლად. სპრეის სახით ეტაფონის გამოყენებისას გამოყოფილი ეთილენი ზრდის როგორც pH-ს, ასევე ფარდობით ტენიანობას.
ეტაფონის გამოყენება, ასევე ნებადართულია დამწიფებისა და დაყვითლებისთვის.
ეტაფონის (2–ქლორეთანის ფოსფორმჟავა) გამოყენების დაშვებული მიმართულებები აშშ სოფლის მეურნეობაში:

ეთილენი (გამოყენება)

კულტურები და შტატები.
სადაც შტატი არ არის მითითებული,
გამოიყენება ყველა შტატებში.

ხილი მოსავლის აღების შემდგომი
დამწიფება

ბანანი, პამიდორი (ფლორიდა)

ხილის მოსავლის აღებამდე
დამწიფება

წიწაკა, პამიდორი

ხილის მოცილება

ვაშლი, კარობი, სამოთხის ვაშლი,
ზეთისხილი

ფოთლების მოცილება, დეფოლაცია

ვაშლი, ირმის რქა, ბამბა, ვარდი

ხილის დარბილება

ვაშლი, მაყვალი (ვაშინგტონი,
ორეგონი), ნესვი, ბალი
(კალ. არიზ. ტეხასი)

სიმწიფე ან ფერის შეცვლა

ვაშლი, შტოში (მასაჩუსეტსი.
ნიუ ჯერსი, ვისკონსინი), ლეღვი
(კალიფორნია), თხილი (ორეგონი),
ყურძენი, წიწაკა, ანანასი, პამიდორი

დაყვითლება (მოსავლის აღებამდე)

მანდარინი

დაყვითლება (მოსავლის აღების შემდეგ)

ლიმონი

დახეთქვა

კაკალი

ფოთლების მკურნალობა

თამბაქო

ყვავილობის გამოწვევა

ანანასი და სხვა სუბტროპიკული ხილი

სქესის ინიცირება

კიტრი, ყაბაყი

საყვავილე კვირტების ჩასახვა

ვაშლი

მცენარის სიმაღლის კონტროლი

ქერი, ყვითელი ნარგიზი, გიაცინტი,
ხორბალი

ლატერალური დატოტვის
სტიმულირება

აზალია, ნემსიწვერა
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ცხრილში მოცემულია სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ნაყოფების შენახვისა და დამწიფებისთვის საჭირო ოპტიმალური პირობები

პროდუქტი

სუნთქვა
(მგ C02/
კგ–სთ)1

ავოკადო

62-157

10-100

12-48

ბანანი

25-110

100-150

24

ნესვი

20-27

100-150

18-24

კივი

16-22

10-100

12-24

მანგო

40-200

100-150

22-34

ფორთოხლის დაყვითლება
კურკოვანები
პამიდორი

ხვედრითი
ეთილენი ეთილენის დამწიფების შენახვის
გამოყოფის ტემპერატუ- ტემპერატუ- სითბო
(ppm)
Specific
დრო (სთ) რა °F (°C)
რა °F (°C)

12-24

59-65
(15-18)
59-65
(15-18)
68-77
(20-25)
32-68
(0-20)
68-72
(20-22)

40-55
(4.4-13)
56-58
(13-14)
45-50
(7-10)
32-33
(0-0.5)
56-58
(13-14)

1-10

24-72

68-72
(20-22)

41-48
(5-9)

12-81

10-100

12-72

24-44

100-150

24-48

55-77
(13-25)
68-77
(20-25)

31-32
(-0.5-0)
50-55
(10-13)

0.81
0.81
0.94
0.86
0.85
0.90
0.90
0.95

1.გადაამრავლეთ 220–ზე სუნთქვის შედეგად გამოყოფილი სითბოს გასაანგარიშებლად (BTU/ton/24
hours) სურათზე მოცემულია ნაყოფების დასაყვითლებელი ოთახი, რომელიც გამიზნულია ციტრუსების
დასამწიფებლად დაპალეტებულ ყუთებში. ოთახის ჭერი შედარებით მაღალია, შესაბამისი ჰაერის
მოძრაობისთვის დამატებულია შეკიდული ჭერი. ტენიანობის მართვისა და ჰაერის მიმოქცევასთან
დაკავშირებული დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სტატია „დასამწიფებელი საშუალებები“ (Thompson,
1994) სახელმძღვანელოს მითითებულ ნაწილში.
ვენტილირების
შემავალი მილი

გამაცხელებელი
ფენი

ტენმზომი

დამატენიანებელი
თერმოსტატი

გადახურვა
კედელი ან ფიქსირებული ფარდა
ფარდა

ფარდა
ფარდა (იხსნება შემოტანაზე)

პალეტიზირებული ყუთები

მყარი
იატაკი
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მცირე მასშტაბის პროდუქციის დასამწიფებლად, უმჯობესია, გამოყენებული იყოს რამდენიმე პატარა, ვიდრე ერთი დიდი ოთახი, რადგანაც მიწოდებული პროდუქციის რაოდენობა დროდადრო იცვლება. ამ შემთხვევაში
ნაკადის დაპროექტება ისე უნდა მოხდეს სისტემაში, რომ ერთი ან რამდენიმე ოთახის გამოყენება ერთდროულად იყოს შესაძლებელი.
მონიტორინგის მარტივად ჩასატარებლად აღმრიცხველები უნდა განთავსდეს ერთ ადგილზე, ან ერთ ხაზზე.
ერთ ადგილზე ყველა აღმრიცხველის განლაგებას ესაჭიროება მეტი მილგაყვანილობა, ვიდრე თითოეულ ოთახში განთავსებულ აღმრიცხველს. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ Sherman and Gull (1981).
აღმრიცხველები ერთ ადგილზე

თითოეულ დამწიფების კაბინაში მოთავსებული აღმრიცხველები

ამჟამად ხილის მცირე მოვაჭრეებს შეუძლიათ აშშ-ში სხვადასხვა კომპანიებისგან იჯარით აიღონ დამწიფების მოძრავი მოწყობილობები. ქვემოთ გამოსახულ სრულად აღჭურვილ მოძრავ სისტემას აქვს შემდეგი
მახასიათებლები: იტევს 20 პალეტს, აქვს ჰაერის ნაკადის მაღალი სიმძლავრე და ადვილად სამართავია. საჭიროა მხოლოდ ჩამოტვირთვის პლატფორმა და 220 ვ ელექტროენერგია.

ჰაერის
რეგულირება
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კომპრესორი

მცირე საბითუმო ან საცალო მოვაჭრეებს ყუთებში
განლაგებული დასამწიფებელი ხილის დამწიფებისთვის შეუძლიათ განათავსონ ეთილენგამომყოფი
პროდუქტი, მაგალითად, მწიფე ბანანი და დაახურონ
ყუთს პლასტმასის სახურავი 24 საათის მანძილზე.
სახლის პირობებში ხილის დამწიფებისთვის მარტივი მეთოდია დასამწიფებელი ხილის მწიფე ბანანთან
ან მწიფე ვაშლთან ერთად ერთ თასში მოთავსება (ან
სხვა მაღალი ეთილენის გამომყოფი პროდუქტთან
ერთად). ქვემოთ ნაჩვენები თასი პლასტმასისაა და
თასის სახურავზე არის სავენტილაციო ხვრელები. ამ
მეთოდის გამოყენებით დამწიფებას დასჭირდება 1დან 4 დღემდე.
სახლის პირობებში დამწიფება, ასევე შესაძლებელია სხვა ხერხის გამოყენებითაც – ქაღალდის პარკში
ათავსებენ დასამწიფებელ ხილს მწიფე ხილთან ერთად და შეკრავენ.

სარეალიზაციო სტენდი/დახლი
ეს ხის დახლი შექმნილია ისეთი პროდუქციისთვის, როგორიცაა კომბოსტოსებრები და მწვანე ფოთლოვანი კულტურები, რომლებიც უძლებენ ყინულით გაგრილებას. დახლი გამოიყენება ჰორიზონტალურ ან დახრილ
მდგომარეობაში. უფრო სრული
სპეციფიკაციებისთვის დაუკავშირდით: „Cornell University Extension
Service“, 304 Riley-Robb Hall, New York, 14853.
ყოველდღიური გაგრილებისთვის დახლის ერთ კვადრატულ ფუტზე საჭიროა 2–3 კგ დამტვრეული ყინული.
ასევე, საჭიროა გამდნარი ყინულისთვის წყლის შემკრები ვედრო. ყინულის მოხმარების შესამცირებლად დახლის წინა ნაწილი ინსულირებული და დაცული უნდა იყოს მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედებისაგან.
დახლზე ერთ ან ორ ფენად დაწყობილი ნაყოფები უფრო დაცულია სიმძიმის დაზიანებისა და მომხმარებლის შეხებისგან.

33 12 ’’

1

2
49

’’

38’’

36’’
24’’
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დახლზე გამოტანილი ფოთლოვანი ბოსტნეულისა და სხვა წყალგამძლე კულტურებისთვის მაღალი ტენის შენარჩუნება დანამვით არის შესაძლებელი. მილს რამდენიმე ადგილზე უკეთებენ პატარა ზომის ნახვრეტებს,
აერთებენ წყლის მიწოდების წყაროზე და ამგვარად აწყობენ დანამვის მარტივ მექანიზმს. ასეთი მექანიზმის გარეთ გამოყენებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი დაჩრდილვაც.

