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FYSIUM 
Ο ποιο ςίγουροσ τρόποσ για την εφαρμογή του 1-MCP ςτα Μήλα . 

Ernesto Conesa [Τεχνικόσ Διευθυντήσ Fomesa Fruitech] 
 
 
 
 

Το ζτοσ 2017, θ Fomesa Fruitech ειςιγαγε ςτθν  
Ιςπανία και ςεάλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τθν πρϊτθ  
εναλλακτικι κεραπεία ςτθν εφαρμογι του 1-MCP.  
 
Η Fomesa ζκανε αυτι τθν εξζλιξθδια μζςο του κφριου 
 καταςκευαςτι προϊόντων μετά-
ςυλλεκτικισπροςταςίασ,  
Janssen PMP. 
 
Το προϊόν:  FYSIUM ορίςτθκε ωσ θ "αξιόπιςτη εναλλακτική λφςη" και αποτελεί βαςικό παράγοντα  για τθ 
δθμιουργία ενόσ πλαιςίου ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά για τθν διατιρθςθ των φροφτων . 
 
Το αικυλζνιο παίηει βαςικό ρόλο ςτθν αρχικι ενεργοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ωρίμανςθσ. Για τθν αποφφγει 
τθσ  δράςθσ  που παράγει  το αικυλζνιο, χρθςιμοποιείται 1-MCP (1-μεκυλοκυκλοπροπζνιο), το οποίο είναι 
μια ςφνκεςθ τθσ ίδιασ γεωμετρίασ του αικυλενίου,όπου ενϊνετε με τουσ ίδιουσ  δζκτεσ των φροφτων,  με 
τουσ οποίουσ  ενϊνετε  το αικυλζνιο .Το 1-MCP δεςμεφει τουσ δζκτεσ του  αικυλενίου με τρόπο μθ 
αναςτρζψιμο  και κατά ςυνζπεια το αικυλζνιο δεν μπορεί πλζον να δθμιουργείςτον καρπό τισ ςυνκικεσ  που 
προκαλοφν τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ. 
 
Τα οφζλθ από τθν εφαρμογι του 1-MCP ςτα μιλα είναι πολυάρικμα και εμφανι, κακϊσ μασ επιτρζπουν να 
επιτφχουμε ζνα πιο ςτακερό καρπό με μια υφι κατάλλθλθ για τισ προτιμιςεισ του καταναλωτι, κακϊσ και 
μια καλφτερθ ςχζςθ  οξζοσ / ηάχαρθσ με μείωςθ τθσ λιπαρότθτασ του φλοιοφ . Επιπλζον, τα διαλογθτιρια 
φροφτων  μποροφν να ζχουν φροφτα υψθλότερθσ ποιότθτασ μετά από μακρζσ διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ , 
γεγονόσ που τουσ δίνει ευελιξία ςτισ πωλιςεισ, ςτθν αςφάλεια και τελικά καλφτερθ ποιότθτα για τουσ 
πελάτεσ τουσ. 
 
Το 1-MCP είναι ζνα αςτακζσ μόριο και είναι δφςκολο να ςυντεκεί , επομζνωσ απαιτεί μια προθγμζνθ 
τεχνολογία ςφνκεςθσ και για να αποφευχκεί θ αποςτακεροποίθςι του, είναι προτιμότερο να το παράγετε 
επί τόπου,επί πλζον , εφαρμόηετε  ςε πολφ χαμθλζσ δόςεισ και χρειάηεται μια αυςτθρι και διεξοδικι 
εφαρμογι. 
 
   Το FYSIUM  είναι ζνα καινοτόμο προϊόν που παράγεται επί τόπου,δια μζςου μιασ  προθγμζνθσ τεχνολογίασ 
αλλά εφκολου χειριςμοφ και πάνω από όλα  ο τρόποσ  παραγωγισ και εφαρμογισ του FYSIUM επιτρζπει ζνα 
προϊόν  υψίςτθσ  κακαρότθτασ με ζλεγχο τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ από τον εξωτερικό  χϊρο του ψυκτικοφ 
καλάμου, χωρίσ επαφι με το προϊόν οφτε ζνα λεπτό. 
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Γράφημα 1 .Σκληρότητα ςε μήλα Κόκκινα 
 

 

