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2 Metody przetwarzania zbiorów 

 

 

1. Rozdział 6 Przykładowe wytyczne 

 Podsumowanie 

 W rozdziale 6 podano siedem przykładów całkowitego zbioru i obróbki po zbiorze różnych 

surowców i produktów końcowych. Te przykłady odzwierciedlają zróżnicowanie zbiorów 

i zabiegów po zbiorach w zależności od rodzaju surowca (korzenie, nasiona, liście, kwiaty, 

owoce, kora, bulwa). 

 Rezultaty nauczania 

 Wiedza, zrozumienie i umiejętności zawodowe 

1. Omawia kompletne strategie zbiorów i procedur po zbiorach dla konkretnych roślin 

2. Wyjaśnia różne potrzeby konkretnych części roślin wykorzystywanych jako surowiec. 

 Umiejętności ogólne i uniwersalne: 

1. Planuje zadania badawcze 

2. W razie potrzeby pracuje niezależnie lub z minimalnymi wskazówkami 

3. Pracuje w zespole, kierując się minimalnymi wskazówkami 

4. Wykazuje umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej. 

5. Demonstruje umiejętności obsługi komputera. 

6. Wykonuje wyszukiwanie online, wyszukując informacje z różnych źródeł. 

 

6. Przykładowe wytyczne 

 

Korzenie (Imbir) 

Świeże kłącza (Ilustracja 7) należy oczyścić z obcych materiałów, łodyg i korzeni. Gdy jest to możliwe, 

zaleca się mycie pod ciśnieniem, ponieważ jest ono bardziej skuteczne i zmniejsza obciążenie bakteryjne. 

Tradycyjnie kłącza są "zabijane" przez zanurzenie przez 10 minut we wrzącej wodzie. Procedura ta może 

również dezaktywować procesy enzymatyczne. Następnie kłącza są suszone na słońcu. W celu skrócenia 

czasu schnięcia zaleca się peeling lub drapanie. Ponadto proces ten hamuje wzrost pleśni i fermentację. 

Jednak o ile minimalizuje się zawartość błonnika, usuwając zewnętrzną warstwę skóry, o tyle usuwa się 

również niektóre składniki oleiste, ponieważ ich stężenie może być większe w korze. Obrane kłącza 

można wybielać w celu uzyskania lepszego wyglądu. 
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Ilustracja 7. Świeże, nieprzetworzone kłącza imbiru (© Giuseppe Mazza)  

Po obraniu i umyciu kłącza są namaczane w wodzie przez dwie do trzech godzin. Następnie są one 

umieszczane w 1,5-2% roztworze tlenku wapnia przez sześć godzin. Po tym kłącza są odwadniane 

i suszone na słońcu. Podejście to jest stosowane, kiedy pożądany jest jasny, błyszczący kolor. 

Procedury czyszczenia i suszenia należy przeprowadzać jak najszybciej po zbiorze. Pęd ma zapewnić 

minimalizację strat, które mogą wystąpić w wyniku skażenia mikrobiologicznego, wzrostu pleśni 

i fermentacji. Mechaniczne myjki, krajalnice i suszarki słoneczne lub gorące powietrze mogą pomóc 

zredukować zanieczyszczenie pyłem podczas procesów po zbiorach. Niesuszony, obrany imbir 

potrzebuje od 7 do 9 dni, aby osiągnąć wilgotność w przedziale od 7,8% do 8,8%. Jeżeli imbir pokroi się 

w plastry, suszenie za pomocą suszarki poprzecznej trwa tylko od pięciu do sześciu godzin. Z drugiej 

strony, jeżeli imbir jest cały, proces ten trwa od szesnastu do osiemnastu godzin, w tych samych 

warunkach. Suszenie mechaniczne zapewnia czystszy i bardziej jednorodny produkt. Podczas suszenia 

gorącym powietrzem należy wyregulować przepływ powietrza i temperaturę. Suszenie nie powinno 

przekraczać 60°C, aby nie dopuścić do przebarwień. 

 

Klasyfikacja i pakowanie 

Duża ilość kłączy może być przechowywana w workach jutowych, drewnianych skrzynkach i zakrytych 

kartonach do transportu. Suszone plasterki lub proszek są przechowywane w workach plastikowych. 

Przechowywanie w chłodnym i suchym środowisku ma duże znaczenie dla suchych przypraw.  

Przechowywanie 

Suszone przyprawy korzenne  

Suszone kłącza lub plastry należy przechowywać w temperaturze 10-15°C. W czasie przechowywania 

w temperaturze pokojowej (23-26°C) na suchym imbirze po 3 miesiącach obserwowano ubytki do 20% 

oleożywicy (sucha masa) oraz zmniejszenie zawartości (6) ingerolu. Zaleca się zatem, aby szybko 

ekstrahować lub destylować wysuszony imbir, jeśli nie mamy dostępu do chłodni, a olej lub oleożywica 

jest produktem końcowym. Znaczenie suszarni imbiru przeznaczonego do destylacji można podkreślić 

tylko dzięki mikotoksynom pochodzącym z mykotoksyn pleśniowych, które mogą być destylowane 

z olejem eterycznym. Pleśń i bakterie rosnące na suszonych kłączach mogą być skutecznie kontrolowane 

napromienianiem Cogamma w dawkach od 5 do 10 kg, przy niewielkich zmianach w jakości oleju 

imbirowego. Tlenek etylenu może być również stosowany do dezynfekcji parą wodną. Dla obu 

wymienionych technik konieczne są specjalne, bezpieczne instalacje. 
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Świeży imbir 

Świeży imbir należy przechowywać w wilgotnych i niskich temperaturach. Przechowywanie w niskich 

temperaturach nie zawsze jest jednak łatwe w pobliżu obszaru produkcji. Okres przydatności do spożycia 

świeżych imbirów może zostać wydłużony dzięki przechowywaniu w temperaturze 10-12°C i wysokiej 

wilgotności. 

