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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. 
 

Раздел 6. Специфични примери за обработка на реколтата 

 Съдържание 

В раздел 6 са разгледани примери за прибиране на реколтата и нейното третиране по отношение 

на различните суровини и крайни продукти. Тези примери отразяват начините, по които реколтата 

и обработката след прибиране се диференцират в зависимост от естеството на суровината 

(корени, семена, листа, цветя, плодове, кора, луковици). 

 Дескриптори на резултата от обучението 

 Знания, разбиране и професионални умения 

1. Discuss complete harvest and post-harvest strategies for specific plants 

2. Explain the different needs for specific plant parts used as raw material 

 

 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. 

 

6. Специфични примери за обработка на реколтата 

 

Кореноплодни (Джинджифил) 

Пресните коренища (Фигура 7) трябва да бъдат почистени от чужди материали, стъбла и корени. 

Когато е възможно се провежда промиване под налягане, тъй като е по-ефективно и има 

тенденция за намаляване на бактериалното замърсяване. Традиционно, коренищата са "убити" 

чрез потапяне в продължение на 10 минути във вряща вода. Тази процедура може също да 

деактивира ензимните процеси. След това те се сушат на слънце. Препоръчва се остъргване или 

надраскване за да се намали времето за изсъхване. В допълнение, това намалява растежа на 

плесени и протичането на ферментация. Този процес намалява съдържанието на влакна, 

премахвайки външния слой на обвивката, но също така има тенденция да премахва някои 

маслени компоненти, чиито концентрации са по-високи в кората. Белените коренища могат да 

бъдат избелени, за да получат по-добър външен вид. 
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Фигура 7. Свежи необработени коренища от джинджифил (© Giuseppe Mazza)  

След обелване и измиване, коренищата се накисват във вода в продължение на два до три часа. 

След това се поставят в 1,5-2% разтвор на калциев оксид за шест часа. След това коренищата се 

изцеждат и изсушават на слънце. Този подход се следва докато се получи лек, лъскав цвят. 

Процедурите за почистване и сушене трябва да се извършват възможно най-скоро след 

прибиране на реколтата. Стремежът е да се гарантира, че загубите, които могат да възникнат 

поради микробно замърсяване, растеж на плесени или ферментация, ще бъдат сведени до 

минимум. Механичните шайби, резачки, слънчеви или горещи въздушни сушилни системи могат 

да помогнат за намаляване на замърсяването с прах през процесите след прибиране на реколтата. 

Замразяването на обеления джинджифил отнема от 7 до 9 дни, за да достигне съдържание на 

влага от 7,8% до 8,8%. Сушенето на нарязан на парчета джинджифил отнема само пет до шест часа 

при използване на сушилня с напречен поток. От друга страна, ако джинджифилът е цялостен, 

това отнема шестнадесет до осемнадесет часа при същите условия. Механичното сушене 

осигурява продукт, който е по-чист и по-хомогенен. При сушене с горещ въздух, въздушният поток 

и температурата трябва да се регулират. Сушенето не трябва да надвишава 60 ° C, за да не се 

допусне обезцветяване. 

 

Окачествяване и опаковане 

Голям обем от коренища може да се съхранява в чанти от юта, дървени кутии и покрити 

картонени кутии за транспортиране. Сухите резени или прах се съхраняват в пластмасови 

торбички. Съхранението в хладна и суха среда е от голямо значение за сухи подправки.  

 

Съхранение 

Сушени подправки 

Сушените коренища или филизи трябва да се съхраняват при температура 10-15°С. Когато се 

съхраняват при стайна температура (23-26°С), след 3 месеца се наблюдават загуби до 20% 

олеорезин (сухо тегло) в сухия джинджифил, а съдържанието на (6) -гингерол намалява. Ето защо 

се препоръчва когато етеричните масла или олеорезинът са компонент на крайният продукт и 

няма хладилно складиране сухият джинджифил да се подложи максимално бързо на извличане 

или дестилация. Значението на сухото съхранение на сухия джинджифил, предназначен за 
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дестилация, може да бъде разбрано когато микотоксини от маната могат да бъдат дестилирани 

съвместно с етеричното масло. Маната и бактериите, развиващи се върху изсушени коренища, 

могат ефективно да се контролират с ко-гама облъчване в дози от 5 до 10 кг, като това води само 

няколко незначителни промени в качеството на джинджифиловото масло. Също така, етилен 

оксид може да се използва за дезинфекция с пара. За двете посочени техники са необходими 

специални и изключително безопасни инсталации. 

 Пресен джинджифил 

Прясният джинджифил трябва да се съхранява във влажна и нискотемпературна среда. Въпреки 

това нискотемпературното съхранение може да не е лесно постижимо близо до производствената 

зона. Срокът на годност на пресния джинджифил може да се удължи при съхранение при 10-12°C 

и висока влажност. 