დრენაჟი
სარეალიზაციო დახლი და შესანახი ადგილები უნდა იწმინდებოდეს და უკეთდებოდეს რეგულარული დეზინფექცია. ჩამონაჭრების, ნარჩენების და დაჭყლეტილი პროდუქტის დახლზე დატოვება დაუშვებელია, რადგანაც
არის ლპობის, სუნის და ეთილენის წყარო.
პროდუქტები, რომლებისთვისაც დანამვა სასარგებლოა:
არტიშოკი

სიმინდი

წიწაკა

ლობიო

ბადრიჯანი

ბოლოკი

ჭარხალი

ენდივი

ჭარხლის ფოთლები

ბროკოლი

კალე

შალოტი (ხახვი მწვანე)

ბრუსელის კომბოსტო

სალათის ფოთოლი

კომბოსტო

კომბოსტო

მწვანე მდოგვი

ყაბაყი

სტაფილო

ხახვი მწვანე

მანგოლდი

ყვავილოვანი კომბოსტო

ოხრახუში

თალგამი

ნიახური

ძირთეთრა

წიწმატი

უგულო კომბოსტო

ბარდა

148

მარტივი ტიპის რკალისებური დახლის მოწყობა შესაძლებელია ერთი მეოთხედი ფუტიდან რვა ფუტამდე
ფანერით. ქვემოთ გამოსახული მაგიდის და საბაზრო დახლების სხვადასხვა ტიპების სქემები ხელმისაწვდომია Cornell University Extension, 304 Riley-Robb Hall, Ithaca, New York 14853-დან.
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თავი 10
მებაღეობის პროდუქტების გადამუშავება
როდესაც არსებული პირობები არ არის ხელსაყრელი ახლად მოკრეფილი ნაყოფების შენახვის ან სწრაფი
რეალიზაციისათვის, მაშინ მიმართავენ პროდუქტის გადამუშავებას მარტივი ტექნოლოგიებით.
მცირე მწარმოებლებისა და მოვაჭრეებისთვის არსებობს მრავალი გადამუშავების მეთოდი, მათ შორის
გაშრობა, ფერმენტირება, გაყინვა, დაკონსერვება და წვენების დამზადება.
ფერმენტირება, როგორც ნედლეულის გადამუშავების მეთოდი, მსოფლიოში პოპულარულია. Campbell-Plattის მიერ აღწერილია 3,500 ინდივიდუალურად ფერმენტირებული საკვები. ხილი და ბოსტნეული შესაძლებელია, დავაკონსერვოთ ან გავყინოთ, ხშირ შემთხვევაში, მიმართავენ დაკონსერვებას შაქარში ან წვენში.
გადამუშავებული პროდუქცია სათანადოდ უნდა შეიფუთოს და შეინახოს. მშრალი პროდუქტი უნდა შეინახოს ჰაერგაუმტარ კონტეინერებში (მინის ან პლასტმასის კონტეინერი). დასაკონსერვებელ პროდუქციას უნდა ჩაუტარდეს თერმოდამუშავება. გადამუშავებული პროდუქცია საუკეთესოდ ინახება გრილ და ბნელ ადგილზე.
ნედლ პროდუქტებთან შედარებით გადამუშავებული პროდუქტების ჩაბარება, ტრანსპორტირება და გაყიდვა
უფრო მარტივი და იაფია, რადგან არ ესაჭიროებათ მაცივარი. გამშრალ პროდუქტს ნაკლები სივრცე ესაჭიროება, ვიდრე ამავე გაუმშრალ პროდუქტს.

11,5 კგ

იძლევა შემდეგი რაოდენობის
მშრალ პროდუქტს

ხილი
სტაფილო ან ჭარხალი

1,8 კგ
1,360

ნიახური, კომბოსტო ან პამიდორი
ხახვი ან ცუკინი

0,680
1,13

„Intermediate Technology Publications“-მა, CTA-თან თანამშრომლობით, გამოაქვეყნა შესაბამისი აღჭურვილობის სახელმძღვანელო სახელწოდებით „სურსათის მცირემასშტაბიანი დამუშავება“ (1992), „Fellows
and Hampton“-ის რედაქციით. გირჩევთ, რომ გამოიყენოთ ეს კატალოგი ამ სახელმძღვანელოში აღწერილი
დამუშავების მეთოდებზე უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად, ან მოიძიოთ კონკრეტული აღჭურვილობა
და ადგილობრივი მწარმოებლები.

გადამუშავების მოწყობილობები
მოსავლისშემდგომი გადამამუშავებელი მოწყობილო-ბის კატალოგის მიღება შეგიძლიათ „Intermediate
Technology Publications“-გან. აქ შედის გამშრობები, შენახ-ვის ტარა, გამწმენდები, მექანიკური წისქვილები,
ელექტრო წისქვილები, სიმინდის სალეწი მოწყობილობები, საღერღი (თესლის მოსაცილებელი საშუალებები),
ზეთის გადამამუ-შავებელი მოწყობილობა, ხილის პრესები და ძირხვენების საჭრელი/სახეხელა. ქვემოთ
მოცემულია რამოდენიმე მაგა-ლითი.
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მანიოკის ორგანყოფილებიანი სახეხელა:

მექანიკური ხილის პრესი:

ძირხვენების დამაქუცმაცებელი ოთხფრთიანი
მოწყობილობა:

ბლის კურკის მოსაცილებელი მოწყობილობა:
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მომზადება დასამუშავებლად
ზოგიერთი პროდუქცია საჭიროებს ბლანშირებას გაყინვამდე ან გაშრობამდე. მდუღარე წყლის აბაზანაში
ან ორთქლში ბლანშირება ხელს უწყობს პროდუქტში არსებული გარკვეული ენზიმატური რეაქციების დასრულებას. შესაბამისად, დამუშავების შემდეგ პროდუქტი ინარჩუნებს ფერს და არომატს. ყოველთვის ჩამორეცხეთ
ბლანშირებული პროდუქტი ცივი წყლით, ან ჩადეთ გაყინული წყლის აბაზანაში ხარშვის პროცესის შესაჩერებლად და ტემპერატურის სწრაფად შესამცირებლად.
ბლანშირების დრო ცალკეული პროდუქტებისთვის (გამოიყენეთ წყლის ერთი გალონი ერთ ფუნტ პროდუქტზე
(8 ლიტრი ერთ კგ.-ზე). დაამატეთ ერთი წუთი თითოეულ 2000 ფუტ სიმაღლეზე, თუ თქვენ ცხოვრობთ ზღვის
დონიდან 4000 ფუნტზე მეტ სიმაღლეზე.

პროდუქცია

ბლანშირების დრო მდუღარე წყალში
(წუთები)

ბროკოლი

3

მწვანე ლობიო
კომბოსტო (ნაჭრები)

3
5

სტაფილო

5

ყვავილოვანი კომბოსტო

3 (დაამატეთ 4 ჩაის კოვზი მარილი)

ფოთლოვანი კომბოსტო

3

სიმინდი (ტკბილი)

7

ბადრიჯანი

4 (დაამატეთ 1/2 ჭიქა ლიმონის წვენი)

მწვანეფოთლიანი ბოსტნეული

2
3-5

სოკო
ბარდა
კარტოფილი (ახალი)
გოგრა
ტკბილი კარტოფილი
ცუკინი/ყაბაყი

2
4-10
2-დან 3-მდე ან სანამ არ დარბილდება
15-დან 20-მდე ან სანამ არ დარბილდება
3

ხილი, როგორიცაა ვაშლი, მსხალი, ატამი და გარგარი ხანდახან მუშავდება გოგირდით. გოგირდით დამუშავება (დაწვით ერთი ჩაის კოვზი გოგირდის ფხვნილი ერთ ფუნტზე (12 გრ. ერთ კგ.-ზე), ან სულფიტირება (ჩადეთ ხილი 1%-იან კალიუმის მეტაბისულფატის ხსნარში ერთი წუთის განმავლობაში) ხელს უშლის დამუქებას,
არომატის და C ვიტამინის დაკარგვას.
გოგირდი ზოგიერთ ადამიანებში ალერგიულ რეაქციებს იწვევს, ამიტომ სულფატირებული პროდუქტის შეფუთვა უნდა იყოს მკაფიოდ მარკირებული. C ვიტამინი შეიძლება გამოყენებული იყოს, როგორც ალტერნატიული საშუალება პროდუქტის დამუშავებამდე, რაც ხელს შეუშლის პროდუქტის დამუქებას გაშრობის პროცესის
განმავლობაში. გააზავეთ 30 მლ. ასკორბინის მჟავის ფხვნილი ერთ ლიტრ (ან 2 ჩაის კოვზი ერთ კვარტაზე)
ნელთბილ წყალში. ნაჭრებად დაჭერით ხილი და პირდაპირ ჩადეთ მომზადებულ ხსნარში, ამოიღეთ ნახვრეტიანი
კოვზით, კარგად დაწურეთ და გაამშრალეთ.
საუკეთესო შედეგის მისაღებად, ახალი პროდუქციის გაშრობისას ხილი უნდა დაიჭრას ნაჭრებად ან ოთხ
ნაწილად, ხოლო ბოსტნეული უნდა იყოს წვრილად დაჭრილი, პატარა ნაჭრებად ან კუბიკებად. ხილის მზეზე გაშრობა გრძელდება 2-დან 3 დღემდე ან უფრო დიდ ხანს, ხოლო პატარა ნაჭრებად და კუბიკებად დაჭრილი ბოსტნეული შრება 1-დან 2 დღემდე.
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ცალკეული ხილის სულფიტირების დრო:

ოთხ ნაწილად დაჭრილი ხილის
სულფიტირების დრო

ორ ნაწილად დაჭრილი ხილის
სულფიტირების დრო:

ვაშლი

45 წუთი

გარგარი

2 საათი

3 საათი

ბალი

20 წუთი

30 წუთი

ვაშლატამა

2 საათი

3 საათი

ატამი

2 საათი

2-დან 2 საათამდე

მსხალი

2 საათი

4-დან 5 საათამდე

სულფიტირებისთვის განკუთვნილი ყუთი შეგიძლიათ იაფად ააწყოთ დიდი მუყაოს ყუთისგან, რომელიც
გახვრეტილი უნდა იყოს რამოდენიმე ადგილას სათანადო ვენტილაციის უზრუნველსაყოფად. ხილის გასაშრობად განკუთვნილი ხონჩები დევს აგურებსა და ხის კოჭებზე. ხონჩა მთლიანად უნდა იყოს დამზადებული ხისგან, რადგან გოგირდის ანაორთქლმა შეიძლება გამოიწვიოს ლითონის ჟანგვა. მთლიანი მოწყობილობა
განთავსებული უნდა იყოს გარეთ, სასურველია პირდაპირ ნიადაგზე. გააზავეთ ერთი სუფრის კოვზი გოგირდის ფხვნილი ერთ ფუნტ ხილზე (35 მლს ერთ კგ-ზე). დადეთ კონტეინერში მოთავსებული გოგირდი ყუთისგან
მოშორებით, რადგან ის გაცხელდება. ყუთის ქვედა კიდეები დალუქეთ ნიადაგით.
დასერილი
ფირი

ხის ყუთი:
ხილი

აგური
გოგირდი
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მზეზე გაშრობა
მებაღეობის პროდუქციის გაშრობა შესაძლებელია პირდაპირი ან არაპირდაპირი მზის გამოსხივების
მეშვეობით. მზეზე გაშრობის ყველაზე მარტივი მეთოდია პროდუქციის განთავსება პირდაპირ ბრტყელ
შავ ზედაპირზე, სადაც ის მზისა და ქარის ზემოქმედებით გაშრება. ეს მეთოდი ეფექტურია თხილის გასაშრობად

ქარი

ქარი
პროდუქტი
ბეტონის იატაკი

მარტივი საშრობებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბადისებრი ხონჩები, რომლებიც განთავსებულია
ხის ან ბეტონის ბლოკებზე, რაც პროდუქციის ქვეშ ჰაერის ვენტილაციის საშუალებას იძლევა. პროდუქციას შეგიძლიათ დააფაროთ მარლა, გაშრობის დროს მწერებისა და ფრინველებისგან დასაცავად. ყოველ დღე შეამოწმეთ პროდუქცია და წვიმის შემთხვევაში, დახურულ შენობაში შეიტანეთ.

მზეზე გაშრობის მარტივი მეთოდია ხისგან დამზადებული აწეული პლატფორმის აგება და კონსტრუქციის
დაფარვა ფართოდ ნაქსოვი საგებით. ქვემოთ მოცემულ სურათზე ნაჭრებად დაჭრილი ახალი პომიდვრები
შრება პირდაპირ მზის სხივების ქვეშ ჩალის საგებებზე. ჰაერი გადის პროდუქციის ზემოთ და ქვემოთ, რაც აჩქარებს გაშრობის პროცესს და ამცირებს გადახურვის შედეგად გამოწვეულ დანაკარგებს.

ნამჯა
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შეგიძლიათ გამოიყენოთ ალუმინის ფოლგა, რათა მზის სხივების ხონჩებზე მოხდეს. ქვემოთ მოცემულ
მაგალითში გამოყენებულია პლასტმასის ფურცელი სითბოს შესანარჩუნებლად და გაშრობის პროცესის დასაჩქარებლად.
ვენტილირება
პლასტიკი

ალუმინის
კილიტა

ვენტილირება

პროდუქციის გასაშრობად გამოყენებული ხონჩები, ბადეები ან საგებები უნდა იყოს სუფთა. უჟანგავი
ფოლადისგან, პლასტმასისგან ან ნეილონისგან დამზადებული ხონჩების დასუფთავება უფრო ადვილია, ვიდრე ხის ხონჩების. ყოველი დამუშავების დროს ზოგიერთი ხილის წვენი იწებება ზედაპირზე. ამის გამო გროვდება ჭუჭყი და ობი, რამაც შეიძლება დააბინძუროს და დააზიანოს გამშრალი პროდუქტი. გამოიყენეთ ძლიერი
სარეცხი საშუალება და სახეხი ჯაგრისი ხონჩების, ბადეების ან საგებების გასარეცხად. დატოვეთ მზეზე გასაშრობად, სანამ პროდუქტების გაშრობას დაიწყებთ.
კალციუმის ქლორიდი კარგი საშუალებაა გზებზე, ბილიკებზე ან მიწის იატაკზე არსებული მტვრის მოსაშორებლად მიწაზე დაყრის შემთხვევაში ის შთანთქავს სინესტეს ჰაერიდან და ნიადაგის ტენიანობას ინარჩუნებს.
დაყარეთ კალციუმის ქლორიდი ზედაპირზე - 1 ფუნტი ერთ კვადრატულ იარდზე.
არასეზონურ პერიოდში ხონჩებზე, ბადეებსა და საგებებზე ობის შესამცირებლად, კარგად გარეცხეთ და გააშრეთ ისინი და შემდეგ შეინახეთ კარგად ვენტილირებად ადგილას.
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რეკომენდირებულია გარკვეული სახის ნაგებობის გამოყენება მზის გამოსხივების დასაჭერად, რაც მზეზე
გაშრობის პროცესის ეფექტურობას გაზრდის. ქვემოთ წარმოდგენილია სხვადასხვა სახის მზის საშრობები.

საშრობის ტიპი

აღწერა

პირდაპირი
კარადა

საშრობი კამერა შემინულია და
ცალკე მზის კოლექტორი არ გამოიყენება.

არაპირდაპირი
კარადა

გამოიყენება მზის კოლექტორი,
საშრობი კამერისგან ცალკე.
მას არ აქვს გამჭვირვალე
ზედაპირი.

შერეული ტიპის
ან ჰიბრიდული
კარადა

გვირაბი

დაბალი გვირაბი

კარავი

ყუთი
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საშრობი კამერა სრულად ან ნაწილობრივ შემინულია და გამოიყენება ცალკე მზის კოლექტორი.

ჩვეულებრივ, გარსშემოდენილი ჩარჩოვანი
სტრუქტურა,შემინული პლასტიკური ფირის
ერთი ან ორი ფენით. ჩვეულებრივ, პირდაპირი საშრობი, რომელიც ასევე შეიძლება
გამოყენებული იყოს როგორც არაპირდ აპირი საშრობი, თუ მინის შიდა ფენად გამოიყენება შავი პლასტიკური ფირი.

ზემოთ აღნიშნული ტიპის მსგავსი
პირდაპირი საშრობი, მაგრამ აგებულია მიწასთან ახლოს მასზე ეტევა
პროდუქციის მხოლოდ ერთი ფენა.

პირდაპირი საშრობი სწორი და არა
მოხრილი ჩარჩოს ელემენტებით.

ნებისმიერი საშრობი, ჩვეულებრივ
არაპირდაპირი სახის, იძულებითი
კონვექციური საჰაერო ნაკადით,
რომელსაც შეუძლია პროდუქციის
ღრმა ფენების გაშრობა (როგორც
წესი, 300 მმ ან მეტი)

ტიპიური მაგალითის
სქემატური
წარმოდგენა

მზის საშრობების უფრო რთულ მოდელებს აქვთ მინის ან გამჭვირვალე პლასტიკური ფანჯრები, რომლებიც
ფარავს პროდუქციას და იცავს მას მწერებისგან. ამასთან ერთად, ასეთი სახის საშრობი უფრო მეტად ინარჩუნებს მზის სითბოს.
პირდაპირი მზის საშრობი:

მინა ან პლასტიკი

ჰაერის შემშვები/
შემწოვი ხვრელი

ვენტილირების ღიობები
თბილი ჰაერისთვის

არაპირდაპირი საშრობი აგებულია ისე, რომ მზე ანათებს პირდაპირ მზის კოლექტორზე (თხელი ყუთი, შიდა
ნაწილი შეღებილია შავად და ზედ აფარია მინის პანელი) და ათბობს ჰაერს, რომელიც შემდეგ ადის ზემოთ და
ათბობს 4 ან 6 ხონჩაზე განთავსებულ პროდუქციას.

თბილი ჰაერი გადის გარეთ
დახლები სასოფლო-სამეურნეო
კულტურებისთვის
გამჭვირვალე თავსახური
შთანმთქმელი
თბოიზოლაცია
ჰაერის შემშვები /
შემწოვი ხვრელი

იზოლირებული
შრე

შემგროვებელი
კამერა
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იძულებითი საჰაერო ნაკადის დეჰიდრატორები
თხილის გაშრობა შესაძლებელია ნაყარის სახით დეჰიდრატორის გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს
ჰაერის სტაბილურ ნაკადს სითბოს გარე წყაროსთან ერთად. პროდუქციის ქვემოთ განთავსებული შემგროვებელი კამერა დაფარულია პერფორირებული ლითონის ფურცლისგან ან ხის ფიცრებისგან დამზადებული იატაკის საფენით. ვენტილატორი, რომელიც განთავსებულია ღუმელსა და შემგროვებელ კამერას შორის, ატარებს
ცხელ ჰაერს გასაშრობ პროდუქციაში.