Suszenie 

Suszenie imbiru składa się z dwóch etapów: obieranie kłączy w celu usunięcia zewnętrznej skóry oraz 

mechaniczne suszenie lub suszenie w słońcu przy akceptowalnym poziomie wilgotności. W przypadku 

produkcji imbiru suchego zbiór odbywa się po uzyskaniu pełnej dojrzałości. W większości obszarów, 

w imbir jest suszony na słońcu, bez skórki,, ale w miejscach, gdzie warunki pogodowe nie pozwalają na 

suszenie na słońcu, stosuje się również ulepszone metody suszenia za pomocą suszarek mechanicznych 

lub słonecznych. W suszarniach mechanicznych 57,2°C to najwyższa temperatura suszenia imbiru dla 

rynku przypraw. Przy wyższych temperaturach kolor ma tendencję do utraty jasności. 

Tradycyjna metoda suszenia imbiru  

Metoda polega na umieszczaniu obranego, pociętego imbiru w bambusie lub na cemencie i suszeniu na 

słońcu aż do osiągnięcia poziomu wilgotności 10%. Suszenie może trwać od siedmiu do czternastu dni, 

w zależności od warunków pogodowych. Wadą tej metody jest to, że nie można jej stosować 

w warunkach deszczowych. 

Nowoczesna metoda suszenia imbiru 

Metoda ta obejmuje zastosowanie suszarki mechanicznej, takiej jak suszarka na tacach z gorącym 

powietrzem, wykorzystywanej do przyspieszenia procesu suszenia. Do suszenia całego obitego imbiru w 

suszarce mechanicznej potrzeba od szesnastu do osiemnastu godzin. Należy stale monitorować 

przepływ powietrza i temperaturę podczas suszenia. 

Metody przetwarzania 

Zielony (świeży) imbir 

Znaczna ilość imbiru zielonego (świeżego) jest spożywana na całym świecie jako warzywo. Imbir do 

warzyw powinien być mięsisty z niską zawartością błonnika i dlatego zbiór zaczyna się od szóstego 

miesiąca. 

Aby przygotować świeży imbir, skupiska wyciąga się ostrożnie za pomocą łopaty, a następnie starannie 

wycina się kłącza. Kłącza są bardzo blisko siebie, a ich kształty są nieregularne. Pozwala to na dostanie 

się brudu do przestrzeni wewnętrznych, które muszą być oczyszczone podczas mycia. Usuwane są 

również przylegające korzenie. Po umyciu imbir jest delikatnie suszony na słońcu przed wprowadzeniem 

do obrotu w tej formie. 

Chociaż na całym świecie spożywa się znaczne ilości imbiru świeżego, większość produkcji obejmuje 

imbir suchy. Tradycyjnie suszenie przypraw odbywało się w sposób wysoce niesystematyczny 

i niehigieniczny, co często prowadziło do tego, że produkt nie spełniał norm jakości obowiązujących 
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w handlu międzynarodowym, zwłaszcza z powodów mikrobiologicznych. Nowocześni rolnicy zdobyli 

jednak znaczną wiedzę na temat specyfikacji jakościowych i stosują dobre praktyki rolnicze. 

Ekstrakcja rozpuszczalnikiem olejku imbirowego i oleożywicy 

Odzyskiwanie olejków eterycznych z imbiru zależy od rodzaju i pochodzenia rośliny, jak również od 

uprawy, wilgotności w czasie zbioru, metod ekstrakcji oraz, w pewnym stopniu, od wieku rośliny. Olejek 

z imbiru jest ekstrahowany przez hydro destylację; destylację wodną i parową. Ekstrakcję olejku 

imbirowego osiąga się zwykle metodą hydroodestylacji. Destylacja wodna obejmuje wykorzystanie wody 

lub pary do odzyskiwania lotnych składników z rośliny. Podstawową cechą destylacji wodnej jest to, że 

umożliwia ona destylację związku lub mieszaniny substancji, a następnie odzyskiwanie w znacznie niższej 

temperaturze niż temperatura wrzenia poszczególnych składników. Oleoretyna, którą otrzymuje się 

przez ekstrakcję lotnymi rozpuszczalnikami, zawiera aromat imbiru w postaci wysoko stężonej. 

Procedura zasadniczo obejmuje następujące trzy etapy: kontaktowanie proszku z rozpuszczalnikiem 

w celu przeniesienia składników z przyprawy do rozpuszczalnika, oddzielenie roztworu od proszku 

i destylowanie ekstraktu w celu odzyskania produktu. Na wydajność ekstrakcji oleożywicy wpływają 

takie czynniki, jak wielkość cząstek, środowisko ekstrakcji i temperatura ekstrakcji. 

Mechaniczna ekstrakcja soków 

Ekstrakcja mechaniczna jest szeroko stosowana w ekstrakcji soków i olejów z owoców, warzyw i nasion 

oleistych. Opierają się na stosowaniu ciśnienia do wzbudzania komórek roślinnych i uwalniania 

zawartych w nich soków lub składników oleju. Produktami ubocznymi mechanicznej ekspresji są stałe 

resztki, takie jak wytłoczyny lub skórki, które są albo poddawane procesji, aby stać się karmą dla 

zwierząt, albo rozrzucane na gruntach rolnych. Korzyścią mechanicznej ekstrakcji w porównaniu 

z ekstrakcją chemiczną jest to, że otrzymany płyn jest wolny od zanieczyszczeń chemicznych oraz, że jest 

to bezpieczniejsza procedura. 