Сушене 

Изсушаването на джинджифила включва два етапа: обелване на коренища за отстраняване на 

външната обвивка и механично изсушаване или изсушаване на слънце при допустими нива на 

влажност. За производството на сух джинджифил прибирането на реколтата се осъществява при 

условия на пълна зрялост. В повечето райони беленият джинджифил се изсушава на слънце. Но в 

райони, където метеорологичните условия не позволяват сушенето на слънце се използват 

подобрени методи на сушене с механични или слънчеви сушилни. При механичните сушилни се 

съобщава, че 57,2 °C е най-високата температура, при която джинджифил за пазара на подправки 

може да бъде дехидратиран. При по-високи температури цветът на продукта губи своята яркост.   

Традиционен метод за изсушаване на джинджифил 

Методът включва поставянето на белени, нарязани джинджифил в чисти бамбукови или 

циментови повърхности и изсушаване на слънце, докато нивото на влага достигне 10%. Сушенето 

може да продължи от седем до четиринадесет дни, в зависимост от метеорологичните условия. 

Недостатък на този метод е, че той не може да се използва при дъждовни условия. 

Съвременен метод за изсушаване на джинджифил 

Този метод включва използването на механична сушилна машина като сушилня за горещ въздух 

използвана за по-бързо изсушаване. Изсушаването на цял обелен джинджифил отнема около 

шестнадесет до осемнадесет часа в механична сушилня. Важно е да се наблюдава въздушния 

поток и температурата по време на сушенето.  

  

Методи за обработка 

Зелен (пресен) джинджифил 

Значително количество зелен (пресен) джинджифил се консумира в световен мащаб като 

зеленчук. Джинджифилът за зеленчукова употреба трябва да е месест, с ниско съдържание на 

влакна и следователно прибирането на реколтата се извършва на шестия месец от култивирането.  
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За да се подготви пресен джинджифил, гроздовете са повдигнати внимателно с лопата и след това 

коренища внимателно са изрязани от растенията. Коренищата са доста близко и техните форми са 

неправилни. Това позволява включването на мръсотия в пространствата, които трябва да бъдат 

премахнати по време на измиване. Прилепналите корени също се премахват. След измиване 

джинджифилът е леко изсушен преди да бъде пуснат на пазара под тази форма.  

Въпреки че има значителна консумация на пресен джинджифил в световен мащаб по-голямата 

част от продукцията се обработва до сух джинджифил. Традиционното изсушаване на 

подправките обаче се извършва по много несистематични и нехигиенични начини, което често 

води до несъответствие на продукта със стандартите за качество на международната търговия, 

особено на микробиологична основа. Съвременните земеделски производители обаче са 

придобили значителна осведоменост относно спецификациите за качество и следват добрите 

селскостопански практики. 

Екстракция с разтворител на масло от джинджифил и олеорезин 

Получаването на етеричните масла от джинджифил зависи от вида и произхода на растението, 

както и от култивирането, влагата по време на прибиране на реколтата, методите на екстракция и 

до известна степен от възрастта на растението. Маслото от джинджифил се ексктрахира чрез 

хидродестилация; дестилация на водата и парна дестилация. Екстракцията на джинджифил масло 

обикновено се постига чрез хидродестилация метод. Хидро дестилирането включва използването 

на вода или пара за възстановяване на летливи компоненти от растението. Основната 

характеристика на хидросистемата е, че тя позволява дестилацията на съединение или смес от 

вещества и след това възстановява продукта при много по-ниска температура от тази на 

температурата на кипене на отделните компоненти.  

Олеорезинът, който се получава чрез екстракция с летливи разтворители, съдържа аромата и 

вкуса на джинджифила в силно концентрирана форма. Процедурата по същество съдържа 

следните три стъпки: контактуване на праха с разтворителя за прехвърляне на съставките от 

подправката към разтворителя, отделяне на разтвора от праха и дестилиране на екстракта за 

възстановяване на продукта. Ефективността на извличането на олеорезина се влияе от фактори 

като размер на частиците, екстракционна среда и температура на екстракция. 

Механично пресоване на сокове 

Механичното пресоване се използва широко при извличането на сокове и масла от плодове, 

зеленчуци и маслодайни семена. Те се основават на прилагането на натиск върху растителните 

клетки и освобождаване на съдържащия се в тях сок или маслени съставки. Страничните продукти 

на механичното пресоване са твърди остатъци като кюспета или люспи, които или се предоставят 

за получаване на животински фуражи или се изхвърлят в земеделската земя. Ползата от 

механичното пресоване спряма химическата екстракция е, че тя държи течността свободна от 

разредените химикали и освен това е по-безопасна процедура. 

