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ΚΙΝΗΤΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

1. Επιμηκύνει την εμπορική περίοδο  ορισμένων 

ποικιλιών. 

2. Διατήρηση   της ποιότητας  κατά τη μεταφορά 

τους σε μακρινές αγορές

3. Ωφέλεια από ευνοϊκές  τιμών σε περιόδους 

χαμηλής ζήτησης ή / και την αιχμή της 

παραγωγής .

4. Εξασφαλίζει τον εφοδιασμό με πρώτη ύλη στο 

συσκευαστήριο κατά την (περίοδο βροχών , 

κ.τ.λ.)



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΨΥΞΗ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 

Είναι γνωστό ότι το ψύχος  επιβραδύνει την απώλεια της ποιότητας των εσπεριδοειδών μετά την 

συγκομιδή . Χρησιμοποιώντας  την κατάλληλη θερμοκρασία συντήρησης για κάθε ποικιλία 

πετυχαίνουμε :

✓ Μειώσει  της ταχύτητας της αναπνοής .

✓ Μειώσει της παραγωγής αιθυλενίου .

✓ Καθυστέρηση  της ωρίμανσης και της γήρανσης 

✓ Μειώσει της  ανάπτυξης ορισμένων μικροοργανισμών 

✓ Εν αντιθέσει  : 

 Εμφανίσεις  των  συμπτωμάτων DF.

 Μεγαλύτερη ευαισθησία σε άλλες φυσιοπάθιες .

 Εμφάνιση των άσχημων  γεύσεων. 

Οι Μεταβολές   ωστόσο  που πρέπει να έχουμε υπόψη μας  κατά την διάρκεια της 

συντήρησης με ψύξη είναι :

• Θερμοκρασία 

• Σχετική υγρασία HR (90-95%)

• Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακος CO2 <2000-2500 ppm

• Ταχύτητα του αέρα (15-20 μέτρα το λεπτό )

• Ο χρόνος συντήρησης εξαρτάτε  από το IM (βαθμό ωρίμανσης του καρπού)  , 

ωρίμανση του φλοιού , κοπή και η προγενέστερη  κλιματολογία κατά την περίοδο της 

κοπής )



Σήψεις 

Εάν  δεν είναι σωστά συλλεγμένα  και δεν 

συντηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία, τα 

φρούτα χάνουν  την αντοχή τους και είναι πιο 

επιρρεπή στην προσβολή από παθογόνους 

μύκητες.

Ανισορροπίες του νερού

Δημιουργούνται  στον αγρό αλλά 

εκδηλώνονται  κατά την διάρκεια της ζωής 

μετά την συγκομιδή   των φρούτων :

- SERB (Stem-end Rind Breakdown) 

- Κατάρρευση του φλοιού.  

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 



SERB. Συμπτώματα 

Σκούρο χρώμα που παράγετε γύρο από την ζώνη του μίσχου, και 

παρουσιάζετε σαν ένα δαχτυλίδι  ανεπηρέαστο μεταξύ 2 εώς 5 mm γύρω από 

τον κάλυκα  .

SERB. Πως μειώνουμε την επίπτωση 

• Προσεκτική συγκομιδή .

• Προσπάθεια  να είναι ελάχιστος ο χρόνος της μεταφοράς των φρούτων από 

τον αγρό στον θάλαμο συντήρησης .

• Διατηρήστε   ένα υψηλό επίπεδο υγρασίας στην ράμπα παραλαβής των 

φρούτων.

• Προσεκτική διαχείριση  των φρούτων  στην γραμμή παραγωγής , 

αποφεύγοντάς χτυπήματα και εκδορές  .