 
Γράφημα 2 .Σκληρότητα ςε μήλα G.Delisius 
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Η εμπειρία τησ  Fomesa ςτισ δφο τελευταίεσ 
περιόδουσ  των μιλων επιβεβαιϊνει τθν 
αξιοπιςτία  τθσ κεραπείασ, όπωσ για παράδειγμα 
φαίνεται   ςτο Γράφημα 1. 
Με το αποτζλεςμα τθσ ςτακερότθτασ τθσ 
εφαρμογισ του FYSIUM, μετά από  ζλεγχο τθσ 
εφαρμογισ , ςε κόκκινα μιλα ςτθν Ελλάδα και 
ςυντιρθςθ  ςε ελεγχόμενθ ατμόςφαιρα (CA) για 
διάςτθμα  4 μθνϊν, μποροφμε να δοφμε πϊσ θ 
μείωςθ τθσ ςτακερότθτασ  των καρπϊν ςε ςχζςθ 
με τουσ καρποφσ τθσ  περιόδουσ   ςυγκομιδισ 
είναι πολφ μικρότερθ των  φροφτων  χωρίσ 
επεξεργαςία  όπου επιτυγχάνεται μια μείωςθ τθσ 
απϊλειασ ςτακερότθτασ κατά 16,8% ςε ςφγκριςθ 
με τα μθ επεξεργαςμζνα φροφτα.  
Η εφαρμογι του FYSIUM βελτίωςε εκτόσ τθν 
ςτακερότθτα και τθν εμφάνιςθ των φροφτων και 
εμπόδιςε τθν εμφάνιςθ κθλίδων  που ζχουν 
ςχζςθ με τθ γιρανςθ , ωσ  φαίνεται ςτισ 
φωτογραφίεσ 1 και 2: Μάρτυρασ  και FYSIUM. 
Ραρόμοια αποτελζςματα ελιφκθςαν και με τισ  
υπόλοιπεσ    ποικιλίεσ ςτισ οποίεσ εφαρμόςτθκε  
το προϊόν, όπωσ π.χ.  μιλα Golden  ςτθν 
Ρορτογαλία , Γράφημα 2, όπου μποροφμε να 
εκτιμιςουμε   αποτελζςματα εν ςειρά όλων που 
ζχουν επιτευχκεί . 
Σε Golden ςυντθρθμζνα με απλι ψφξθ μποροφμε 
να διαπιςτϊςουμε  ότι θ μείωςθ τθσ απϊλειασ 
τθσ ςτακερότθτασ  εν ςφγκριςθ  με φροφτα που 
δεν ζγινε επεξεργαςία  είναι 22,7%.  
 
 

ΜΑΤΥΑΣ 
FYSIUM 
 

Φωηογπαθία 1και 2 . Μήλα Κόκκινα : σωπίρ επεξεπγαζία (Μάπηςπαρ) και με επεξεπγαζία FYSIUM ηην 

πεπαζμένη πεπίοδο 2017-2018  ζηην Ελλάδα . 
 

 

ΜΗΛΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ RED CHIEF ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

4 κήλεο ζε ειεγρόκελε αηκόζθαηξα θαη 13 εκέξεο ζε 
θαλνληθήαηκόζθαηξα .  

 

 

Σςγκομιδή 
 

Μάπηςπαρ 
 

FYSIUM 

 

ΜΗΛΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ G.DELICIUS ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

 

 

Σςγκομιδή 
 

Μάπηςπαρ 
 

FYSIUM 

 
3 ½ Μήλεο ζε θαλνληθή αηκόζθαηξα  
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Γράφημα 3 .Σκληρότητα  ςε μήλα GRANNYSMITH 
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ΜΗΛΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ G.SMITH ΙΠΑΝΙΑ  

 

 

Ππωσ βλζπουμε θ εφαρμογι του FYSIUM μασ δίνει μια ςυνολικι  εγγφθςθ για τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των  φροφτων , 
χάρθ ςτθν εφαρμογι ςτα διαλογθτιρια φροφτων μιασ πρωτοποριακισ τεχνολογίασ  , που μασ διαςφαλίηει τζλεια εφαρμογι. 
 Η εφαρμογι είναι γριγορθ και αξιόπιςτθ, με το πλεονζκτθμα ότι όταν γίνεται από τθν ζξω πλευρά  του καλάμου δεν 
επεμβαίνουμε  ςτθν ατμόςφαιρα και τισ ςυνκικεσ αυτοφ.  
Ειδικότερα  δεν εκκζτουμε τον άνκρωπο που κάνει τθν εφαρμογι  ςε κανζνα κίνδυνο, ζνα κζμα που κάκε μζρα ζχει 
μεγαλφτερο ενδιαφζρον. 