 

Семена (кардамон) 

Събиране на реколтата 
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Събирането в правилния етап на зрялост е от решаващо значение за производството на 

висококачествени кардамонови капсули. Плодовете трябва да се събират само след като са 

напълно узрели. Зрялата капсула съдържа черни семена (Фигура 8), докато незрели капсули - 

бели. Когато капсулите са узрели, те могат лесно да бъдат извадени от стъблото. Прибирането 

трябва да започне от основата на стъблото, с движения нагоре като се премахнат само капсулите, 

които са лесни за рязане, а останалата част трябва да остане в растението, за да се узрее. 

 

Фигура 8. Зрели капсули и семена от кардамон (© 2017 Profexports.com) 

 

Почистване 

Реколтата трябва да бъде почистена преди обработката. Първият етап е да се отстранят прахта и 

мръсотията с помощта на кошница за варене. Опитен работник може да почисти до 100 кг 

кардамон за осем часа на ден. Малки машини са на разположение за почистване, но те не са 

толкова афективни според тяхната цена. 

След узряване капсулите се измиват с чиста вода. Две или три големи пластмасови кофи 

(капацитет 15 литра) са подходящи за малки количества, но за големи количества капсули, 

обикновено е по-добре да се използва мивка с дренажен отвор. Трябва да се използва само вода, 

която е безопасна за пиене. Тя трябва да се сменя редовно за да се блокира възможността за 

бактериална инфекция. 

 Сушене  

Сушенето е най-важната част от процеса, тъй като качеството на крайния продукт се влияе пряко 

от него. Важно е кардамоновите капсули да се изсушят достатъчно скоро след прибиране на 

реколтата за да предотврати загубата на вкус. Също така е важно процесът на сушене да бъде 

възможно най-кратък и ефективен за да не се развиват плесени върху капсулите и да се запази 

яркозеленият цвят. Температурата на сушене не трябва да е по-висока от 50°C, тъй като това влияе 

на цвета и деликатния аромат на крайния продукт. На повечето места капсули с добър зелен цвят 

могат да се продават на висока цена.   

 Свежата капсула има около 85% влажност, която трябва да се намали до 10% в изсушения продукт 

при съхранение. Ако периодът на сушене е твърде дълъг, плесените може да започнат да се 

развива върху кардамона. Налице са доста различни методи за производители в малък мащаб, 
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които могат да се използват в зависимост от големината на бизнеса и местните метеорологични 

условия по време на обработката. Всеки метод има своите предимства и недостатъци. 

Смилане 

Най-често кардамоновите капсули се продават цели, но смилането може да бъде метод за 

повишаване на стойността на продукта. Въпреки това не се препоръчва смилането на 

подправките, тъй като те стават по-податливи на разваляне и контаминиране. Съединенията, 

които придават аромат и вкус не са стабилни и много скоро продуктът ги губи. Срокът на 

съхранение на смляните подправки е по-кратък от този на целия продукт.  Затова е много трудно 

потребителят да оцени качеството на подправката. Също така безпринципни производители могат 

да прибавят друг материал към основния продукт. Затова повечето консуматори, от едрите 

търговци до индивидуалните потребители предпочитат да купуват подправки. 

Пакетиране  

Капсулите Кардамон могат да бъдат опаковани в полиетиленови торбички с различни размери 

според търсенето на пазара. Торбите трябва да бъдат запечатани за да не се допусне 

проникването на влага. За тази цел се използват запечатващи машини. Продуктът трябва да има 

лесни за четене етикети. Етикетът трябва да съдържа цялата информация, която е от значение за 

продукта: име на продукта, търговска марка (ако е уместно), информация за производителя (име 

и адрес), дата на производство и срок на годност, тегло на съдържанието, добавени съставки ), 

както и всяка друга информация, която страната на произход и внос може да изисква.Storage  

Сухите капсули кардамон трябва да се съхраняват в сухи контейнери без да са изложени на пряка 

слънчева светлина. За дълготрайно съхранение в насипно състояние се използват полиетиленови 

торбички (здрави чували от юта) в дървени кутии. Торбичките от полиетилен допринасят за 

запазването на зеления цвят на шушулките. Всяка влага в чантите ще доведе до гниене на 

капсулите, затова е от изключителна важност капсулите да са напълно изсушени, преди да отидат 

в торбичките. Съхраняваните подправки трябва редовно да се проверяват за признаци на 

разваляне или влага, а когато се открият високи нива на влажност те трябва да бъдат отново 

изсушени, докато влажността падне до 10%.  

Складовата база трябва да бъде чиста, суха и охладена, а вредителите и насекомите да нямат 

достъп до нея. Мрежата против комари трябва да бъде монтирана на прозорците, за да не се 

допуска вредители и насекоми да влизат в стаята. Храни със силни миризми, детергенти и бои не 

трябва да се съхраняват в една и съща стая, тъй като те ще развалят финия аромат и вкус на 

кардамона. 

