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1. WPROWADZENIE  
 

Poradnik będzie Ci pomocny w kształtowaniu umiejętności i przyswajaniu wiedzy 
o zbiorze i przechowywaniu owoców oraz ich przygotowaniu do sprzedaŜy.  

W poradniku zamieszczono: 
– wymagania wstępne, czyli  wykaz umiejętności i wiedzy, jakie powinieneś mieć juŜ 

opanowane, abyś bez problemów mógł przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 
−−−−    cele kształcenia jednostki modułowej, 
– materiał nauczania umoŜliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianu, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału z zakresu całej jednostki modułowej, 
– wykaz literatury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych 
 

Podczas ćwiczeń praktycznych naleŜy stosować się do przepisów BHP, które poznasz 
w czasie trwania zajęć. 

621[01].Z2 
Produkcja sadownicza 

621[01].Z2.02 
Zakładanie i prowadzenie sadu 

621[01].Z2.03 
Zbiór i przechowywanie 

owoców 

621[01].Z2.01 
Zakładanie i prowadzenie 

szkółki sadowniczej 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, 
− posługiwać się podstawowymi pojęciami matematycznymi: średnica i promień, 
− stosować podstawowe wzory na pole powierzchni i objętość, 
− posługiwać się jednostkami miary cięŜaru, długości, powierzchni, objętości i czasu, 
− rozróŜniać pojęcia transpiracji i oddychania, 
− określać wartość odŜywczą i znaczenie gospodarcze owoców, 
− charakteryzować odmiany jabłoni i grusz, 
− wyróŜniać elementy budowy owoców poszczególnych roślin sadowniczych. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA  
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− określić termin zbioru owoców, 
− dobrać techniki i sposoby zbioru określonych gatunków owoców, 
− określić rodzaj opakowań na owoce poszczególnych gatunków drzew i krzewów, 
− dokonać zbioru owoców ziarnkowych, pestkowych i jagodowych, 
− rozpoznać odmiany jabłek i gruszek, 
− wykonać sortowanie i kalibrację owoców ziarnkowych, 
− scharakteryzować chłodnie zwykłe oraz chłodnie z kontrolowaną atmosferą, 
− określić warunki przechowywania owoców, 
− dobrać obiekty przechowalnicze i zapewnić warunki przechowywania określonych 

gatunków owoców, 
− rozpoznać podstawowe choroby przechowalnicze owoców, 
− przygotować owoce do sprzedaŜy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA  
 

4.1. Określanie terminu zbioru owoców 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Dojrzałość fizjologiczna to stan owocu, gdy w pełni wykształcone w nim nasiona zdolne 
są do wykiełkowania. Ten rodzaj dojrzałości nie ma w sadownictwie znaczenia, poniewaŜ 
większość roślin sadowniczych rozmnaŜana jest wegetatywnie. Dojrzałość konsumpcyjna 
oznacza okres w Ŝyciu owocu, w którym najlepiej wygląda i jest on najsmaczniejszy. 
Dojrzałość zbiorcza to faza rozwoju owocu, w której powinien być zerwany, aby dobrze 
zniósł transport i przechowywanie oraz osiągnął w jak największym stopniu wartości 
smakowe i estetyczne w czasie konsumpcji. 

 
Określanie stopnia dojrzałości owoców 

W procesie dojrzewania w owocach zachodzą przemiany fizyczne i chemiczne. Zmienia 
się barwa skórki, powstaje rumieniec, zmniejsza się jędrność owoców, zwiększa się stęŜenie 
etylenu w komorach nasiennych, zmniejsza się zawartość skrobi, a jednocześnie zwiększa 
cukrów prostych i dwucukrów, powstające olejki eteryczne nadają owocom aromat. Niektóre 
z tych zmian wykorzystano do oceny dojrzałości owoców. Barwa owoców zmienia się od 
zielonej do Ŝółtej, czerwonej lub czarnej (w zaleŜności od gatunku i odmiany). Kolor jest 
wykorzystywany do określania terminu zbioru owoców renklody, wiśni, czereśni, brzoskwini, 
moreli, truskawki, porzeczki czarnej i czerwonej, agrestu, poziomki. Termin zbioru tych 
owoców zaleŜy od ich przeznaczenia. Im krótszy jest planowany okres przechowywania, 
transportu i sprzedaŜy, tym zbiór powinien być później. Renklody, czereśnie, brzoskwinie 
i morele są zbierane na kilka dni przed osiągnięciem dojrzałości konsumpcyjnej. Zbiór 
porzeczki czarnej i czerwonej następuje, gdy 97% owoców jest właściwie wybarwione, 
a pozostałe mają barwę przejściową (czerwoną lub róŜową). Truskawki mogą być zrywane na 
eksport, gdy ¾ owocu jest właściwie wybarwione, przy krótszym okresie transportu 
i sprzedaŜy moŜna zbierać owoce bardziej wybarwione. Agrest, poziomki i Ŝurawinę zbiera 
się po wybarwieniu. 