 
 

Σςγκομιδή 
 

Μάπηςπαρ 
 

FYSIUM 

 7κήλεο ζε ειεγρόκελε αηκόζθαηξα θαη 15 εκέξεο ζε θαλνληθή 
 

ΜΑΡΤΥΡΑΣ 
 

FYSIUM 
 

Επίςθσ παρατθρικθκαν διαφορζσ ςτθ 
κεραπεία  μιλων Granny Smith  ςτθν 
Ιςπανία, διατθρθμζνα  για 7 μινεσ ςε  
Ελεγχόμενθ Ατμόςφαιρα (CA) , όπωσ 
μπορείτε να διαπιςτϊςετε ςτο Γράφημα 3 
και ςτισ εικόνεσ3 (Φροφτα -Μάρτυρασ ) και 
4 (Φροφτα  FYSIUM) όπου, όπωσ και ςτισ 
προαναφερόμενεσ   περιπτϊςεισ, 
παρατθρείται ότι εκτόσ από τθ διατιρθςθ 
τθσ αρχικισ ςτακερότθτασ των φροφτων ,  
είναι ςχεδόν παρόμοια κατά τθν περίοδο 
τθσ ςυγκομιδισ, και παράλλθλα  ζχει  μια 
κεαματικι μείωςθ του κθλίδων  που 
προζρχονται από τθν οξείδωςθ και τθ 
γιρανςθ των φροφτων . 
 
 

Εικόνα  3 και 4 .Μιλα G.Smith χωρίσ επεξεργαςία(Μάρτυρασ) και επεξεργαςία με FYSIUM τθν περαςμζνθ περίοδο 
ςτθν Ιςπανία 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3 
 

ΕΙΚΟΝΑ 4 
 

ΕΙΚΟΝΑ 4 
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                                                         FYSIUM®: η νέα εναλλακτική λφςη 
 

                                Παξάγνπκε  ην 1-MCP ζε εζάο κε ηνλ πην βνιηθό ηξόπν, κε  

ζπλεξγαζίεο κε θνξπθαίεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε όιν  

ηνλ θόζκν. Με ην FYSIUM
®
, ν ρξόλνο είλαη ζην πιεπξό ζαο. 

Η θαηνρπξσκέλε κε δίπισκα επξεζηηερλίαο γελλήηξηα FYSIUM
®
  

ρξεζηκνπνηεί κηα θαζέηα αλζεθηηθή ζηελ  

παξαβίαζε, ε νπνία ελζσκαηώλεη ηξία ζπζηαηηθά κέξε: 

 Α, Β θαη C. ηηο ζσζηέο πνζόηεηεο, απηά ηα κέξε  παξάγνπλ  

1-MCP επί ηόπνπ ζην ρώξν ζαο . 

 

 

 

 

Η γελλήηξηα FYSIUM
®
 είλαη ηνπνζεηεκέλε έμσ από ηελ  

πεξηνρή απνζήθεπζεο θαη ζπλδέεηαη δηα κέζσ ζσιήλα  

κε ην εζσηεξηθό ζύζηεκα κεηαθνξάο αέξα (αεξνςπθηήξεο) ηνπ  

ρώξν απνζήθεπζεο. 

πκπαγήο θαη εύθνιε ζηε ρξήζε, ε πξνεγκέλε γελλήηξηα FYSIUM
®
  

έρεη ζρεδηαζηεί γηα απόιπηε αμηνπηζηία θαη ειάρηζην θίλδπλν.  

Οη εθπαηδεπκέλνη ππάιιεινη ππνινγίδνπλ ηελ αθξηβή πνζόηεηα  

ρεκηθώλ νπζηώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα  θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηελ  

απνζήθεπζε ησλ θξνύησλ .ηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηνύλ ηε γελλήηξηα  

FYSIUM
®
 εθηόο ηνπ απνζεθεπηηθνύ ρώξν. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ελ  

ζπλερεία απνδεηθλύεηαη κε ηε δνθηκή ελόο δείγκαηνο πνπ ειήθζε  πξηλ  

θαη κεηά ηελ εθαξκνγή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