Листа (Стевия) 

Прибиране на реколтата 

Времето за събиране на стевия обикновено се повлиява от растежа и процесите на натрупване на 

стевиол гликозидите, така че точното време на реколтата зависи от използвания сорт Стевия и 

сезона на растеж. В тропическия и субтропическия климат първата реколта обикновено се случва 

след 4 месеца от засаждането и следващите реколти са на всеки три месеца, но в по-малко 
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топлите области броят на реколтите годишно е по-нисък. Има няколко места, особено в 

континентален Китай, където се извършва само една реколта за една година. 

Реколтата обикновено се прибира непосредствено преди цъфтежа, тъй като след цъфтежа се 

намалява съдържанието на стевиол гликозид в листата.   

За прибиране на реколтата растенията от стевия се отрязват на височина от около 4 инча (10 см) от 

земята. Някои специалисти препоръчват рязане на височина 6 инча (15 см). Има множество 

наръчници и механизирани системи за събиране на реколтата, които могат да се използват за 

събиране на стевия. След прибиране на реколтата обикновено се използва профилактичен 

фунгицид за контрол на гъбична инфекция в отрязания край на стъблото.  

 

Сушене 

След като листата бъдат събрани, те трябва да бъдат изсушени възможно най-бързо, за да се 

предотврати изгарянето и загубата на съдържанието на стевиол гликозид. Ако листата не са 

изсушени по подходящ начин в определен времеви период след събирането, това може да 

доведе до драстична загуба на стевиол гликозид и загуба до половината от първичното 

съдържание на глюкозид в рамките на три дни. Първоначалното съдържание на влага в пресните 

листа е повече или по-малко 80% и те трябва да се изсушат до крайна влажност от 10% за 

дългосрочно съхранение. Следователно общата загуба на тегло при процеса на сушене е 78%. По-

високият процент на остатъчна влага в листата по време на съхранението води не само до 

разграждане на съдържанието на гликозиди, но и до растеж и разлагане на плесени, което би 

довело до безполезност на листата за екстракция на гликозиди. 

Разделяне на листа и стъбла 

Стъблата на растението стевия включва много малко стевиол гликозиди, така че тяхното 

присъствие в продукта намалява общото съдържание на гликозиди. Освен това по време на 

екстракцията от стволовете се извличат много танини и восъчен материал, които пречат на 

пречистването на гликозидите. Така че, за да се направи добивът на листа ефективен, стъблата 

трябва да се отделят от листата. При много малки стопанства това може да се извършва ръчно, но 

за по-големите стопанства са необходими механични процедури. Дръжките могат да се разделят 

както преди, така и след сушенето.  

Балиране и опаковане 

Изсушените и почистени листа от стевия (Фигура 9) имат много ниска насипна плътност и 

следователно са много обемисти. За по-лесно и по-ефективно съхранение и транспортиране те се 

компресират в бали и след това се опаковат или в платнени HDPE торби, или в чисти LDPE торби. 

За пресоване на листата на стевията се използва хидравлична хоризонтална или вертикална преса 

за хващане. 
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Фигура 9. Изсушени листа стевия 

 

Цветове (лавандула) 

Резитбата 

Цветните пъпки трябва да бъдат отрязани през първите две години, така че растението да расте 

възможно най-добре и да създаде силна основа. През следващите години подрязването трябва да 

се извършва като отделен процес след прибиране на реколтата, обикновено през есента. 

Причината за това е, че прибирането на цветовете на растенията за масло оставя повечето стъбла 

на растенията. По-рядкото подрязване ще доведе до по-бавно отглеждане на културите. 

Подрязването може да се извърши с помощта на машини като специализирани тримери. 

Прибиране на реколтата 

Събиране на лавандула за етерично масло трябва да се реолизира, когато цветовете са се 

увеличили и долната половина започва да се отваря. Събирането на реколтата обикновено се 

извършва в края на декември и началото на януари, в зависимост от сезона. Времето за 

прибиране на реколтата може да бъде от четири до десет дни, след което качеството намалява. 

Планирането на събирането на реколтата, особено при големи насаждения при хубаво време, е от 

решаващо значение, тъй като водата, която влиза в контакт с маслото по време на етапа на 

предварително загряване на дестилацията, намалява качеството на маслото и ефективността на 

добива. Прибирането също не трябва да се извършва при твърде високи температури и много 

ветровити условия, тъй като значителни количества масло могат да бъдат загубени чрез 

изпаряване. Много ниските температури блокират развитието на естери и събирането на 

реколтата трябва да се забави, докато времето стане по-топло. Цветните шипове се нарязват на 15 

до 20 см под цветята. Тя може да бъде събрана ръчно с помощта на сърпове или ножици или чрез 

използване на машини, предназначени за задачата. Рязане на цветята, които се продават пресни 

или сушени, обикновено се случва една седмица по-късно, отколкото би било за производството 

на етерично масло. Цветовете също са нарязани с по-дълги стъбла. 

