
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO3 - Обучителен материал за бизнес с растения 
 

Модул No.2 

 

“Методи за обработка на реколтата” 

 

 

 

 



 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. 
Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за какво се използва съдържащата се в нея 
информация. 
 
 

2 Методи за обработка на реколтата 

Раздел 1. Значение на предварителната подготовка за прибиране на 

реколтата 

 

 Съдържание 

Раздел 1 най-общо разглежда факторите, които могат да повлияят на качеството на продукта и 

какво производителят трябва да има предвид, дори преди да започне култивацията, за да се 

постигне най-добрият възможен резултат 

 Дескриптори на резултата от обучението 

 Знания, разбиране и професионални умения 

1. Да посочва основните фактори, които трябва да се вземат под внимание преди да започне 

отглеждането на реколтата.  

2. Да планира различните етапи на производство с оглед придържане към нуждите на 

конкретното растение и краен продукт.   

 Общи и трансферни умения: 

1. Да планира изследователска задача. 

2. Да работи самостоятелно или с минимални напътствия, където е уместно. 

3.  Да работи в екип с минимални напътствия, където е уместно.  

4. Да покаже добри писмени и устни комуникационни умения.  

5. Да демонстрира компютърна грамотност. 

6. Да извършва онлайн (компютърно) търсене, за да развива умения в областта на 

информационните технологии, за да извлича информация от различни източници. 

 

1. Значение на предварителната подготовка за прибиране 

на реколтата 

Този въпрос е свързан със законосъобразните изисквания за производителя и бизнеса при 

производството на високо качествен продукт, който ще привлече премийна пазарна цена. 

Операциите преди пребирането на реколтата включват подготовка на съоръженията за събиране 

на продукцията, което ще гарантира, че реколтата е съхранена и изсушена (когато е необходимо) 

бързо при стерилни условия. Основните обяснения за нискокачествен продукт са прибиране на 

реколтата преди нейното узряване, лоши системи за сушене, които повишават риска от задържане 

на влага и микробно замърсяване, както и последващ дъжд по време на сушенето, който 

нарушава правилното протичане на процеса. Необходим фактор е предварителното наличие на 

сгради или конструкции или общи съоръжения за сушене и втвърдяване на продукта в района на 

прибиране на реколтата. Много производители на билки използват конвенционални техники, при 

които основните възникващи проблеми са свързани със задържането на влага във висока степен, 

микробно замърсяване и замърсяване с вещества от околната среда. Мерките за защита, за да се 
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предотвратят опасностите от добавки, замърсители, токсини или вредни организми в храните, са 

взети от международните санитарни и фитосанитарни споразумения. По-конкретно, има 

проблеми с плесените, високото съдържание на влага и афлатоксини. Затрудненията при 

намаляването на тези проблеми на ниско ниво, свързани с лошите климатични условия при 

прибиране на реколтата, се основават на внедряване на евтини и нискокачествени иновации, 

лоши складове и малки производствени единици. Лошите съоръжения за съхранение и 

нехигиеничните и неправилни стратегии за съхранение допълнително подпомагат замърсяването 

с ексременти на бозайници и други организми, както и с плесени или други микроби. За да се 

защити от тези проблеми напълно, капиталовото предприятие е от основно значение, особено за 

механизирано манипулиране след прибиране на реколтата. Целият персонал (включително и 

теренните работници), необходим в етапите на подготовка за размножаване, култивиране, 

прибиране на реколтата и след прибиране на реколтата от растителна продукция, трябва да 

поддържа подходяща лична хигиена и да получава обучение по отношение на техните хигиенни 

отговорности. 
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