გამოდევნილი ჰაერის

გასაშრობი პროდუქტები
პერფორირებული იატაკი
საშრობი კამერის კედელი
შემგროვებელი
კამერა

გაცხელებული
ჰაერი

ატმოსფერული ან
გაცხელებული ჰაერი
ღუმელი ან გამათბობელი

საწვავზე მომუშავე დეჰიდრატორები
ქვემოთ წარმოდგენილი პერიოდული მოქმედების საშრობი დამზადებულია ხისგან, მას აქვს ღერძული ტიპის ვენტილატორი და ის მუშაობს ნავთზე ან დიზელზე. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მწარმოებლები
საშრობების ფართო არჩევანს გვთავაზობენ.
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მცირე რაოდენობის თხილის გასაშრობად ჩვეულებრივ იყენებენ ორი ტიპის დეჰიდრატორს. პერფორირებული იატაკის მქონე მისაბმელი შეგიძლიათ გაიყვანოთ მინდვრიდან და მიაერთოთ პერიოდული მოქმედების
პორტატულ საშრობთან. სტაციონარული. „ორმოიანი“ დეჰიდრატორი ატარებს ჰაერს შემგროვებელ კამერაში
ფიქსირებული პლატფორმის ქვემოთ. თხილის ცალკეული ყუთები განთავსებულია პლატფორმაზე. თხილი შრება პერფორირებული იატაკიდან სითბოს ზრდისთანავე.
მისაბმელიანი დეჰიდრატორი:

ვენტილატორი და სანთურა

ორმოიანი დეჰიდრატორი:
პალეტი ყუთები
ვენტილატორი და სანთურა

ელექტრო დეჰიდრატორები
უბრალო ელექტრო დეჰიდრატორის ასაწყობად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფანერა, ფურცლოვანი ლითონი,
პატარა ვენტილატორი, ხუთი ჩვეულებრივი ნათურა, ფაიფურის სამაგრი მოწყობილობები და ბადისებრი მასალა. ქვემოთ მოცემული საშრობის ზომებია - 32 დიუმი სიგრძეში, 21 დიუმი სიგანეში და 30 დიუმი სიმაღლეში. ის შეიცავს ქვესადგამს, სადაც შეიძლება განთავსდეს ხუთი ხონჩა. ვენტილატორი და ფურცლოვანი ლითონის ზესადები ქვემო განყოფილებაში ხელს უწყობს სითბოს გატარებას ზემოთ განთავსებულ ყუთში.
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მიმმართველი
ღარაკი

18 მმ. ხონჩების
მიმმართველი
ღარაკები

ლითონის
ფირფიტა

თერმოსტატი

ძრავა
გადამრთველი

ღუმელში გაშრობა
ხილ-ბოსტნეულის გაშრობა შესაძლებელია სახლის პირობებში, თუ ღუმელს დაბალ ტემპერატურაზე ამუშავებთ. დადეთ პროდუქტი ტაფაზე ან ბადისებრ ლითონის ხონჩაზე, ღუმელი დააყენეთ
140 oF-ზე და დატოვეთ კარი ღია (2 ან 4 დუიმით).
გაშრობის დრო შეიძლება შემცირდეს, თუ ვენტილაციას გაზრდით ღუმელის გარეთ მოთავსებული
პატარა ვენტილატორის გამოყენებით.
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ყვავილების გაშრობა
მოჭრილი ყვავილები შეგიძლიათ გააშროთ ჰაერზე. ამისათვის ჩამოკიდეთ ყვავილები თავდაყირა, საყრდენის სახით მავთულიანი ბადის გამოყენებით. ზოგიერთი ყვავილი უფრო ბუნებრივად გამოიყურება, თუ
გაშრობისას ლარნაკში დატოვებთ. ანტურიუმი კარგად შრება, თუ ნელ-ნელა გააშრობთ. მოჭერით ღეროები
მკვეთრი კუთხით და ჩადეთ ყვავილები ლარნაკში. ლარნაკში უნდა იყოს ორი დიუმი წყალი. ყველა დანარჩენ
შემთხვევაში ყვავილი უნდა შრებოდეს ჰაერზე ბნელ ადგილას.
ყვავილები, რომლებიც ყველაზე კარგად შრება მდგომარე პოზიციაში: უკვდავა, დეკფინიუმი, დეზურა, ოკრა.
ყვავილები, რომლებიც ყველაზე კარგად შრება თავდაყირა დაკიდების შემთხვევაში: ქრიზანთემა, ამარანტი, African daisy, Statice, გულყვითელა African daisy მავთულიანი ბადის ცხავზე, რომელიც საყრდენის სახით გამოიყენება:

მოჭრილი ყვავილები შეიძლება სწრაფად და ადვილად გაშრეს ქვიშაში ან სილიკატურ გელში. ყვავილების გასაშრობად გამოყენებული ქვიშა უნდა იყოს სუფთა, გლუვი და რაც შეიძლება წვრილი. დასაწყისისთვის კონტეინერში ჩაყარეთ ერთი დიუმი ქვიშა და მოათავსეთ გასაშრობი ყვავილი ქვიშაში. შემდეგ ფრთხილად მოაყარეთ ქვიშა მთლიან ყვავილს. კონტეინერი უნდა დატოვოთ ღია. ყვავილები უნდა გაშრეს დაახლოებით სამ
კვირაში. ყვავილები, რომლებიც კარგად შრება ქვიშაში: დიდყვავილა ქრიზანთემა, მაისის შროშანა, კოსმოსი, გეორგინი, თურქული მიხაკი, მათიოლა, ფრეზია და ნარცისი.
ყვავილების გაშრობა ქვიშაში:
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სილიკატური გელი შედარებით ძვირია, მაგრამ შეგიძლიათ მრავალ ჯერ გამოიყენოთ, თუ ყოველი გამოყენების შემდეგ გააცხელებთ გელს მისი ამოშრობის მიზნით. დაფარეთ ყვავილი გელით იგივენაირად, როგორც
ქვიშით, შემდეგ მჭიდროდ დახურეთ კონტეინერი. ორ ან სამ დღეში შეამოწმეთ, გაშრა თუ არა ყვავილი. სილიკატური გელი განსაკუთრებით კარგია დელიკატური ფერის მქონე ნაზი მცენარეებისა და ყვავილების გასაშრობად.
ყვავილები, რომლებიც კარგად შრება სილიკატურ გელში: ხახვი, ფრინტა, ღიღილო, ვარდები, ტულიპი და ცინია.

დაკონსერვება
ბაღის კულტურების დასამუშავებლად ჩვეულებრივ გამოიყენება ორი ტიპის კონსერვირება. პირველი არის
წყლის აბაზანა, რომელიც წარმოადგენს დიდ თავსახურიან ქვაბს ქვესადგამით, რომელზეც დგას ქილები. ქვაბი უნდა იყოს საკმაოდ ღრმა და უნდა ფარავდეს საკონსერვო ქილებს ერთი ან ორი დიუმით. ამასთან ერთად,
უნდა დატოვოთ კიდევ ერთი დიუმი თავისუფალი სივრცე დუღილისთვის. ქვაბის დიამეტრი არ უნდა იყოს ოთხი დუიმით მეტი სიგანის, ვიდრე ღუმელის სანთური, თანაბარი გაცხელების უზრუნველსაყოფად.
მჟავე სურსათი, როგორიცაა ხილი, პომოდირო, მწნილები და შაქრის მაღალი შემცველობის მქონე სურსათი, მაგალითად, მურაბები, ჟელეები, სიროფები და მარმელადები შეიძლება უსაფრთხოდ დამუშავდეს მდუღარე წყლის აბაზანაში.

სივრცე დუღილისთვის 1’’ ან 2 “
ქილის ზემოთ წყლის სივრცე 1’’ ან 2 ‘’

ქილის
სიმაღლე
ქილის
სიმაღლე

წყლის აბაზანის ქვაბი

ქვესადგამის
სივრცე

ქვესადგამის სივრცე

ავტოკლავი რეკომენდირებულია მჟავის დაბალი შემცველობის მქონე სურსათისთვის, როგორიცაა
ბოსტნეული. ავტოკლავი წარმოადგენს განსაკუთრებით მძიმე ქვაბს თავსახურით, შიდა ქვესადგამით და
სავენტილაციო ღიობით. სავენტილაციო ღიობის დარეგულირება შესაძლებელია წონით, მნიშვნელობით ან
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ხრახნით, ავტოკლავის ტიპის მიხედვით. მანომეტრი აღრიცხავს ჰაერის წნევას ავტოკლავის შიგნით. ციფერბლატიანი ინდიკატორი აჩვენებს ნამდვილ წნევას, ხოლო წონის ინდიკატორი ოდნავ ქანაობს, როცა ავტოკლავი სათანადო წნევას აღწევს.
ბოსტნეულის კონსერვირებისთვის რეკომენდირებულია ათი ფუნტი წნევა 115OC-ზე (240O F).