Nasiona (Kardamon) 

Zbiór 

Zbiór w odpowiednim stadium dojrzałości ma kluczowe znaczenie dla wysokiej jakości produkcji 

kapsułek kardamonu. Owoce należy zbierać tylko wtedy, gdy są w pełni dojrzałe. Dojrzała kapsułka 

zawiera czarne nasiona (Ilustracja 8), a niedojrzała białe. Kiedy kapsułki są dojrzałe, można je łatwo 

wyjąć z łodygi. Zbiory powinny rozpoczynać się od podstawy łodygi, przesuwając się ku górze, usuwając 

tylko łatwo otwierające się kapsułki, podczas gdy reszta powinna pozostać w roślinie w celu osiągnięcia 

dojrzałości. 
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Ilustracja 8. Dojrzałe kapsułki i nasiona kardamonu (© 2017 Profexports.com) 

 

Czyszczenie  

Uprawa powinna zostać oczyszczona przed dalszym przetwarzaniem. Pierwszym etapem jest pozbycie 

się kurzu i brudu za pomocą koszyczka do przesiewania ziarna. Doświadczony pracownik może oczyścić 

do 100 kg kardamonu w ciągu ośmiu godzin dziennie. Po wyłuszczeniu do mycia kapsułek używana jest 

czysta woda. Dwa lub trzy duże wiaderka z tworzywa sztucznego (pojemność 15 litrów) są odpowiednie 

dla małych ilości, ale w przypadku dużych ilości zazwyczaj lepiej jest użyć zlewu z otworem 

odpływowym. Należy używać wyłącznie wody, która jest bezpieczna do picia. Wodę należy zmieniać 

regularnie aby zapobiec infekcjom. 

Suszenie 

Suszenie jest najważniejszą częścią procesu, ponieważ jakość produktu końcowego jest bezpośrednio 

zależna od tego procesu. Ważne jest, aby kapsułki kardamonu wysuszyć wkrótce po zbiorze, gdyż 

zapobiega to utracie smaku. Ważne jest również, aby proces suszenia był tak krótki, jak to tylko możliwe, 

aby na kapsułkach nie rozwinęła się pleśń i zachował się jasnozielony kolor. Temperatura suszenia nie 

powinna być wyższa niż 50 ° C, ponieważ wpływa to na kolor i delikatny smak produktu końcowego. 

W większości przypadków kapsułki kardamonu o dobrym zielonym kolorze mogą być sprzedawane po 

wyższej cenie. 

Świeża kapsułka z kardamonu ma około 85% wilgotności, która musi zostać zredukowana do 10% 

w wysuszonym produkcie, aby go przechowywać. Jeśli okres suszenia jest zbyt długi, na kardamonie 

może pojawić się pleśń. Istnieje wiele metod odpowiednich dla procesorów na małą skalę, w zależności 

od wielkości firmy i lokalnych warunków pogodowych w czasie przetwarzania. Każda metoda ma swoje 

wady i zalety. 

Mielenie 

Kapsułki kardamonu mogą być pakowane w torebki polietylenowe o różnych rozmiarach w zależności od 

zapotrzebowania rynku. Torby muszą być zapieczętowane, aby wilgoć nie dostała się do środka. Do tego 

celu używane są urządzenia uszczelniające, które muszą posiadać etykiety łatwe do odczytania. Etykieta 

musi zawierać wszystkie informacje istotne dla produktu: nazwę produktu, znak towarowy (w 

stosownych przypadkach), informacje producenta (nazwa i adres), datę produkcji i datę ważności, wagę 
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zawartości, dodane składniki (jeśli dotyczy) oraz wszelkie inne informacje, których może wymagać kraj 

pochodzenia i przywozu. 

Magazynowanie 

Suszone kapsułki kardamonu należy przechowywać w suchych pojemnikach, nie narażając ich na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przypadku długotrwałego przechowywania luzem 

wewnątrz pojemników drewnianych stosuje się worki z polietylenem, wykonane z włókien juty. Torby 

polietylenowe przyczyniają się do zachowania zielonego koloru strąków. Jakakolwiek wilgoć w torebkach 

będzie prowadzić do gnicia kapsułek, dlatego też bardzo ważne jest, aby kapsułki były całkowicie 

wysuszone zanim trafią do worków jutowych. Przechowywany kardamon musi być regularnie 

sprawdzany pod kątem oznak psucia się lub wilgoci, a w przypadku wykrycia wysokiego poziomu 

wilgotności musi być ponownie suszony, aż wilgotność spadnie do 10%. 

Magazyn musi być czysty, suchy i chłodny, a szkodniki i owady nie mogą mieć do niego dostępu. Aby 

zapobiec przedostawaniu się szkodników i owadów do pomieszczenia, na oknach należy zamontować 

siatkę na komary. Żywności, detergentów i farb nie należy przechowywać w tym samym pomieszczeniu, 

ponieważ zepsują one delikatny aromat i smak kardamonu. 

 

Liście (Stewia) 

Zbiór 

Czas zbiorów stewii zależy zazwyczaj od wzrostu i nagromadzenia glikozydów stewiolowych, czyli 

również od zastosowanej odmiany Stewii i sezonu wegetacyjnego. W klimacie tropikalnym 

i podzwrotnikowym pierwsze zbiory odbywają się zazwyczaj po 4 miesiącach sadzenia, a kolejne 

następują co trzy miesiące, ale na obszarach zimniejszych liczba zbiorów rocznie jest zazwyczaj mniejsza. 