Парна дестилация 

След като се вземе, лавандула се дестилира. Стойността на маслото зависи от дестилацията. Ако 

нивата на налягане или температура са твърде високи, това може да доведе до промяна в 

молекулната структура на молекулите, отговорни за аромата, променяйки химическите 
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компоненти. Доходността на маслото може да се различава значително от един сезон до друг, тъй 

като възрастта на храстите и времето ще повлияят както на количеството, така и на качеството на 

продукта. 

Екстракция с разтворители 

По-малко количество лавандула и лавандуин се произвежда чрез екстракция с разтворител. 

Пълнителите се секретират от пресен растителен материал, като се използват разтворители като 

толуен, хексан и петролев етер. Разтворителите се изпаряват, за да се получи остатък, наречен 

пълнител. Пълнителите се използват от парфюмерийната промишленост (предимно сапуни) и за 

по-нататъшно подобрение те се смесват с етанол. След това сместа се охлажда и филтрува. След 

това етанолът се изпарява и оставя безводни остатъци, наречени абсолютни, което е по-широко 

разпространено в фината парфюмерия. Обикновено има 50% загуба от пълнител до абсолютна 

суровина. 

Сушени цветове 

След прибирането на реколтата цветовете се събират в снопове и се затварят за да се изсушат на 

сянка (Фигура 10). Някои цветове са лишени от шиповете след изсъхване и след това се съхраняват 

в кутии. Като цяло от 8 до 10 кг свежи цветя се изисква да произвеждат 1 кг сухи цветя. 

 

Figure 10. Сушени снопове лавандула 

 

Опаковане и съхранение 

Етеричните масла са летливи и трябва да се третират внимателно. Те се съхраняват в тъмни, 

херметически затворени стъклени бутилки и не трябва да бъдат изложени на топлина или тежки 

метали. Намаляването на етеричните масла започва, ако течността е много по-тъмна или по-

дебела от нормалното. С подходяща грижа етеричните масла остават качествени от 6 месеца до 2 

години; ако свежестта е подозрителна  маслото трябва да бъде изхвърлено. Тъмните стъклени или 

керамични контейнери, както и използването на флуорирана пластмаса и обработен алуминий са 

някои други начини за съхранение. В контекста на пазара с добавена стойност опаковките трябва 

да бъдат ясно обозначени, прилични и професионални. 
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Плодове (пресни чушки) 

Събиране и обработка 

В хода на прибиране на реколтата и манипулациите е важно да се запомни, че плодовете на чили 

пипера леко се омекотят и се появяват заболявания, ако са повредени, наранени или изложени на 

високи температури. Всички типове чили чушки, особено зелените чили Ню Мексико, са особено 

чувствителни към загуба на вода, излагане на слънце и излагане на висока температура. Тези 

проблеми вероятно ще се появят, ако пипера бъде оставен да престои повече от час на пряка 

слънчева светлина. Пресни чили чушки (Фигура 11), които са събрани през лятото, могат да имат 

температури в обвивката си от 32 ° C или по-високи. Поради тези причини те трябва да се съберат 

рано сутринта, да се отдалечат от пряка слънчева светлина и да се охлаждат бързо. Ако чили 

чушките не са охладени в рамките на 1 до 2 часа, те ще започнат да губят вода и да омекват. 

Повечето пресни пиперки се берат ръчно в кофи или чували и след това се поставят в контейнери, 

за да бъдат транспортирани до сенчестата площ за опаковане или преработка. Реколта от полето 

на дълги зелени чушки може да бъде събрана в началото на август, а след това отново през 

септември. Третата реколта обикновено дава малки плодове и може да не е равностойна.  

 

Фигура 11. Ню Мексико Чили пипер 

Реколтата от чили може да бъде изсушена върху подплатени рампи или движещи се конвейери 

или измита в хлориран резервоар за измиване. Резервоарите трябва да се почистват ежедневно, а 

нивата на хлориране трябва да се проверяват редовно. Тези санитарни практики са от съществено 

значение, тъй като чушките са доста чувствителни към бактериални заболявания, които могат да 

проникнат чрез резервоарите за измиване. След това чушките се сортират за премахване на 

заразените, презрелите, наранените и по друг начин получени дефектни плодове. След това може 

да се направи класификация според USDA или други пазарни стандарти. Обикновено пресните 

чушки чушки са опаковани в 1 1/4 размер гофрирани картонени кутии, които държат 30 lb. Кутиите 

могат да бъдат покрити с восък и трябва да имат горна и долна празнини и странични слотове за 

проветряване и охлаждане. Картонените кутии трябва да са значително по-здрави, за да издържат 

натрупването и транспортирането. Опаковането в пластмасовите торби (полиетилен) предлага 