მცველი
სარქველი

ავტოკლავები

წნევის
ციფერბლატიანი
ინდიკატორი

მცველი სარქველი

წონის
ინდიკატორი
5

15

სახურავი

დამცავი

10

წნევის რეგულატორი
ჰაერის გამოსაშვებ ხვრელზე
ციფერბლატიანი ინდიკატორი

წონის ინდიკატორები
წნევა - 5 ფუნტი

წნევა - 15 ფუნტი

წნევა - 10 ფუნტი
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არსებობს სამი ტიპის საკონსერვო შუშის ქილები, რომლებიც გამოიყენება ბაღის კულტურების დასამუშავებლად. ბურთულიანი ქილა და ქილა თუთიის თავსახურით საჭიროებს რეზინის რგოლებს ჰერმეტიკის სახით.
ისინი ძნელად იშოვება, მაგრამ თუ ადგილზე იყიდება, წარმოადგენს შესანიშნავ მასალას კონტეინერისთვის. ამჟამად ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია ორნაწილიანი თავსახურის მქონე საკონსერვო ქილა.
იმისდა მიუხედავად, რომელი ქილა გამოიყენება, კონტეინერების შევსებისას მნიშვნელოვანია დატოვოთ მცირე თავისუფალი სივრცე, რადგან დამუშავების დროს პროდუქტი ფართოვდება. თუ ქილა ბოლომდე
შევსებულია, ის შეიძლება აფეთქდეს. თუ ძალიან ბევრ სივრცეს დატოვებთ, პროდუქტი შეიძლება გაფუჭდეს,
ვინაიდან დამუშავების დროს ზედმეტი ჰაერი მთლიანად ვერ გამოვა.
საკონსერვო ქილები და თავსახურები, მარცხნიდან მარჯვნივ: ბურთულიანი ქილა, ქილები თუთიის თავსახურით და ორნაწილიანი ქილები

ფაიფურით მოპირკეთებულ
თუთიის თავსახური
შუშის
თავსახური

?
?

რეზინის
რგოლი
რეზინის
რგოლი
უნდა
იწოს აქ

თავისუფალი სივრცე
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ლითონის
თავსახური

ყვავილების გაშრობა
ხილი
პომიდვრის ან ხილის წვენის დამუშავებისთვის, ხილი ნელა უნდა ადუღოთ წყალში ან საკუთარ წვენში უჟანგავი ფოლადის, მინის ან ემალის ქვაბში. როცა ის დარბილდება, პროდუქტი ნაჭრებად დაჭერით და გაწურეთ
წისქვილში, საწურში ან რამდენიმე ფენისგან შემდგარ მარლაში. შეგიძლიათ შაქრის ან ლიმონის წვენის დამატება გემოვნებით.
ამის შემდეგ წვენი უნდა გაყინოთ ან დააკონსერვოთ. წვენები შეგიძლიათ გაყინოთ ქილებში ან საყინულეებში (დატოვეთ 1/2 დიუმი თავისუფალი სივრცე). ხილის წვენების უმეტესობა შეიძლება დაკონსერვდეს
მდუღარი წყლის აბაზანაში 20 წუთის განმავლობაში, მაგრამ ვაშლისა და ყურძნის წვენი შეიძლება დამუშავდეს ცხელ წყალში (82 OC ან 180 OF) 30 წუთის განმავლობაში.

ბოსტნეული
ბოსტნეული წვრილად დაჭერით ან დაკეპეთ, შემდეგ ადუღეთ 45-დან 50 წუთამდე, სანამ ფაფასავით არ
დარბილდება. დარბილებული ბოსტნეულის მასა შემდეგ შეგიძლიათ დაწუროთ წვენის დასამზადებლად. წვენი შეგიძლიათ გაყინოთ ან დააკონსერვოთ. ბოსტნეულის წვენების დაკონსერვება საჭიროებს დამუშავებას ავტოკლავში, სადაც წნევა უნდა შეადგენდეს ათ ფუნტს. პინტა უნდა დამუშავდეს 55 წუთის განმავლობაში, ხოლო კვარტა - 85 წუთის განმავლობაში.

დამუშავების სხვა მეთოდები
გაყინვა
ბოსტნეულის უმეტესობა უნდა იყოს ბლანშირებული გაყინვამდე, შენახვის დროს არომატისა და ფერის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად. გაყინვის ტემპერატურა უნდა იყოს -21-დან -18 OC-მდე (0 to 5OF).
გაყინვისთვის განკუთვნილი შეფუთვა უნდა იყოს ტენმედეგი და ორთქლგაუმტარი და უნდა შეიცავდეს რაც
შეიძლება ცოტა ჰაერს, შენახვის დროს ამჟავების თავიდან ასაცილებლად. ამისათვის კარგად გამოდგება
მძიმე პოლიეთილენის ჩანთები, მძიმე ალუმინის ფოლგა, შუშის ქილები და პარაფინირებული საყინულე ყუთები.

ჟელეები, მურაბები და კონსერვები
მურაბების, ჟელეების და შაქრის მაღალი შემცველობის მქონე სხვა კონსერვების დამზადებისას მნიშვნელოვანია ხილის, მჟავის, პექტინისა და შაქრის სწორი ბალანსის მიღწევა, საუკეთესო შედეგის მისაღებად.
მოუმწიფებელი ხილი უფრო მეტ პექტინს შეიცავს, ვიდრე მწიფე ხილი, ხოლო ვაშლის წვენი ბუნებრივი პექტინის კარგ წყაროს წარმოადგენს. თუ ხილი დაბალმჟავიანია, ხილისა და შაქრის ნარევს შეგიძლიათ დაუმატოთ
ლიმონის წვენი. კონსერვირებისთვის უმჯობესია გამოიყენოთ ჭარხლის ან ლერწმის შაქარი, ვიდრე თაფლი
ან სიმინდის სიროპი.
ხილის დაკონსერვებისას, დადგით ხილი საშუალო ცეცხლზე, სანამ ნარევი კოვზიდან „ნაკადის სახით არ ჩამოვა“. ნუ გადახარშავთ ნარევს, რადგან ნარევი შეიძლება გათხელდეს. ჩაასხით კონტეინერებში და დალუქეთ
მყარი პარაფინით (მხოლოდ ჟელეები). სხვა კონსერვები უნდა დამუშავდეს მდუღარე წყლის აბაზანაში ხუთი
წუთის განმავლობაში.
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ფერმენტაცია
სურსათში არსებული რძემჟავა ბაქტერიები გარდაქმნის ნახშირწყალს რძემჟავად. ამის შედეგად პროდუქტი
კონსერვირდება დაბალი pH-ის გამო. მჟავე კომბოსტო და ღვინო (ყურძენი) მხოლოდ ორი მაგალითია მთელს
მსოფლიოში წარმოებულ ათასობით ფერმენტირებულ პროდუქტებს შორის. უფრო მეტი ინფორმაციისა და
რეცეპტების მისაღებად, იხილეთ Chiof and Mead (1991).

აციდიფიკაცია
დამწნილება მარტივი დამუშავების მეთოდია, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მრავალი სახის ხილსა და
ბოსტნეულისთვის. მარილწყალი (9 ნაწილი სიდრი ან თეთრი ძმარი, 1 ნაწილი არაიოდიზირებული მარილი, 9 ნაწილი წყალი, პლიუს არომატიზატორები და სანელებლები) დაასხით საკონსერვო შუშის ქილებში განთავსებულ
პროდუქტს (დატოვეთ 1/2 დიუმი თავისუფალი სივრცე). დამწნილებული პროდუქტი უნდა დალუქოთ და დატოვოთ
ატმოსფერულ ტემპერატურაზე სამი ან მეტი კვირის განმავლობაში, ხოლო სწრაფი მწნილი უნდა მოხარშოთ
მდუღარე წყლის აბაზანაში 10 წუთის განმავლობაში.
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თავი 11
სურსათის უვნებლობის პრაქტიკა
გასული ათწლეულის განმავლობაში ახალი ხილ-ბოსტნეულის დამუშავებასთან დაკავშირებული პრობლემები
სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს. ბოლო წლებში გავრცელდა დაავადებები, რომლებიც გამოწვეულია სურსათით, როგორიცაა კენკროვანები, პომიდვრები, მწვანეფოთლიანი ბოსტნეული და ხილი. საბითუმო მყიდველები და მომხმარებლები ძალიან დიდ ინტერესს იჩენენ დამუშავების მეთოდების მიმართ, რომლებიც სურსათის უვნებლობას უზრუნველყოფს. მწარმოებლები და გადამამუშავებლები ვალდებული არიან დოკუმენტურად
ასახონ მათ მიერ გამოყენებული პრაქტიკა, ახალი პროდუქციის დაბინძურებისგან დაცვის მიზნით. რიტეილერები(საცალო მოვაჭრეები), როგორიცაა მსხვილი სუპერმარკეტების ქსელები, მიმწოდებლებისგან ითხოვენ სურსათის უვნებლობის წესების დაცვას. მალე შეუძლებელი გახდება პროდუქციის ექსპორტირება ევროპაში ან აშშ-ში ისეთი დოკუმენტაციის გარეშე, სადაც ასახულია ფერმიდან ბაზრამდე პროდუქციის უსაფრთხო
დამუშავების პრაქტიკა.
მთელს მსოფლიოში უნივერსიტეტები, სახელმწიფო ორგანოები და კერძო სექტორი ხელს უწყობენ სურსათის უვნებლობის ზოგადი პრაქტიკის გავრცელებას. იმ მწარმოებლებმა, რომლებსაც სურთ თავისი პროდუქციის ექსპორტირება ევროპულ თანამეგობრობაში, უნდა იცოდნენ, რომ საცალო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარეობს ახალი სტანდარტების შემუშავება მწარმოებლებისა და ტვირთის გამგზავნებისათვის (ცნობილია
როგორც EUREP-GAP). ძირითადი კონცეფცია ითვალისწინებს GAP (კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკის) და HACCP (საფრთხის ანალიზის კრიტიკული საკონტროლო პუნქტების) დანერგვას საფერმო მეურნეობებში, შეფუთვის საამქროებში და ყველა სახის ახალი პროდუქციის გადაზიდვისთვის, მეურნეობებში ქიმიკატების, პესტიციდების, შესაფუთი მასალების უსაფრთხო გამოყენების პრაქტიკის დოკუმენტურად ასახვის მიზნით, განსაკუთრებით დამუშავებულ ან ახალ პროდუქციასთან მიმართებაში.
დადგენილია EUREP-GAP-ის ბოლო ვადა ევროპაში საექსპორტოდ განკუთვნილი ახალი პროდუქციის უვნებლობის უზრუნველსაყოფად. 2003 წლამდე მწარმოებლებმა, რომლებიც თავის პროდუქციას საექსპორტოდ
აგზავნიან, უნდა შეასრულონ ჰიგიენისა და ხარისხის მოთხოვნები. ბევრ შეფუთვის საამქროში საჭირო
გახდება ახალი წყლის მიწოდების სისტემების დანერგვა და სანიტარული პრაქტიკის გაუმჯობესება. განახლებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ინტერნეტში (www.eurep.org).
ინსტრუქციები აშშ-ის მწარმოებლებისთვის გამოქვეყნებულია სხვადასხვა წყაროში. პუბლიკაციის ასლი “Food safety begins on the farm: A grower’s guide” („სურსათის უვნებლობა ფერმიდან იწყება: მწარმოებლის
გზამკლევი“) შეგიძლიათ მიიღოთ უფასოდ კორნელის უნივერსიტეტის „ეფექტური სასოფლო სამეურნეო
პრაქტიკის“ პროგრამის მეშვეობით (ელფოსტა: eab38@cornell.edu ).
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წარმოების და მოსავლის შემდგომი დამუშავების დროს სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული პრობლემების ტიპიური მიზეზები და წყაროები იყოფა შემდეგ სამ ძირითად კატეგორიად:
ფიზიკური საფრთხეები - ფიზიკური საფრთხეები ანუ საგნები, რომლებიც შეიძლება მოხდეს პროდუქციაში
მისი დამუშავების ან შენახვის პერიოდში, შემდეგია:
მომჭერი ინსტრუმენტები (სამაგრი, ლურსმანი, ხრახნები, ჭანჭიკები)
შუშის ნაწილები
ხის ნაფოტი