Są miejsca, szczególnie w Chinach kontynentalnych, gdzie w ciągu roku odbywa się tylko jeden zbiór 

plonów. 

Zbiory odbywają się zazwyczaj tuż przed kwitnieniem, ponieważ po kwitnieniu zmniejsza się zawartość 

glikozydów stewiolowych w liściach. 

Przy zbiorach stewii są przycinane na około 4 cale (10 cm) wysokości od podłoża. Niektórzy specjaliści 

zalecają cięcie na wysokości 15 cm. Istnieje mnóstwo podręczników i zmechanizowanych systemów 

żniwnych, które mogą być używane do zbioru stewii. Po zbiorze zwykle stosuje się profilaktyczny środek 

grzybobójczy do zwalczania infekcji grzybiczej na przeciętym końcu łodygi. 

Suszenie 

Po zebraniu liści należy je jak najszybciej wysuszyć, aby zapobiec brązowieniu i utracie glikozydów 

stewiolowych. Jeśli liście nie zostaną wysuszone w odpowiedni sposób i w określonym czasie po zbiorze, 

może to prowadzić do drastycznej utraty glikozydów stewiolowych i utraty nawet połowy pierwotnej 

zawartości glikozydów w ciągu trzech dni. Początkowa wilgotność świeżych liści wynosi mniej więcej 80 

% i należy je osuszyć do końcowego poziomu wilgotności wynoszącego 10 % w celu długotrwałego 

przechowywania. W związku z tym całkowita utrata masy w procesie suszenia wynosi 78%. Wyższy 
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procent wilgoci resztkowej w liściach podczas przechowywania powoduje nie tylko rozkład zawartości 

glikozydów, ale także wzrost i rozkład pleśni, co prowadzi do bezużyteczności liści przy ekstrakcji 

glikozydów. 

Oddzielanie liści i łodyg 

Łodygi stewii zawierają bardzo niewiele glikozydów stewiolowych, więc ich obecność w zebranej części 

zmniejsza ogólną zawartość glikozydów. Ponadto podczas ekstrakcji łodygi wypłukuje się dużo garbnika 

i woskowego materiału, co utrudnia oczyszczanie glikozydów. W związku z tym, aby wydobycie liści było 

opłacalne, łodygi należy oddzielić od liści. W przypadku bardzo małych gospodarstw można to zrobić 

ręcznie, ale w większych gospodarstwach konieczne są procedury mechaniczne. Łodygi można oddzielić 

zarówno przed jak i po suszeniu. 

Prasowanie i pakowanie 

Suszone i oczyszczone liście stewii (ilustracja 9) mają bardzo niską gęstość i dlatego są bardzo 

nieporęczne. W celu łatwiejszego i bardziej wydajnego przechowywania i transportu są one prasowane 

w bele, a następnie pakowane w worki z włókniny HDPE lub w torby LDPE. Do belowania liści stewii 

używana jest hydrauliczna prasa pozioma lub pionowa. 

  

Ilustracja 9. Suszone liście stewii 

 

Kwiat (Lawenda) 

Przycinanie 

Pąki kwiatowe powinny być przycinane w ciągu pierwszych dwóch lat, aby roślina mogła rosnąć 

w najlepszy możliwy sposób i stworzyć silną ramę. W kolejnych latach przycinanie powinno odbywać się 

jako osobny proces po zbiorach, zwykle jesienią. Powodem tego jest fakt, że przy zbiorach kwiatów 

roślin dla ich oleju większość łodyg pozostaje na roślinach. Rzadsze przycinanie spowoduje, że rośliny 

będą rosły wolniej. Przycinanie można wykonać za pomocą maszyn takich jak specjalistyczne przycinarki. 

Zbiory 

Zbioru lawendy na olejek eteryczny należy zacząć, gdy kwiaty wyrosną, a dolna połowa zaczyna się 

otwierać. Zbiór odbywa się zwykle pod koniec grudnia i na początku stycznia, w zależności od sezonu. 

Czas zbiorów może wynosić od czterech do dziesięciu dni, a następnie jakość się pogorszy. Planowanie 
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zbiorów, szczególnie w przypadku dużych plantacji, przy dobrej pogodzie, ma kluczowe znaczenie, 

ponieważ woda, która wchodzi w kontakt z olejem podczas etapu wstępnego podgrzewania, obniża 

jakość oleju i wydajność ekstrakcji. Zbiór nie może również odbywać się w zbyt wysokich temperaturach 

i bardzo wietrznych warunkach, ponieważ znaczne ilości oleju mogą zostać utracone podczas parowania. 

Bardzo niskie temperatury blokują rozwój estrów, a zbiory muszą być opóźnione, dopóki pogoda nie 

będzie cieplejsza. Kolce kwiatowe są przycinane od 15 do 20 cm poniżej kwiatów. Można go zbierać 

ręcznie za pomocą sierpów lub nożyc lub przy użyciu maszyn przeznaczonych do tego zadania. Cięcie 

kwiatów, które mają być sprzedawane świeże lub suszone, zwykle ma miejsce tydzień później niż przy 

produkcji ich olejku eterycznego. Cięte są również kwiaty o dłuższych łodygach. 

Destylacja parą wodną 

Po zebraniu lawenda jest destylowana. Wartość oleju zależy od procesu destylacji. Jeśli poziomy 

ciśnienia lub temperatury są zbyt wysokie, może to spowodować zmianę struktury molekularnej 

cząsteczek odpowiedzialnych za zapach, lub zmianę składników chemicznych. Wydajność oleju może się 

znacznie różnić w zależności od sezonu, ponieważ wiek krzewów i pogoda będą miały wpływ zarówno na 

ilość, jak i jakość produktu. 