допълнителна защита за чили чушките от загубата на влага. Пластмасовите филми намаляват 

загубата на вода от пипера, но могат да поврияят ефективността на охлаждането. Малките 

перфорации в пластмасата ще компенсират бариерата чрез подобряване на обмяната на газ и 
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увеличаване на въздушния поток по време на охлаждане и съхранение. Чилийските чушки могат 

да бъдат опаковани и в пластмасови торби или в опаковани тави, когато те трябва да се продават 

на пазарите на дребно за отделни потребители. Тези опаковки за продажба на дребно могат да се 

правят в помещението за опаковане или по-често в центъра за доставка. Чили пиперът съхраняван 

в кутии губи тегло на ден от около 3,5% при 24°C, но само 0,5% при 8°C. За да се намали 

допълнително загубата на тегло на плодовете, могат да се използват пластмасови опаковани тави 

или полиетиленови торби, особено при по-ниски температури на съхранение. 

Охлаждане и съхранение 

Свежите чили чушки са доста разваляща се стока. Правилното охлаждане удължава срока на 

годност, като забавя дишането, загубата на вода, промяната на цвета и разлагането. 

Температурите по-високи от 21°C ускоряват процеса на дишане и производство на етилен. Най-

предпочитаните методи за охлаждане за чили чушки са охлаждането на стайна температура и 

принудително  охлаждане с въздух. Охлаждането и складирането са независими операции и 

поради тази причина специфичните изисквания за бързо охлаждане трябва да се разглеждат 

отделно от нуждите от хладилно съхранение. При охлаждане в помещения, където пресният 

продукт е изложен на студен въздух в хладилник, контейнерите или кутиите трябва да се 

подреждат правилно, за да не се пречи на проникването на въздух между отделните устройства за 

съхранение. Охладителите на помещенията трябва да бъдат разделени на секции, така че наскоро 

реколтираните чушки с висока топлинна енергия на полето да се държат отделно от 

предварително охлаждания продукт. Мощни вентилатори и таванни дюзи могат да се използват 

за увеличаване на въздушния поток и в резултат на ефективността на охлаждане на охладителите 

на помещения. Принудителното охлаждане е активна процедура на охлаждане и е много по-бърз 

начин да се премахне топлината на място, отколкото охлаждането в помещението. При охлаждане 

с въздух вентилаторите изпращат студен въздух директно в кутиите или кофите, където се 

съхраняват продуктите. Охладителите на помещения могат да бъдат променени в охладители с 

принудително вкарван въздух сравнително бързо и без високи разходи, като добавят 

допълнителни вентилатори и прегради. Съществуват доста разнообразни варианти на дизайна на 

охлаждащия въздух; най-разпространеният е тунелът с принудително въздушно оформление. В 

тази система от всяка страна на вентилатора се поставят серия от кофи или палети, създавайки 

писта между двата реда. Коридорът и отвореният край са покрити с платно за създаване на тунел, 

а вентилаторът създава отрицателно налягане в тунела и изпраща студен въздух през купчините, 

за да охлади продукта. Контейнерите трябва да имат подходяща вентилация, така че въздухът да 

протича правилно по време на охлаждането. Изпарителното охлаждане с принудително изтичане 

на въздух е система, която използва охладители за изпаряване вместо хладилни агрегати. Тази 

охладителна система е практична за зони със сух климат. Изпарителният охладител се нуждае от 

по-малко енергия от механичното охлаждане. Освен това, производителите могат да изградят 

свои собствени системи. Изпарителните охладители с принудително издухване могат да намалят 

температурата на продукта до 16°C и да се използват за охлаждане на чувствителни продукти 

(като чили чушки) за местния пазар. 
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Съхранение 

Идеалните условия за съхранение на пресни чили чушки са 7-10°C и 90-95% относителна влажност. 

Охлаждането се извършва при по-ниски температури. Симптомите на неправилно охлаждане са 

омекване, хлътване и повишена чувствителност към разлагане. Повредата при замръзване 

възниква при 0°С. Ако се поддържа правилната хладна температура, повечето пресни люти чушки 

могат да се съхраняват в продължение на 2 до 3 седмици. Чили пиперките трябва да се доставят с 

хладилни камиони, но тези превозни средства не трябва да се използват за предварително 

охлаждане, тъй като хладилните ремаркета нямат достатъчна охлаждаща мощност или 

вентилация, за да отстранят достатъчно топлината на полето. Транзитното охлаждане е 

предназначено само за поддържане охлаждането на продукта по време на експедиция. 

Неадекватното управление на температурата и натрупването на етилен по време на съхранение 

или транзит улесняват узряването и разлагането. Някои плодове и зеленчуци произвеждат много 

по-големи количества етилен, отколкото чушките, така че те никога не трябва да се съхраняват или 

доставят с култури като домати, ябълки или пъпеши. Складовите помещения трябва да бъдат 

аерирани правилно, за да се сведе до минимум натрупването на етилен в околната среда. 