ქიმიური საფრთხეები - ქიმიური საფრთხეები, რომლებმაც შეიძლება დააბინძუროს პროდუქცია მისი დამუშავების ან შენახვის პერიოდში, შემდეგია:
პესტიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, როდენტიციდები
სატვირთველის ან შეფუთვის აღჭურვილობის საპოხი მასალა
მძიმე ლითონები (ტყვია, ვერცხლისწყალი, დარიშხანი)
საწარმოო ტოქსინები
შენაერთები აღჭურვილობის გაწმენდისა და დეზინფექციისთვის

ადამიანის პათოგენები - არსებობს ახალ პროდუქციასთან დაკავშირებული ადამიანის პათოგენების ოთხი ძირითადი ტიპი:
ნიადაგთან დაკავშირებული პათოგენური ბაქტერია (Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes)
ფეკალიებთან დაკავშირებული პათოგენური ბაქტერია (Salmonella spp., Shigella spp., E. coli O157:H7 and
others
პათოგენური პარაზიტები (Cryptosporidium, Cyclospora)
პათოგენური ვირუსები (ჰეპატიტი, ენტეროვირუსი).
ამ პათოგენების უმრავლესობა ვრცელდება ადამიანის (ან შინაური ცხოველის) მეშვეობით და შემდეგ
პროდუქტიდან ადამიანის ორგანიზმში ხდება. ხილ-ბოსტნეულის დამუშავება ინფექციით დაავადებული მუშაკების ან მომხმარებლების მიერ, ჯვარედინი დაბინძურება, დაბინძურებული სარწყავი წყლის გამოყენება, არასათანადოდ კომპოსტირებული ნაკელის გამოყენება ან კონტაქტი დაბინძურებულ ნიადაგთან მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია იმისა, თუ როგორ გადადის ადამიანის პათოგენი სურსათში.
პროდუქტის ხარისხის შეფასება შესაძლებელია გარეგნული იერსახით, როგორიცაა ფერი, სიმკვრივე და
არომატი, მაშინ როცა სურსათის უსაფრთხოების შემოწმება ასეთი კრიტერიუმებით შეუძლებელია. პროდუქტის ზედაპირული შემოწმებით ვერ დაადგენთ, რამდენად უსაფრთხო და სასარგებლოა პროდუქტი მოხმარებისთვის. პროდუქციის მოყვანა და მოსავლის შემდგომი დამუშავების მართვა დიდ როლს თამაშობს ახალი
პროდუქციის ფიზიკური საფრთხეებით, მავნე ქიმიკატებითა და ადამიანის პათოგენით დაბინძურების თავიდან აცილებაში.
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სურსათის უვნებლობა მეურნეობაში
ამ ოთხ მარტივ პრინციპთან დაკავშირებულმა პრაქტიკამ შეიძლება შეამციროს მეურნეობაში პროდუქციის დაბინძურების რისკი. მოერიდეთ ნაკელის არასწორ გამოყენებას.

სუფთა ნიადაგი
მოახდინეთ ნაკელის სრული კომპოსტირება პათოგენების მოსაკლავად და შეიტანეთ ნაკელი ნიადაგში
დარგვამდე მინიმუმ ორი კვირით ადრე.
შემოღობეთ მინდორი შინაური და ველური ცხოველებისგან, რათა შეამციროთ ფეკალიებით დაბინძურების რისკი
დააყენეთ გადასატანი ტუალეტი მინდორთან ახლოს.
მოერიდეთ მეცხოველეობის ნარჩენების ჩადინებას ან მოხვედრას მინდვრებში.
არ აიღოთ მოსავალი ნაკელის შეტანიდან 120 დღის განმავლობაში.

სუფთა წყალი
რეგულარულად შეამოწმეთ ზედაპირული სარწყავი წყალი პათოგენების არსებობაზე, განსაკუთრებით თუ
წყალი ახლოს გადის ჩამდინარე წყლების გამწმენდ ნაგებობასთან ან მეცხოველეობის ზონასთან.
არ შეუშვათ შინაური ცხოველები სარწყავად განკუთვნილი ჭის წყლის კვების არეში.
მოერიდეთ ქიმიკატების მოხვედრას სარწყავად განკუთვნილი ჭის წყლის კვების არეში.
გაფილტრეთ ან გამოიყენეთ სალექარი ავზები წყლის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
შეძლებისდაგვარად გამოიყენეთ წვეთოვანი მორწყვის სისტემა, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოთ სასოფლო სამეურნეო კულტურების დასველების და დაზიანების რისკი.
გამოიყენეთ სასმელი წყალი მავნებლების წინააღმდეგ ქიმიკატების შესხურების დროს.

გაწმინდეთ ზედაპირები
ინსტრუმენტები და მინდვრის კონტეინერები უნდა იყოს სუფთა. ამ ინვენტარის თითოეულ გამოყენებამდე, საგულდაგულოდ გარეცხეთ და დეზინფექცია ჩაუტარეთ მას.

სუფთა ხელები
ტუალეტით სარგებლობის შემდეგ მოსავლის ამკრეფებმა უნდა დაიბანონ ხელები.
მიაწოდეთ მათ საპონი, სუფთა წყალი და ერთჯერადი პირსახოცები მინდორში და დაჟინებით მოითხოვეთ, რომ ყველა მათგანმა დაიბანოს ხელი.