Ekstrakcja rozpuszczalnikiem 

Mniejsza ilość ekstraktu lawendy jest wytwarzana przez ekstrakcję rozpuszczalnikową. Ekstrakty są 

wydzielane ze świeżego materiału roślinnego przy użyciu rozpuszczalników, takich jak toluen, heksan 

i eter naftowy. Ekstrakty są wykorzystywane przez przemysł perfumeryjny (głównie mydła), a do 

dalszego ulepszenia miesza się je z etanolem. Następnie mieszaninę ochładza się i filtruje. Następnie 

etanol odparowuje i pozostawia wolną od wosku pozostałość zwaną absolutem, która jest bardziej 

rozpowszechniona w drobnych perfumach. Zwykle tracimy 50% masy ekstraktu do uzyskania absolutu. 

Wysuszone kwiaty 
Po zebraniu kwiatów są one układane w pęczki i zawieszane w cieniu (zdjęcie 10). Niektóre kwiaty są po 

suszeniu usuwane z kolców, a następnie przechowywane w pudełkach lub pudełkach wyłożonych 

papierem. Zwykle do wytworzenia 1 kg suchych kwiatów wymagane jest od 8 do 10 kg świeżych 

kwiatów. 

 

 
Ilustracja 10. Suszone wiązanki lawendy 
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Pakowanie i przechowywanie 

Olejki eteryczne są lotne i dlatego należy je traktować ostrożnie. Przechowuj oleje w ciemnych, 

hermetycznych szklanych butelkach i nie pozwól, aby były wystawione na działanie ciepła lub metali 

ciężkich. Rozpad zaczyna się, gdy ciecz jest znacznie ciemniejsza lub grubsza niż normalnie. Przy 

odpowiedniej pielęgnacji olejki eteryczne pozostają odpowiednio nasycone przez 6 miesięcy do 2 lat; w 

przypadku podejrzenia utraty świeżości należy pozbyć się oleju. Ciemne szklane lub ceramiczne 

pojemniki, jak również użycie fluorowanego plastiku i przetworzonego aluminium, to inne sposoby 

przechowywania. W kontekście wartości dodanej opakowanie powinno być wyraźnie oznaczone, 

odpowiedniej jakości i profesjonalne. 

Owoce (Świeże chili) 

Zbiór i obsługa 

W trakcie zbiorów i obchodzenia się z nimi należy pamiętać o tym, że owoce chili łatwo zmiękczają się 

i w przypadku ich uszkodzenia, stłuczenia lub narażenia na działanie wysokich temperatur pojawiają się 

choroby po zbiorowe. Wszystkie rodzaje papryki żółtej, zwłaszcza zielone owoce w Nowym Meksyku, 

są szczególnie wrażliwe na utratę wody, działanie promieni słonecznych i działanie wysokich temperatur. 

Problemy te mogą wystąpić, jeśli papryczki będą znajdować się dłużej niż godzinę w bezpośrednim 

słońcu. Temperatura świeżej papryki (rysunek 11) zbieranej w okresie letnim może wynosić 32 °C lub 

więcej. Z tego powodu należy je zbierać wcześnie rano, odstawić z dala od bezpośredniego 

nasłonecznienia i szybko schłodzić. Jeśli w ciągu 1-2 godzin nie schłodzą się, zaczynają tracić wodę 

i mięknąć. Większość świeżej papryki chili jest zbierana ręcznie w wiaderkach lub workach, a następnie 

umieszczana w pojemnikach w celu przetransportowania do zacienionego miejsca, gdzie są pakowane 

lub przetwarzane. Zbiory długich zielonych papryczek można przeprowadzić na początku sierpnia, 

a następnie ponownie we wrześniu. Trzecie zbiory zazwyczaj dają małe owoce i mogą nie być opłacalne. 

  

Ilustracja 11. Plantacja papryczki chili w stanie Nowy Meksyk 

Po przewiezieniu do suszarni, runo jest albo wysypywane na wyściełane rampy albo na ruchome 

przenośniki taśmowe, albo wyrzucane na mokro do chlorowanego zbiornika myjącego. Zbiorniki do 

mycia należy czyścić codziennie, a poziom chlorowania sprawdzać regularnie. 
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Te praktyki sanitarne są niezbędne ze względu na to, że zanieczyszczone papryki są bardzo wrażliwe na 

choroby bakteryjne, które mogą być przenoszone przez zbiorniki do mycia. Następnie papryka jest 

sortowana w celu usunięcia zakażonych, przejrzałych, niedokrwistych i w inny sposób uszkodzonych 

kawałków. Następnie można dokonać klasyfikacji według USDA lub innych standardów rynkowych. 

Zazwyczaj świeża papryka liściasta pakowana jest w 1/4 kartonu z tektury falistej o pojemności 30 lb. 

Skrzynki mogą być woskowane i powinny mieć szczeliny górne i dolne oraz boczne otwory na wietrzenie 

i chłodzenie. Kartony muszą być bardzo wytrzymałe, aby wytrzymać składowanie i wysyłkę. Pakowanie 

w plastikowe worki z podszewką (polietylen) zapewnia dodatkową ochronę przed utratą wilgoci. Folie 

z tworzyw sztucznych zmniejszają utratę wody, ale mogą ograniczać wydajność chłodzenia. Niewielkie 

perforacje w plastiku równoważą barierę, poprawiając wymianę gazową i zwiększając przepływ 

powietrza podczas chłodzenia i magazynowania. Papryka chili może być również pakowana w plastikowe 

torebki lub foliowe tace, jeżeli ma być sprzedawana na rynku detalicznym konsumentom 

indywidualnym. Opakowania te mogą być wykonane w magazynie lub, częściej, w centrum dostaw. 