• Μείωση της ταχύτητος της διαδρομής  των φρούτων στην γραμμή 

παραγωγής (     rpm στροφές στις βούρτσες )

• Επικαλύψτε άριστα  με κερί τα φρούτα : καλύπτοντας το πολύ καλά σε όλη 

την επιφάνια του φρούτου με ένα καλό κερί συντήρησης (WaterWax-D)

• Συντηρήστε τα φρούτα στην κατάλληλη θερμοκρασία κατά την διάρκεια 

της αποθήκευσης  όπως και κατά την διάρκεια της επεξεργασίας και 

μεταφοράς .

• Διατήρηση  υψηλής υγρασία κατά την διάρκεια της συντήρησης με ψύξη

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Κατάρρευση του φλοιού 

Μαύρισμα που γίνετε  από την αφυδάτωση  και την γήρανση του φλοιού , συμπεριλαμβανομένης  

και της περιοχής  του κάλυκα , η οποία μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο  σοβαρή.

Παράγετε από ανισορροπίες του νερού που μπορεί να υπάρχουν  τόσο στο αγρό όσο και στους 

θαλάμους συντήρησης (Συσκευαστήριο  ):

• Αγρός : Αλλαγές που προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις και μετέπειτα   δυνατός άνεμος, 

με πλεονάζουσα άρδευση  και σχετική υγρασία χαμηλότερη  του περιβάλλοντος .

• Συσκευαστήριο : Κατά την διάρκεια πλήρωσης του θαλάμου μπορεί υπάρχουν  ανισορροπίες 

μεταξύ χαμηλής σχετικής υγρασίας HR στο περιβάλλον και υψηλή στον  εσωτερικό του 

θάλαμο συντήρησης .

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Επιπλέον τα  λεμόνια  μπορούν να παρουσιάσουν  τις ακόλουθες βλάβες : 

• Peteca

• Μεμβράνοσης

Σκουραίνουν οι μεμβράνες 
κοντά στον άξονα .

PETECA ΜΕΜΒΡΑΝΟΣΗΣ

Η βλάβη αρχίζει 
από τον εσωτερικό 

φλοιό 



ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μειώνοντας τις ελαχιστες θερμοκρασίες  Tº συντήρησης πλησιάζουμε στην θερμοκρασία κατάψυξης 

των μεμβρανών  (0-1.5ºC) δημιουργείτε  μια πιγματοποιηση των κυττάρων  που δεν επιτρέπουν την 

εξάλειψη  των “τοξικών αερίων ” της αναπνοής  που είναι η αίτια  του  μαυρίσματος  των ιδίων .

Οι μεταβολές μπορούν να εμφανιστούν στον θάλαμο ή κατά την διάρκεια συσκευασίας  και/ή της 

εμπορίας .

Προσβολές από το ψύχος ή Chilling injury (CI):

• ‘Pitting’

• ‘Browning’ ή ‘Scalding’

• Oil-darkening

Δεν είναι απαραίτητο να παρουσιαστούν  από μια δραστική κάθοδο  της θερμοκρασίας, αλλά από μια 

υπερβολική  επιμήκυνσης του χρόνου συντήρησης 

Browning Pitting



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΓΙΑ  ΖΗΜΙΕΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΞΗ

• Ποικιλία 

• Περιοχή καλλιέργειας 

• Φυσιολογική κατάσταση του δέντρου

• Θέση των φρούτων στο δέντρο 

• Χρόνος συγκομιδής 



ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

Κατά την διάρκεια ωρίμανσης των πορτοκαλιών ,γκρέιπφρουτ και 

μανταρινιών η περιεκτικότητα των ζαχάρων αυξάνετε μέχρι να φτάσει στο 

μέγιστο και μετά παραμένει σταθερή . Αντίθετα , η συγκέντρωση των οξέων 

μειώνετε  , με συνέπεια   την αραίωση  και μεταβολή τους .Την στιγμή της 

συγκομιδής , τα οξέα συνεχίζουν να υπάρχουν σε ένα σημαντικό ποσοστό . 

(Πίνακας 1).

 
Figura 1.- Evolución de los sólidos solubles, acidez e índices de madurez en naranjas cv. 