Поставянето на етилен скрубери, съдържащи калиев перманганат в склада или транспортното 

средство, също може да понижи нивата на етилена. Запазването на веригата на качество от 

производителя чрез потребителя е от решаващо значение при обработката на свежи чушки. 

Основата на веригата на качество е правилното охлаждане, но и намаляването на механичните 

наранявания, болестите и експозицията на етилен също са от съществено значение за максимално 

качество на чили чушките. 

 

Кора (канела) 

Събиране на реколтата 

Кората на Канелата се прибира два пъти в годината, веднага след всеки дъждовен сезон когато 

влагата прави кора кора по-лесно отделима. Първата реколта се получава, когато дърветата 

(фигура 12) са на три години. Това е една година след първото подрязване. Страничните стъбла, 

които са на около три години, са отстранени и кората е свалена. Кората от канела може да се 

придобие само от стъбла с диаметър между 1,2 и 5 см. 
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Фигура 12. Белено канелено дърво 

 

Обработване 

Около 60% от производствените разходи за канела отиват за преработката, тъй като беленето на 

кората от стъблата е труден процес и обикновено се извършва на ръка от квалифицирани белачи. 

Качество на канела зависи от това колко добре кората се отделя от стъблото, по-големите парчета 

или иглите имат по-висока цена на пазара от по-малките счупените парчета. Сушенето също е 

важен етап от процедурата на канела, тъй като той е един от факторите, които оказват влияние 

върху качеството на крайния продукт. 

Степени на обработка 

• Отстраняване на нежните стъбла (с диаметри по-малки от 1,2 см) и използването им като тор. 

• Стъблата с диаметър по-голям от 5 см не се използват за приготвяне на канела, но могат да се 

използват за дестилация на етерични масла.  

 Отстраняване на меката външна кора с помощта на закръглен нож с дебело острие. 

• Разтриване на стъблото с месингова пръчка за да разхлабите вътрешната кора. Важно е да 

използвате месингова пръчка, така че цветът на кората да не избледнява. 

• Пробиване на дупки около стеблото на интервали от 30 см с помощта на малък остър нож. 

Ножът трябва да бъде от неръждаема стомана или месинг, за да се избегне оцветяването на 

кората. 

• Правят се дълги разфасовки по дължината на стеблото, така че кората може внимателно да се 

отстрани от стъблото. Използва се заострения нож и триещия прът за да се облекчите отделянето 

на кората.  

• Парчетата отстранения кора се наричат пера. 
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 Отрязаните пера се подреждат едно до друго и се създават дълги  пера (до 1 м дължина) , 

като за външната страна се използват цели игли, а центъра се попълва със счупени парчета кора.  

 

Сушене 

Комплектованите пера се поставят върху стелажи от кокосови въжета и се изсушават на сянка, за 

да се избегне изкривяване. След четири или пет дни сушене, перата се търкалят на дъска за да се 

залепи пълнежа и след това се поставят в омекотяващата слънчева светлина за допълнително 

изсушаване. При влажен климат или по време на дъждовния сезон е необходимо да се използват 

механични сушилни за завършване на процеса на сушене. Съществуват много видове сушилни, 

които служат за различни ситуации (електрически, газови, биомаса). 

Окачествяване 

Качеството на канелата зависи от дебелината на кората, от външния вид (счупени или цели 

крачета) и от аромата и вкуса. 

Смилане 

Смилането може да бъде метод за повишаване на стойността на продукта. Въпреки това, не се 

препоръчва подправките да се смилат. След смилането подправките лесно се развалят. Вкусовите 

и ароматните съединения са нестабилни и бързо изчезват от сухите продукти, така че подправките 

имат много по-кратък срок на съхранение, отколкото цялата подправка. За потребителите е 

трудно да се прецени качеството на смляната подправка. Въпреки това не е трудно за неетичните 

преработватели да замърсят смлените подправки чрез добавяне на друг материал. Следователно 

повечето потребители, от търговци на едро до отделни клиенти, предпочитат да купуват цели 

подправки. 

Канелата понякога се смила на прах преди продажбата. Прахът трябва да се опакова в защитни от 

влага опаковки (полипропиленови торбички), за да запази вкуса. 

Пакетиране 

Канелените пръчки (фигура 13) се изрязват за да се създадат парчета с дължина до 10 см и се 

опаковат в полипропиленови торбички за да бъдат защитени от влага. Торбите трябва да бъдат 

запечатани за да се избегне навлизането на влага. Запечатването на торбите се извършва с 

уплътнителни машини. Атрактивни етикети трябва да се прилагат към продуктите. Етикетът трябва 

да включва цялата съответна продуктова и правна информация - име на продукта, търговска 

марка (ако е уместно), данни за производителя (име и адрес), дата на производство, дата на 

изтичане, тегло на съдържанието, добавени съставки ако е приложимо) плюс всяка друга 

информация, която страната на произход и вносът може да поиска. 
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Фигура 13. Канелени пръчки 

 

 

Съхранение 

Сухата канела трябва да се съхранява на места защитени от влага и слънчева светлина. 