Zarówno temperatura przechowywania, jak i pojemnik wpływają na utratę masy owocu. Chili 

przechowywane w pudełkach tracą na wadze około 3,5% dziennie w temp. 24°C, ale tylko 0,5% w temp. 

8°C. Aby jeszcze bardziej ograniczyć utratę masy owoców, można stosować pojemniki z tworzywa 

sztucznego lub worki polietylenowe, szczególnie przy niższych temperaturach przechowywania. 

Chłodzenie i składowanie 

Świeże chili jest towarem łatwo psującym się. Właściwe chłodzenie wydłuża okres przydatności do 

spożycia poprzez spowolnienie respiracji, utratę wody, zmianę koloru i rozkład. Temperatury wyższe niż 

21°C przyspieszają fermentację w trakcie respiracji i produkcję etylenu. Najbardziej preferowanymi 

metodami chłodzenia jest chłodzenie pomieszczeń i chłodzenie powietrzem zewnętrznym. Chłodzenie 

i magazynowanie jest działaniem niezależnym i z tego powodu szczególne wymagania dotyczące 

szybkiego chłodzenia należy rozpatrywać oddzielnie od potrzeb składowania w chłodni. W przypadku 

chłodzenia pomieszczenia, gdy świeży produkt jest wystawiony na działanie zimnego powietrza 

w lodówce, pojemniki lub pudełka muszą być prawidłowo ułożone w stosy, aby nie zakłócać przepływu 

powietrza między poszczególnymi magazynami. Chłodnie pokojowe należy podzielić na sekcje, tak aby 

świeżo zebrane owoce o wysokiej temperaturze w polu były oddzielone od wcześniej schłodzonych 

produktów. Wydajne wentylatory i dysze sufitowe mogą być wykorzystane do zwiększenia przepływu 

powietrza, a w rezultacie do zwiększenia wydajności chłodzenia chłodnic pokojowych. Chłodzenie 

powietrzem wymuszonym jest aktywną procedurą chłodzenia i jest znacznie szybszym sposobem 

usuwania ciepła w terenie niż chłodzenie pomieszczeń. W przypadku chłodzenia powietrzem 

zewnętrznym wentylatory przesyłają zimne powietrze bezpośrednio do skrzynek lub pojemników, w 

których przechowywane są produkty. Chłodnice pokojowe można stosunkowo szybko i bez wysokich 

kosztów przekształcić w chłodnice powietrza zewnętrznego, dodając dodatkowe wentylatory i ścianki 

działowe. Istnieje sporo wariantów konstrukcji wymuszonego chłodzenia; najczęstszą jest konstrukcja 

tunelu wymuszonego. W systemie tym po obu stronach wentylatora umieszczono szereg kubełków lub 

palet, tworząc pas startowy pomiędzy dwoma rzędami. Korytarz i otwarty koniec są pokryte płótnem 

w celu stworzenia tunelu, a wentylator wytwarza podciśnienie w tunelu i wysyła zimne powietrze przez 

kominy, aby schłodzić produkt. Pojemniki muszą posiadać odpowiednią wentylację, aby powietrze 

podczas chłodzenia przepływało prawidłowo. Chłodzenie parą wodną powietrza zewnętrznego to 

system wykorzystujący chłodnice parowe zamiast agregatów chłodniczych. Ten system chłodzenia jest 

praktyczny w strefach o suchym klimacie. Chłodnica parowa potrzebuje mniej energii niż chłodnica 
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mechaniczna. Ponadto hodowcy mogą tworzyć własne systemy. Chłodnice parowe, z powietrzem 

wymuszonym, mogą obniżyć temperaturę produktu do 16°C i mogą być używane do chłodzenia 

produktów wrażliwych (takich jak np. bojlery) na rynku lokalnym. 

Magazynowanie 

Idealne warunki przechowywania świeżych ziaren to 7-10°C a wilgotność względna to 90-95%. 

Uszkodzenia spowodowane chłodzeniem występują w niższych temperaturach. Objawy przechłodzenia 

to zmiękczenie, wżery i zwiększona wrażliwość na rozkład. Uszkodzenia na skutek zamarznięcia powstają 

w temperaturze 0°C. Jeśli utrzymywana jest odpowiednia temperatura chłodu, większość świeżych 

owoców można przechowywać przez 2-3 tygodnie. Papryczki powinny być przewożone na ciężarówkach 

chłodniach, jednak pojazdy te nie powinny być używane do chłodzenia wstępnego, ponieważ przyczepy 

chłodnicze nie mają wystarczającej pojemności chłodzącej lub wentylacji, aby szybko odprowadzać 

ciepło z pola. Chłodzenie tranzytowe ma na celu wyłącznie utrzymanie wcześniej schłodzonego produktu 

w odpowiedniej temperaturze podczas transportu. Nieodpowiednie zarządzanie temperaturą 

i akumulacja etylenu podczas przechowywania lub transportu ułatwia dojrzewanie i rozkład. Niektóre 

owoce i warzywa produkują znacznie większe ilości etylenu niż papryki, dlatego też nie należy 

przechowywać i wysyłać owoców z uprawami takimi jak pomidory, jabłka czy melony. Pomieszczenia 

magazynowe powinny być odpowiednio napowietrzone, aby zminimalizować gromadzenie się etylenu 

w środowisku. Umieszczenie płuczek etylenowych zawierających nadmanganian potasu w magazynie lub 

pojeździe transportowym może również spowodować obniżenie poziomu etylenu. Przy obchodzeniu się 

ze świeżymi kawałkami chili kluczowe znaczenie ma zachowanie łańcucha jakości od producenta aż po 

konsumenta. Podstawą łańcucha jakości jest odpowiednie chłodzenie, ale ograniczenie urazów 

mechanicznych, chorób i narażenia na kontakt z etylenem jest również niezbędne dla uzyskania 

maksymalnej jakości produktu. 