Navelina.  [Temporada 1984-85. Casas A et al, Rev. Agroquím.Tecnol., 26(2)1986] 

Εξεληξης των στερεών διαλυτών, της οξύτητας με σχέση την ωρίμανση σε 

πορτοκάλια Ναβελινες. 



ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

IM βαθμός ωρίμανσης ( < IM βαθμός ωρίμανσης  → > ΙΜ βαθμός ωρίμανσης 

μεγαλύτερη  ευαισθησία στις  κηλίδες  )

Περιεκτικότητα στον φλοιό αναγωγικών σακχάρων 

𝐼𝑀𝛽𝛼𝜃. 𝜔𝜌𝜄𝜇 =
º𝐵𝑟𝑖𝑥 · 7.81

𝑉 𝑁𝑎𝑂𝐻 · 0.1𝑁

IM Βαθμός ωρίμανσης βέλτιστος  για συγκομιδή 

για ποικιλίες  που προορίζονται για μακρά 

συντήρηση :

• cv. Salustiana: 9 -11

• cv. Ortanique: 8-10

• cv. Navelate: 12 -14

• cv. Navel Lanelate: 10-12

• cv. Valencia Late: 9 - 11

Diagrama de la lengua (Pritchett)

Βαθμος ορημανσης

Διαγραμα της γλωσσας ( Pritchett) 



ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ   ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ  ΑΠΟ ΨΥΞΗ  

• Εφαρμογή φυτορυθμιστικό  μετασυλλεκτικά (Topper)

• Διακεκομμένη  θέρμανση 

• Επεξεργασία με μυκητοκτόνα μετασυλλεκτικά (TBZ)

• Κύρωση των φρούτων με κερί συντήρησης (WaterWax)



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ FRUITECH

Συντήρηση με ψύξη πορτοκαλιών cv. Valencia Late.

Όταν αποθηκεύουμε σε ψυκτικούς θαλάμους πορτοκάλια ποικιλίας ‘Valencia Late’, στόχο μας είναι να ρυθμίσουμε την πώληση σε αυτή

την ποικιλία , κατά την διάρκεια χρονικού διαστήματος μεγαλύτερο ή μικρότερο , προσφέροντας στον καταναλωτή καλές οργανοληπτικές

ιδιότητες .

Όλες οι συστάσεις αποσκοπούν : αποφυγή εμφάνισης στιγμάτων που προκαλούνται από την ψύξη, επιτυγχάνοντας ένα καλό ελενχο της

σήψεις και μειωνοντας στο μαξιμο την απώλεια βάρους

1.- Συνθήκες συγκομιδης .

1.1.- Βαθμός ωρίμανσης (E/A): Η συγκομιδή πρέπει να γίνετε με ένα αριθμό ωρίμανσης (E/A): 8-9. Τα φρούτα με (E/A) εσωτερικά στο 8,

είναι ποιο ευαίσθητα σε ζημιές από την ψύξη εντός του θαλάμου .

1.2.- Υγρασίες : Τα εσπεριδοειδή πρέπει να συγκομίζονται με λίγη υγρασία στο έδαφος. Θα πρέπει να σταματάμε το πότισμα 3-4 πριν

την συγκομιδή . Επίσης δεν πρέπει να γίνετε συγκομιδή των βαλεντσια μετα από βροχη ή υγρασία για να αποφευγετε ο κίνδυνος να

εμφανιστούν στίγματα αμέσως .

1.3.- Προσεγμένη συγκομιδή : Είναι απαραίτητό η κοπή με ψαλίδη των φρούτων, η αποφυγή χτυπημάτων . Τα πορτοκάλια τα οποία

κόβονται τραβηχτά είναι ευαίσθητα στην εμφάνιση SERB (Necrosis στην περιοχή του μίσχου ), μετά από ένα μήνα συντηρησης .

2.- Άφιξη των φρούτων στο συσκευαστήριο .