Съхраняваните канелени пера трябва често да се проверяват за признаци на гниене или влага. Ако 

те са абсорбирали влагата трябва да бъдат отново изсушени до съдържание на влага 10%. 

Складовата база трябва да бъде чиста, суха, хладна и без вредители. Мрежата против комари 

трябва да бъде монтирана на прозорците, за да не се допуска вредители и насекоми да влизат в 

стаята. Храни, детергенти и бои със силни миризми не трябва да се съхраняват в една и съща стая, 

тъй като те ще разрушат деликатния аромат и вкус на канела. 

 

Луковици (Чесън) 

Събиране на реколтата 

Чесънът може да бъде събран на различни етапи от своето развитие за специални пазари. Обаче 

по-голямата част от чесъна се събира след зреенето на луковиците. Реколтата се прибира след 

като върховете на растението са паднали и са много сухи. Чесънът се отглежда в богата почва, 

затова е необходимо да се пречупят върховете на растението за да се предотврати прекалено 

голям растеж. За да се осигури зимна защина на чесън засаден в началото на есента може полето 

да се покрие с овес по време на засаждането (Фигура 14). В студения сезон се прилага слой от 

органичен мулч, който стабилизира младите растения, като предотвратява измръзването от студ, 

увреждане или преждевременно израстване. 
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Фигура 14. Покрито с овес поле засадено с чесън 

 

Технологии след прибиране на реколтата 

Чесън на прах 

Най-простият метод за запазване на чесъна е  дехидратиране на свежите чесънчета и смилане. 

Замърсеният чесън може да се използва като ароматизиращ агент за подправки и преработени 

храни. При приготвянето на праха скилидките чесън се нарязват на парчета, натрошават се, сушат 

се и се смилат на прах. Средното съдържание на алицин в чесъна е 0.8%, но суровият чесън 

съдържа около 3.7 mg / g алицин. В Индия дребномащабни индустрии използват сушилня с тави 

за сушене на главите чесън. Съдържанието на влага в скилидките чесън е сведено до минимум от 

начално съдържание на влага от около 60-65% (wb) до безопасно ниво от 6% (wb). Дехидратацията 

на скилидките чесън, използващи сушилня е както енергична, така и продължителна. Един етап за 

изсъхване на скилидка чесън в сушилня отнема около 9-10 часа, при температура 70 ° C. 

Чесново масло 

Чесновото масло е още една значителна подготовка. То се получава в процеса на дестилация на 

суров чесън. Парната дестилация е методът, използван за получаване на етерично масло от чесън. 

Съдържанието на етерично масло от скилидки от чесън е 0.2-0.5%. Състои се от различни сулфиди, 

като диалил дисулфид и диалил трисулфид.  

 

Съхранение на чесъна 

Чесънът и неговите изсушени продукти трябва да се съхраняват при условия на ниска влажност. 

Покълването протича когато съхранението се извършва при междинни температури. Освен това, 

разнообразието от чесън влияе върху потенциалния срок на съхранение. Условията, които трябва 

да се прилагат за търговско съхранение, зависят от периода на съхранение. Чесънът може да се 

съхранява в добро състояние за 1-2 месеца при температури на околната среда (20-30°C) и при 

ниска относителна влажност (<75%). Но при тези условия, луковиците в крайна сметка ще се 

размекват,стават порести и сбръчкани поради загуба на вода. За дългосрочно съхранение чесънът 

е най-добре запазен при температури от -1°C до 0°C при ниска относителна влажност (60-70%). 

Добрия въздушен поток е от съществено значение за избягване на натрупването на влага. При 
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тези контролирани условия срокът на съхранение на чесъна може да се увеличи до 9 месеца. 

Чесънът губи латентност, която се изразява с поникването на луковиците. Това се случва при 

температури на съхранение от 5-18°C. Също така високите нива на влажност ще благоприятстват 

развитието на маната. Трябва да се има предвид, че чесънът трябва да се съхранява отделно, за да 

се избегне предаването на миризма на други продукти. При натрупване на чесън в насипно 

състояние, вентилационните системи трябва да бъдат проектирани така, че да осигуряват въздух в 

складовата зала отдолу нагоре със скорост от 2 кубични фута на минута за кубик продукция. 

Редиците от контейнери трябва да бъдат разположени успоредно на посоката на въздушния поток 

и да са разположени на разстояние от шест до седем инча. 
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