Kora (Cynamon) 

Zbiory 

Kora cynamonu jest zbierana dwa razy w roku, tuż po każdej z deszczowych pór roku, kiedy wilgotność 

sprawia, że kora łatwiej się łuszczy. Pierwsze zbiory mają miejsce, gdy drzewa (ryc. 12) mają trzy lata. 

Jest to rok po pierwszym przycięciu. Boczne łodygi, które mają około trzech lat, są usuwane, i zdziera się 

z nich korę. Kora cynamonu może być pozyskiwana tylko z łodyg o średnicy od 1,2 do 5 cm. 

 

Ilustracja 12. Obrane drzewo cynamonowe 
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Przetwarzanie  

Około 60% kosztów produkcji cynamonu trafia do przetwórstwa, ponieważ obieranie kory z łodyg jest 

pracochłonne i zwykle wykonywane ręcznie przez wykwalifikowanych odbieraczy. Jakość cynamonu 

zależy od tego, jak dobrze kora jest oddzielona od łodyg, przy czym większe kawałki lub pióra mają 

wyższą cenę na rynku niż mniejsze złamane kawałki. Suszenie jest również ważnym etapem procedury 

cynamonowej, ponieważ jest to jeden z czynników wpływających na jakość końcowego produktu. 

Etapy przetwarzania 

• Usuń delikatne łodygi (o średnicy poniżej 1,2 cm) i użyj ich jako nawozu. 

• Pnie o średnicy większej niż 5 cm nie są używane do otrzymywania kory cynamonu, ale mogą być 

używane do destylacji oleju. 

• Zbierz miękką zewnętrzną korę za pomocą dobrego zaokrąglonego noża z grubym tarnikiem. 

• Pocieraj obraną łodygę miedzianym prętem, aby poluzować wewnętrzną korę. Konieczne jest 

zastosowanie mosiężnego pręta, aby zachować kolor kory. 

• Wywierć otwory wokół łodygi w odstępach 30 cm za pomocą małego ostrego noża. Ostrze noża 

powinno być ze stali nierdzewnej lub mosiądzu, aby uniknąć poplamienia kory. 

• Wykonaj długie nacięcia wzdłuż długości łodygi, aby kora mogła być ostrożnie zdjęta z łodygi. Użyj 

spiczastego noża i mosiężnego pręta, aby ściągnąć korę. 

• Kawałki usuniętej kory nazywane są laskami. Złóż te laski razem, aby utworzyć długie, złożoną laskę(do 

1 m długości), używając najlepszych całych lasek na zewnątrz i wypełnij środek pękniętymi kawałkami 

kory. 

 

Suszenie 

Aby uniknąć otrzymania niepożądanego kształtu, złożone laski są umieszczane na stojakach z liny 

z włókna kokosowego i suszone w cieniu. Po czterech lub pięciu dniach suszenia, laski są rozkładane na 

deskach, aby zatrzasnąć nadzienie, a następnie wystawiane na słońce w celu dalszego suszenia. 

W wilgotnym klimacie lub w porze deszczowej do zakończenia procesu suszenia konieczne jest 

zastosowanie suszarek mechanicznych. Istnieje wiele typów osuszaczy do różnych zastosowań 

(elektrycznych, opalanych gazem, opalanych biomasą). 

Klasyfikacja 

Jakość cynamonu zależy od grubości kory, wyglądu (pęknięte lub całe pióra) oraz zapachu i smaku. 

Mielenie 

Mielenie może być metodą podnoszenia wartości produktu. Nie zaleca się jednak mielenia przypraw. 

Po zmieleniu przyprawy korzenne łatwiej ulegają zepsuciu. Smak i związki zapachowe są niestabilne 

i szybko znikają z produktów zmielonych, więc mielone przyprawy mają znacznie krótszy okres 

przechowywania niż całe przyprawy. Dla konsumentów trudno jest ocenić jakość przyprawy. Nieetyczni 

przetwórcy nie mają jednak trudności z zanieczyszczeniem zmielonej przyprawy poprzez dodanie innych 

materiałów. W związku z tym większość konsumentów, od hurtowników po klientów indywidualnych, 

woli kupować całe przyprawy korzenne. 

Cynamon jest czasami mielony na proszek przed sprzedażą. Proszek powinien być pakowany 

w opakowania zabezpieczone przed wilgocią (woreczki polipropylenowe) w celu zachowania smaku. 
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Opakowanie 

Laski cynamonu (rysunek 13) są cięte w celu uzyskania kawałków o długości do 10 cm i pakowane 

w worki polipropylenowe, aby chronić je przed wilgocią. Torby powinny być zapieczętowane, aby 

zapobiec przedostawaniu się wilgoci. W celu uszczelnienia worków można stosować maszyny 

zgrzewające. Na produktach należy przykleić odpowiednie etykiety. Etykieta musi zawierać wszystkie 

istotne informacje o produkcie i informacje prawne - nazwę produktu, nazwę marki (w stosownych 

przypadkach), dane producenta (nazwa i adres), datę produkcji, datę ważności, wagę zawartości, dodane 

składniki (w stosownych przypadkach) oraz wszelkie inne informacje, o które może poprosić kraj 

pochodzenia i kraj odbiorcy. 