Εάν τα Valencias κοπούν με λίγη υγρασία στον αγρό , πρέπει το συντομότερο δυνατόν να περάσουν από την γραμμή διαλογής. Εάν δεν

έχει διακοπή το πότισμα , συνιστάτε να αφεθούν σε ανάπαυση 24 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος , πριν περάσουν από την

γραμμή παραγωγής .



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

3.- Επεξεργασία με χημικα προιόντα .

- Πλυντήριο : Χρήσεις απορρυπαντικού με ενισχυτικό (FRUITCLEANER-FP), αραιωμένο με νερό 10%. Οι βούρτσες καθαρισμού πρέπει να έχουν

χαμηλές στροφές: 50-60 rpm.

- Εφαρμογέας Κεριού : Χρήση WATERWAX TTT/2I (0.2% IMZ + 0.5% TBZ). Για μια μακρά συντήρηση χρήση WATERWAX-D, μαζί με τα ίδια

μυκητοκτόνα , με την δυνατότητα αυξήσεις του Imazalil 0,3% του IMZ.

4.- Διαλόγη των φρούτων .

Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική . Η επένδυσης που γίνετε για την ψυκτική συντήρηση των Valencia Late μόνο αντισταθμίζετε ένα γίνετε με

φρούτα υψηλής ποιότητας .

5.- Συσκευασια για τον Θάλαμο .

Χρησιμοποιούνται πλαστικά κιβώτια απολυμασμένα. Αφού γεμίζονται τα κιβώτια στο μέγιστο της χωρητικότητας, για να διευκολύνετε ο εξαερισμός

.

6.- Συνθήκες του ψυκτικόυ θαλάμου

θερμοκρασία συντήρησης TºC: 4-5ºC; Σχετική υγρασία HR: 90%; Συγκέντρωση του CO2: 0.2-0.25% μεγιστό .

7.-Μέγιστη διάρκεια συντήρησης .

Τα Valencia Late μπορούν να συντηρηθούν το ανώτερο 12 έως 16 εβδομάδες .

8.- Ασφάλεια του φορτίου .

Είναι απαραίτητο ο αέρα να μπορεί να κυκλοφορεί μεταξύ των φρούτων : μεταξύ των τοίχων και των παλετών τα παλετοκιβώτια πρέπει να έχουν μεταξύ

τους 25 cm κατά πλάτος ; Και από την οροφή : 1,5 m το λιγότερο , Και κατά μήκος : 15 cm.

9.- Συνθήκες υγιεινής κατά συντήρηση με ψύξη .

.Έχει ζωτική σημασία να γίνει ένας καλός καθαρισμός και απολύμανση της γραμμής επεξεργασίας του εδαφούς του συσκευαστηρίου , των κιβωτίων και των

ψυκτικών θαλάμων .Όλα τα προιγούμενα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα καθαρισμού , απολύμανση και υγιεινής του συσκευαστηρίου .



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

Ποικιλία TºC

Lima 9-10

Limón Fino 11-12

Limón Verna 13-14

Pomelos 9-11

Iwasaki 3-5

Okitsu 3-5

Hashimoto 3-5

Clausellina 3-5

Ποικιλία TºC

Clemenrubí 4-6

Marisol 4-6

Oronules 4-6

Arrufatina 4-6

Owari 3-5

Esbal 4-6

Oroval 4-6

Clem. Fina 4-6

Clemenules 4-6

Nova 9-11

Hernandina 4-6

Minneola 9-11

Ποικιλία TºC

Nour 4-6

Kara 4-6

Nadorcott 4-6

Fortune 9-11

Winola 4-6

Murcott 4-6

Ortanique 4-6

Ellendale 6-8

Ποικιλία TºC

Sanguinelli 6-8

Newhall 3-5

Navelina 3-5

Washington N. 3-5

Salustiana 3-5

Navelate 3-5

Lanelate 3-5

Valencia L. 3-5