დაბინძურების რისკის შესამცირებლად ყველაზე კარგი საშუალებაა ხელების სათანადოდ დაბანა. სურსათის
უვნებლობის ექსპერტებმა შეამჩნიეს, რომ ბევრი ადამიანი სათანადოდ არ იბანს ხელებს. კორნელის „ეფექტური სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკის“ პროგრამა შემდეგ ზომებს ითვალისწინებს:
დაისველეთ ხელები სუფთა, თბილი წყლით, წაისვით საპონი და კარგად აიქაფეთ.
გაიხეხეთ ხელები 20 წამის განმავლობაში.
გაწმინდეთ ხელები ფრჩხილების ქვეშ და თითებს შორის. ერთი ხელის დახმარებით გაიხეხეთ მეორე ხელის თითები.
ჩამოიბანეთ ხელები სუფთა გამდინარე წყლით.
გაამშრალეთ ხელები ერთჯერადი პირსახოცით.
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მოსავლის აღებისას პათოგენებით დაბინძურების რისკის
მინიმიზაცია
მოსავლის აღების დროს მინდორში მომუშავე ადამიანებმა შეიძლება დააბინძურონ ახალი ხილ-ბოსტნეული ჭუჭყიანი ხელით ან დანის პირით შეხების შემთხვევაში. მოსავლის ამკრეფებისათვის უნდა მოეწყოს გადასატანი საველე ტუალეტები და ხელის დასაბანი ადგილები. ადამიანის პათოგენის რისკის შესამცირებლად,
აუცილებელია მინდორში მომუშავე ადამიანების მიერ პირადი ჰიგიენის წესების დაცვის უზრუნველყოფა და
მონიტორინგი, მაგალითად, ხელების დაბანა საპირფარეშოდან გამოსვლის შემდეგ. მოსავლის აღებაზე არ
უნდა იმუშაონ ა ჰეპატიტით დაავადებულმა მუშებმა, ან მუშაკებმა, რომლებსაც აქვთ ღებინების, გულისრევის ან დიარეის სიმპტომები.
აღებული მოსავალი არ უნდა დადოთ პირდაპირ შიშველ ნიადაგზე, სანამ მას სუფთა და დეზინფიცირებულ
კონტეინერში ჩაალაგებთ. მოსავლის აღების ხელსაწყოები და ხელთათმანები უნდა იყოს სუფთა, დეზინფიცირებული და არ უნდა იდოს პირდაპირ ნიადაგზე. მინდვრის კონტეინერები რეგულარულად უნდა იწმინდებოდეს
და დეზინფიცირდებოდეს. კონტეინერები არ უნდა შეიცავდეს დამაბინძურებლებს, როგორიცაა ჭუჭყი, საწარმოო საპოხი მასალები, ლითონის სამაგრები ან ხის ნაფოტი. მოსავლის აღების დროს არ მისცეთ მუშებს
უფლება, რომ ფეხით იდგენ მოსავლის შესანახ კონტეინერებში, ფეხსაცმლით გადამტანი პათოგენების
რისკის შესამცირებლად.
პლასტმასის კონტეინერები და ყუთები უფრო კარგია, ვიდრე ხის კონტეინერები, რადგან პლასტმასის ზედაპირი უფრო ადვილად იწმინდება და ირეცხება. გაწმენდა და დეზინფექცია უნდა ჩატარდეს ყოველი გამოყენების შემდეგ. გაწმენდის და დეზინფექციის გარეშე კონტეინერები შეიძლება დაბინძურდეს, რაც, თავის
მხრივ, დააბინძურებს პროდუქციას, რომელიც ამ კონტეინერებში მოთავსდება. ხის კონტეინერების ან ყუთების დეზინფიცირება თითქმის შეუძლებელია, რადგან მათ აქვთ ნაჩვრეტებიანი ზედაპირი. ამასთან, ხის
ან ლითონის სამაგრები, როგორიცაა ხის კონტეინერების ლურსმები, შეიძლება შემთხვევით მოხდეს პროდუქციაში. მუყაოს ყუთების ხელახალი გამოყენების შემთხვევაში, ვიზუალურად უნდა შემოწმდეს, რამდენად
სუფთაა ასეთი ყუთები. ჯვარედინი დაბინძურების რისკის თავიდან ასაცილებლად, ჩააფინეთ ყუთებში პოლიმერული პოლიეთილენის პარკები.
პროდუქცია შეგიძლიათ შეფუთოთ პირდაპირ მინდორში და გააგზავნოთ დანიშნულების ბაზრამდე, ან დროებით მოათავსოთ საცავებში, კალათებში ან ტომრებში და შემდეგ გადაიტანოთ შეფუთვის საამქრომდე.
დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, უზრუნველყოფილ უნდა იქნას თანამშრომლების, სამაცივრე საწყობების, შესაფუთი მასალებისა და ნებისმიერი წყლის, რომელიც შეხებაშია მოსავალთან, სისუფთავე და დეზინფიცირება.

მოსავლის შემდგომი დამუშავებისას პათოგენების დაბინძურების
რისკის მინიმიზაცია
პერსონალის ჰიგიენა
შეფუთვის საამქროს თანამშრომლებმა უნდა ატარონ ხელთათმანები, თმის ბადეები და სამუშაო ხალათები. დაბინძურების რისკის მინიმუმამდე შესამცირებლად, პროდუქციის წარმოების და დამუშავების ყველა
ეტაპზე აუცილებელია პერსონალის სისუფთავისა და პირადი ჰიგიენის კონტროლი. დაბინძურების თავიდან
ასაცილებლად, საამქროს პერსონალისთვის უნდა მოეწყოს ტუალეტები და ხელის დასაბანი ადგილები. ასევე
შეიძლება მოეწყოს ფეხსაცმლის საწმენდი პუნქტები იმათთვის, ვინც შეფუთვის საამქროში მინდვრიდან
შედის, რაც შეამცირებს მინდვრის ჭუჭყისა და დაბინძურების რაოდენობას. ყოველ სეზონზე მუშაობის დაწყებამდე, სამსახურში აყვანილმა მუშაკებმა უნდა გაიარონ მომზადება სურსათის დამუშავების სანიტარული წესების საკითხზე.
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აღჭურვილობა
ლენტური კონვეირების, ჩასასხმელი ავზებისა და სხვა აღჭურვილობის ზედაპირები, რომლებიც შეხებაშია
სურსათთან, გრაფიკის მიხედვით რეგულარულად უნდა გაიწმინდოს და გაირეცხოს სპეციალურად ასეთი ზედაპირებისთვის დადგენილი საწმენდი მადეზინფიცირებელი საშუალებებით. ძალიან კარგი მადეზინფიცირებელი
საშუალებაა ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის (მათეთრებელი) ხსნარი (200 ნაწილი ერთ მილიონზე). მადეზინფიცირებელი საშუალებები უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ ზედაპირის გახეხვის შემდეგ, რათა მოაცილოთ ორგანული
ნივთიერებები, როგორიცაა ჭუჭყი ან მცენარეული მასალები. არ გაწმინდოთ აღჭურვილობა ორთქლით, რათა
ორთქლმა ფაქტიურად შეიძლება გამოიწვიოს ორგანული ნივთიერებების გამაგრება და ბიოფირის წარმოქმნა, რის შემდეგ აღჭურვილობის დეზინფიცირება პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. ორთქლმა ასევე შეიძლება
მოახდინოს ბაქტერიების აეროლიზაცია ჰაერში და ფაქტიურად გაავრცელოს დაბინძურება მთელ შეფუთვის
საამქროში.

აღჭურვილობა
ყველა შესაფუთი მასალა დამზადებული უნდა იყოს სურსათთან კონტაქტისთვის ვარგისი მასალისგან, რათა შესაფუთ მასალაში არსებული ტოქსიკური ნაერთები არ მოხდეს პროდუქციაში. მეორადი მასალების გამოყენების გამო, ზოგიერთ შეფუთვაში შეიძლება იყოს ტოქსიკური ქიმიური ნარჩენები. ცარიელი შეფუთვა,
როგორიცაა ყუთები და პოლიეთილენის პაკეტები, უნდა შეინახოთ დახურულ სივრცეში, მწერებისგან, მღრღნელებისგან, მტვრისა და დაბინძურების სხვა შესაძლო წყაროებისგან დაცვის მიზნით. ასეთი ზომების მიღებით თავიდან აიცილებთ არა მხოლოდ ღირებული მასალების შესაძლო დაკარგვას, არამედ დაიცავთ ასეთი
მასალების მთლიანობას და უსაფრთხოებას.

წყალი გარეცხვისა და ჰიდროგაგრილებისათვის
ნებისმიერი წყალი, რომელიც გამოიყენება პროდუქციის გარეცხვასა და ჰიდროგაგრილებისათვის, უნდა
იყოს დასალევად უსაფრთხო. წყალი უნდა შეიცავდეს 100 - 150 ნაწილს ერთ მილიონ საერთო ქლორზე, ხოლო
pH უნდა იყოს დაახლოებით 6 - 7.5. ქლორის გამოყენებით თავიდან აიცილებთ გარეცხვისა და ჰიდროგაგრილების სისტემაში ყველა პროდუქციის ჯვარედინი დაბინძურების რისკს, მაგრამ ქლორი არ ახდენს პროდუქციის
სტერილიზაციას. რეგულარულად გამოცვალეთ წყალი ჩასასხმელ ავზებსა და ჰიდროგამაგრილებელ დანადგარში.
წყლის დეზინფექციის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ტრევორ სუსლოუს პუბლიკაციები
ინტერნეტ საიტის გვერდზე „სპეციალისტების პუბლიკაციები“ “http://postharvest.ucdavis.edu" .გამოიყენეთ

ყინულის გამოყენება გაგრილებისათვის
გამოიყენეთ მხოლოდ სასმელი წყლისგან გაკეთებული ყინული.

