
Numer projektu: 2016-1-EL01-KA202-023491 

 
 

 

 

 

 

 

 

IO3 - Total Business Plants –materiały szkoleniowe 
 

Moduł nr.2 

 

“Metody zbiorów” 

 

 

 



 

 

2 “Metody zbiorów” 

 

 

1. Rozdział 1. Uwagi przed zbiorami 

 

 Podsumowanie 

 W części 1 omówiono ogólnie czynniki, które mogą mieć wpływ na jakość produktu i na to, co 

powinien mieć producent, nawet przed rozpoczęciem uprawy (od wyboru odpowiedniej rośliny 

do odpowiednich urządzeń do przechowywania), aby uzyskać najlepszy możliwy wynik. 

 Rezultaty nauczania 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe 

1. Określ główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem uprawy 

2. Zaplanuj różne etapy produkcji, aby zachować zgodność z potrzebami konkretnej rośliny i 

produktu końcowego 

 

 Ogólne i zbywalne umiejętności: 

1. Zaplanuj zadanie badawcze 

2. W razie potrzeby pracuj niezależnie lub z minimalnymi wskazówkami 

3. Pracuj w zespole, kierując się minimalnymi wskazówkami 

4. Pokaż dobre umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej. 

5. Zademonstrowanie umiejętności obsługi komputera. 

  6.   Wykonuj wyszukiwanie online (komputerowe), aby rozwinąć umiejętności w zakresie technologii     

informatycznych w celu wyszukiwania informacji z różnych źródeł 

1. Uwagi przed zbiorami 

W świetle uzasadnionej troski producenta i przedsiębiorstwa o wytwarzanie wysokiej jakości produktu, 

który przyciągnie na rynek najwyższą cenę. Operacje przed zbiorami polegają na przygotowaniu 

urządzeń do zbioru plonów, co zagwarantuje, że zbiory będą szybko składowane i suszone (w razie 

potrzeby) w sterylnych warunkach. Głównymi przyczynami niskiej jakości produktu są: zbiór plonów, gdy 

nie jest on rozwinięty, słabe systemy suszenia, w których występuje wysokie ryzyko zatrzymywania 

wilgoci i skażenia mikrobiologicznego oraz kolejnych opadów deszczu w trakcie procedury suszenia, co 

zakłóca procedurę suszenia. Konieczne jest istnienie budynków lub konstrukcji lub wspólnego zakładu 

suszenia i peklowania w pobliżu obszaru zbiorów. Wielu producentów ziół wykorzystuje konwencjonalne 

techniki i stosuje wysoką retencję wilgoci, zanieczyszczenia mikrobiologiczne i zanieczyszczenia 

substancjami obcymi. Środki ochrony, mające na celu zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z 

dodatkami, zanieczyszczeniami, toksynami lub organizmami szkodliwymi w żywności, pochodzą z 

międzynarodowych porozumień sanitarnych i fitosanitarnych. W szczególności występują problemy z 

pleśnią, wysoką zawartością wilgoci i substancją aflatoksynową. Problemy z ograniczeniem tych 

problemów do niskiego poziomu wynikają ze słabych warunków klimatycznych w okresie zbiorów, 
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związanych z tanimi innowacjami w zakresie przygotowywania plonów, ubogimi magazynami i małymi 

jednostkami produkcyjnymi. Złe warunki przechowywania oraz niehigieniczne i niewłaściwe strategie 

przechowywania dodatkowo przyczyniają się do zanieczyszczenia ssakami i innymi odchodami, a także 

pleśniami i innymi drobnoustrojami. Aby całkowicie przezwyciężyć te problemy, niezbędne jest 

inwestowanie kapitału, zwłaszcza w zmechanizowaną obróbkę po zbiorach. Wszyscy pracownicy (liczący 

pracowników polowych) potrzebni w fazach rozmnażania, uprawy, zbiorów i przygotowywania po 

zbiorach produkcji roślinnej powinni utrzymywać odpowiednią higienę osobistą i przechodzić szkolenie 

w zakresie ich obowiązków higienicznych. 
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