 

Ilustracja 13 Laski cynamonu 

Przechowywanie 

Wysuszone cynamonowe laski powinny być przechowywane w miejscach chronionych przed wilgocią 

i światłem słonecznym. Zapakowane laski należy często sprawdzać pod kątem oznak próchnicy lub 

zawilgocenia. Jeżeli wchłonęły wilgoć, należy je ponownie osuszyć do wilgotności 10%. Pomieszczenie 

powinno być czyste, suche, chłodne i wolne od szkodników. Moskitiera powinna być montowana na 

oknach, aby nie dopuścić do przedostania się szkodników i owadów do pomieszczenia. Silnie pachnące 

produkty spożywcze, detergenty i farby nie powinny być przechowywane w tym samym pomieszczeniu, 

ponieważ zepsują delikatny aromat i smak cynamonu. 

Główka (Czosnek) 

Zbiór 

Czosnek może być zbierany na różnych etapach jego rozwoju na potrzeby specjalnych rynków. 

Większość czosnku zbiera się jednak po dojrzeniu główek. Zbiory następują po opadnięciu wierzchołków 

i są odpowiednio suche. Czosnek jest uprawiany w bogatej glebie, dlatego też konieczne jest 

przełamanie wierzchołków, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi. W przypadku czosnku posadzonego 

wczesną jesienią można wysiać uprawę ochronną np. owsa, aby zapewnić zimową ochronę młodym 

roślinom (rysunek 14). W porze zimowej stosuje się warstwę mulczu organicznego, który stabilizuje 

młode rośliny, zwiększając mrozoodporności oraz zapobiegając zranieniom lub przedwczesnemu 

wzrostowi. 
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Ilustracja14. Pole pokryte czosnkiem  

 

Technologie obróbki po zbiorach 

 

Czosnek mielony 

 

Najprostszą metodą konserwowania czosnku jest odwodnienie świeżych ząbków czosnku i zmielenie ich. 

Zmielony czosnek może być stosowany jako środek aromatyzujący do przypraw i przetworzonej 

żywności. Podczas przygotowywania proszku ząbki czosnku są krojone w plasterki, kruszone, suszone 

i rozdrabniane na proszek. Średnia zawartość allicyny w czosnku wynosi 0,8%, jednak surowy czosnek 

zawiera około 3,7 mg / gm allicyny. W Indiach przemysł drobiarski wykorzystuje suszarkę tacową do 

suszenia ząbków czosnku. Zawartość wilgoci w ząbkach czosnku jest zminimalizowana od początkowej 

zawartości wilgoci około 60-65% (wb) do bezpiecznego poziomu 6% (wb). Odwodnienie ząbków czosnku 

za pomocą suszarki jest energochłonną i czasochłonną procedurą. Osuszenie ząbków czosnku na jednym 

etapie suszenia w suszarce półkowej zajmuje około 9-10 godzin w temperaturze 70 ° C. 

 

Olejek czosnkowy 

 

Olejek czosnkowy to kolejny znaczący preparat. Uzyskuje się go w procesie destylacji surowego czosnku. 

Destylacja parą wodną to metoda stosowana do uzyskania olejku czosnkowego. Zawartość olejku 

eterycznego w ząbkach wynosi 0,2-0,5%. Olejek zawiera różne siarczki, takie jak disiarczek diallilu 

i trisiarczek diallilu. 

 

Przechowywanie czosnku 

 

Czosnek i jego suszone produkty powinny być przechowywane w warunkach niskiej wilgotności. 

Kiełkowanie ma miejsce, jeśli przechowywanie odbywa się w temperaturach pośrednich. Ponadto 

różnorodność czosnku wpływa na potencjalną trwałość. Warunki do komercyjnego przechowywania 

zależą od okresu przechowywania. Czosnek może być przechowywany w dobrym stanie przez 1-2 

miesiące w temperaturze otoczenia (20-30 ° C) przy niskiej wilgotności względnej (<75%). Ale w tych 

warunkach bulwy ostatecznie zmiękną i staną się gąbczaste i pomarszczone z powodu utraty wody. 

W przypadku długiego przechowywania czosnek najlepiej zachowuje się w temperaturach od -1 ° C do 0 

° C przy niskiej wilgotności względnej (60-70%). Również dobry przepływ powietrza jest niezbędny, aby 
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uniknąć gromadzenia się wilgoci. W tych kontrolowanych warunkach czas przechowywania czosnku 

może zostać wydłużony do 9 miesięcy. Czosnek przechodzi w stan uśpienia, na co wskazuje kiełkowanie 

cebulek. Dzieje się tak w temperaturze przechowywania 5-18 ° C. Również wysoki poziom wilgotności 

sprzyja rozwojowi pleśni. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że czosnek należy przechowywać oddzielnie, 

aby uniknąć przenoszenia nieprzyjemnego zapachu na inne produkty. W celu przechowywania dużych 

ilości czosnku, systemy wentylacyjne powinny być zaprojektowane tak, aby dostarczały powietrze do 

pomieszczenia magazynu od dołu w tempie 2 stóp sześciennych na minutę na metr sześcienny produkcji. 

Rzędy pojemników muszą być umieszczone równolegle do kierunku przepływu powietrza i powinny być 

rozmieszczone od sześciu do siedmiu cali. 
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