მაცივრიანი ტრანსპორტი
პროდუქციის გადაზიდვა უმჯობესია კონტროლირებადი ტემპერატურის მქონე მაცივრიან ტრანსპორტში.
პროდუქციის დატვირთვამდე, წინასწარ გააგრილეთ სატრანსპორტო საშუალება. მალფუჭებადი პროდუქციის
დანიშნულების ბაზრამდე გადაზიდვისას ტემპერატურის შენარჩუნება 5ºC-მდე (41º F) გაახანგრძლივებს პროდუქციის შენახვის ვადას და მნიშვნელოვნად შეამცირებს მიკრობების ზრდის დონეს, ადამიანის პათოგენების ჩათვლით. მგრძნობიარე პროდუქციის გადაზიდვისას, ტემპერატურის რეგულირება ვერ იცავს პროდუქციას
ბევრი პათოგენისგან. რეგულარულად უნდა განხორციელდეს სატრანსპორტო საშუალებების გაწმენდა და დეზინფიცირება. პროდუქციის გადასაზიდად არ უნდა გამოიყენოთ ისეთი სატრანსპორტო საშუალება, რომლითაც გადაჰქონდათ ცოცხალი ცხოველები, ცხოველური პროდუქცია ან ტოქსიკური მასალები.
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მინდვრის კონტეინერების, ინსტრუმენტების და შეფუთვის პუნქტების
დეზინფექცია
ყოველ დღე მოსავლის აღებამდე, მაღალი წნევით გარეცხეთ, გაავლეთ და მადეზინფიცირებელი საშუალებებით გაწმინდეთ კონტეინერები, ინსტრუმენტები და შეფუთვის პუნქტების ზედაპირები. მადეზინფიცირებელი საშუალებები უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ ზედაპირის გახეხვის შემდეგ, რათა მოაცილოთ ორგანული
ნივთიერებები, როგორიცაა ჭუჭყი ან მცენარეული მასალები. ბევრი კომერციული მადეზინფიცირებელი საშუალება შეიცავს ქლორინს ან მეოთხეულ ამონიუმის ნაერთებს (QUATS, QAC, ბენზალკანიუმის ქლორიდი, N-ალკილის დიმეთილბენზილ ამოუნიუმის ქლორიდი). ქლორის აირისგან, ჰიპოქლორიტებისა და ქლორამინისგან
დამზადებული ქლორის ხსნარი შეუთავსებელია მეოთხეული ამონიუმის ნაერთებთან.
მადეზინფიცირებელი საშუალების შერჩევა დამოკიდებულია გასაწმენდი ზედაპირის ტიპზე, წყლის სიხისტეზე, არსებულ საექსპლუატაციო აღჭურვილობაზე, ეფექტურობაზე ატმოსფერული ტემპერატურის პირობებში
და ხარჯებზე. გამოიჩინეთ მაქსიმალური სიფრთხილე, როცა ამ საშუალებებს იყენებთ შეკუმშული აირის,
ფხვნილის ან კონცენტრირებული სითხის ფორმით. შესაფერისი მადეზინფიცირებელი საშუალების შერჩევისთვის გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი.

ქლორის გაზი

გამოიყენება
შემდეგისთვის:

ყველა ზედაპირი,
რომელიც შეხებაშია სურსათთან

ჰიპოქლორიტები ქლორამინები
(Na, K ან Ca ჰიპო- (დი- ან ტრიქლორო- იზოციაქლორიტი)
ნურატები)
ყველა ზედაპირი,
რომელიც შეხებაშია სურსათთან

მეოთხეული ამონიუმის ნაერთები

მასალები, რომლებიც არ არის
ყველა ზედაპირი,
შეხებაში სურრომელიც შეხესათთან,ნაჩვრებაშია სურსათტებიანი მასალეთან
ბი, დრენაჟები,
კედლები.

გამოიყენება
შემდეგისთვის:
კონცენტრაცია

25 - 200 ppm

25 - 200 ppm

25 - 200 ppm

200 ppm

ჰერმიციდული

მაღალი

მაღალი

მაღალი

იცვლება

სპეციფიკა

ზოგადი

ზოგადი

ზოგადი

კარგია ობის
წინააღმდეგ

სიჩქარე

ძალიან სწრაფი

ძალიან სწრაფი

სწრაფი

ზომიერი

ფორმა

შეკუმშული აირი

ფხვნილი ჯობია,
ვიდრე სითხე

ფხვნილი

კონცენტრირებული

სტაბილურობა

კარგი

კარგი

კარგი

ბრწყინვალე

ტოქსიკურობა

დაბალი

დაბალი

დაბალი

არავითარი

pH დიაპაზონი

საუკეთესოა
6-7.5-ზე

საუკეთესოა
6-7.5-ზე

საუკეთესოა
6-7.5-ზე

ეფექტურია ფართო დიაპაზონში

ტემპერატურა

მაქსიმუმ 1150 F

მაქსიმუმ 1150 F

მაქსიმუმ 115 0 F

მაქსიმუმ 115 0 F

ეფექტურობა
ხისტ წყალში

აქტივობა მცირდება ძალიან
ხისტ წყალში
(>500ppm)

აქტივობა მცირდება ძალიან
ხისტ წყალში
(>500ppm)

აქტივობა მცირდება ძალიან
ხისტ წყალში
(>500ppm)

არააქტიურია
ხისტ წყალში

კოროზია

მსუბუქიდან ზომიერამდე ძალიან კოროზიულია
pH <6 ნმ მეტზე
115O F

მსუბუქიდან ზომიერამდე ძალიან კოროზიულია
pH <6 ნმ მეტზე
115O F

დაბალი
ძალიან კოროზიულია pH <6 ან
115O F-ზე ზემოთ

არავითარი
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მიკვლევადობა
ნებისმიერი ახალი პროდუქციის წყაროს იდენტიფიცირების შესაძლებლობა წარმოადგენს ეფექტური სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის მნივშნელოვან ნაწილს.
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ერთ ტვირთს აგზავნის რამოდენიმე მწარმოებელი, ან როცა
მწარმოებელი აგზავნის პროდუქციას ექსპორტზე სხვადასხვა მინდვრიდან.
აშშ-ის სურსათისა და მედიკამენტების კონტროლის სამმართველო მხარს უჭერს შემდეგ პრაქტიკას:
პროცედურების შემუშავება მეურნეობიდან შეფუთვის საამქრომდე, დისტრიბუტორამდე და რიტეილერამდე
პროდუქციის მიკვლევადობის მიზნით.
დოკუმენტაციაში მითითებული უნდა იყოს პროდუქციის წყარო (მეურნეობის იდენტიფიკაცია და მინდორი,
სადაც მოყვანილია პროდუქცია), მოსავლის აღების თარიღი და გადამამუშავებელი.
მწარმოებლებმა, შემფუთველებმა და ტვირთის გამგზავნებმა უნდა იმუშაონ გადამზიდავებთან, დისტრიბუტორებსა და რიტეილერებთან კონტროლის საშუალებების შემუშავებაზე, მიკვლევადობის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით.
მიკვლევადობისთვის კარგი შეფუთვის ეტიკეტის მაგალითი:

პროდუქტი

მანგო

სახეობა

Alphonso (ალფონსო)

მეურნეობის დასახელება

Pathak Brothers

ადგილმდებარეობა

Kanpur, U.P. ინდოეთი

მინდვრის კოდი

12

მოსავლის აღების თარიღი

20 ივნისი

მოსავლის ამღების კოდი

¥24

შემფუთველის კოდი

¥78
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დამატებითი ინფორმაცია: სურსათის უვნებლობის პროგრამებზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად,
დაუკავშირდით შემდეგ ორგანიზაციებს:
California Department of Food and Agriculture (კალიფორნიის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილება), სურსათის უვნებლობის საკითხები (www.cdfa.ca.gov/foodsafety).
Cornell University Department of Horticulture (კორნელის უნივერსიტეტის მებაღეობის განყოფილება) 134A
Plant Science Building
Ithaca, New York 14853-5904
GAPs პროგრამები: (607) 255 1428; www.cce.cornell.edu/publications/agriculture.html
Gateway to U.S. Government Food Safety Information (სურსათის უვნებლობაზე აშშ-ის მთავრობის ინფორმაცია): www.foodsafety.gov ახალი პროდუქტების საერთაშორისო ასოციაცია “Food Safety Guidelines for the
Fresh-cut Produce Industry 3rd Edition” (ახალი პროდუქტების უვნებლობის ინსტრუქციები, მესამე გამოცემა)
1600 Duke Street Suite 440
Alexandria, VA 22314
ტელეფონი: (703) 299-6282; www.fresh-cuts.org
Produce Marketing Association P O Box 6036
Newark, Delaware 19714
ტელეფონი: (302) 738 7100; FAX (302) 731 2409; www.pma.com
United Fresh Fruit and Vegetable Association (ახალი ხილ-ბოსტნეულის გაერთიანებული ასოციაცია)
“Industrywide Guidance to Minimize Microbiological Food Safety Risks for Produce” (საერთო დარგობრივი
სახელმძღვანელო სურსათის მიკრობიოლოგიური უსაფრთხოების რისკების შესახებ) 727 N. Washington St.
Alexandria, VA 22314
ტელეფონი (703) 836-3410; www.uffva.org
University of California FoodSafe Program (კალიფორნიის უნივერსიტეტი, უსაფრთხო სურსათის პროგრამა)
One Shields Avenue, Davis, CA 95616 ტელეფონი (530) 752-2647; foodsafe.ucdavis.edu
U.S. Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Q &A about HACCP. (აშშ-ის
სოფლის მეურნეობის განყოფილება, სურსათის უვნებლობისა და ინსპექციის სამსახური, კითხვა და
პასუხები რისკის ანალიზის სისტემისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების შესახებ
(www.Isis.usda.gov/QA/haccpq&a.htm)
U.S. Department of Health and Human Services, Food and DrugAdministration (www.fda.gov). (აშშ-ის
ჯანდაც-ვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო, სურსათისა და მედიკამენტების კონტროლის
სამმართვე-ლო) ახალი ხილ-ბოსტნეულის მიკრობული რისკების მინიმიზირების სახელმძღვანელო.
(http://www.foodsafety.gov/-dms/prodguid.html)
Western Growers Association (დასავლური მწარმოებლების ასოციაცია)
“Voluntary Food Safety Guidelines for Fresh Produce“ (ნებაყოფლობითი რეკომენდაციები ახალი
პროდუქციის უვნებლობის შესახებ)
P.O. Box 2130 , Newport Beach, CA 92658 Phone (714) 863-1000; www.wga.org
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