Rumieniec powstaje przed osiągnięciem przez owoce dojrzałości zbiorczej. Chłodne noce 
i ciepłe dni sprzyjają jego wybarwieniu się na owocach. Rumieniec występuje na róŜnych 
gatunkach: jabłkach, gruszkach, wiśniach, czereśniach zwiększając ich walory estetyczne. 
Powstawanie rumieńca moŜe być wskaźnikiem określenia termin zbioru. 

Podczas określania dojrzałości zbiorczej jabłek wykorzystywany jest pomiar jędrności 
owoców. W tym celu wbijamy metalowy czop jędrnościomierza (penetrometru) w badany 
owoc. Opór jaki stawia zgniatany miąŜsz owocu stanowi wynik testu. Jabłka, u których wynik 
testu jest powyŜej 9 kg nie powinny być jeszcze zbierane, 7–8 kg przeznaczone do 
długotrwałego przechowywania, a 4–4,5 kg są bardzo wraŜliwe na uszkodzenia i nie nadają 
się do długiego przechowywania. Jędrność owoców wraz z dojrzewaniem maleje. 

Wraz z dojrzewaniem owoców następuje rozkład skrobi na cukry proste. Refraktometr 
bada stęŜenie cukru w owocach. Jego zawartość wskazuje na stopień dojrzałości owoców. 
Test skrobiowy bada zawartość skrobi w owocach. Jest on wykorzystywany do określania 
dojrzałości zbiorczej owoców gatunków ziarnkowych. Test wykonywany jest następująco: 
– zebrane owoce jednej odmiany, z drzew w jednym wieku i posadzonych na jednej 

podkładce, po przekrojeniu poprzecznie („w płaszczyźnie równikowej”) zanurzamy 
w roztworze jodu w jodku potasu, 
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– po kilku minutach skrobia zabarwi się na granatowo – niebieski kolor, 
– porównujemy zabarwienie powierzchni  przekroju, z tablicą wzorcową dla określonej 

odmiany, otrzymujemy wartość indeksu skrobiowego. 
Gdy cała powierzchnia cięcia zabarwi się, wówczas indeks będzie miał wartość 1 (skrobia 

znajduje się na całym przekroju), a kiedy cała powierzchnia pozostanie nie zabarwiona osiągnie 
on wartość 10 (brak skrobi na przekroju owocu), wyniki 2-6 przyjmuje się jako dojrzałość 
zbiorczą jabłek. KaŜda odmiana posiada własną wartość indeksu, przy której naleŜy ją zbierać. 

 
   

 

  

Rys. 1. Refraktometr słuŜy do pomiaru % 
zawartości cukru [www.euroflora.pl] 

 Rys. 2. Penetrometr − słuŜy do pomiaru jędrności 
owoców [www. euroflora. pl] 

 
Wraz z dojrzałością owoców wzrasta równieŜ stęŜenie etylenu w komorach nasiennych. 

Aby wyznaczyć dojrzałość zbiorczą u jabłoni i grusz moŜna wykonać próbę etylenową. Aby ją 
przeprowadzić zbiera się dobrze wykształcone, nie uszkodzone owoce zerwane 
z wierzchołkowych pędów co trzy dni. Pierwsza próba zawiera 10 sztuk, a ostatnia 30. JeŜeli 
zawartość etylenu w czterech owocach przekroczy 1ppm (1 mm3/dm3) to naleŜy rozpocząć 
zbiór. Zawartość etylenu poniŜej 1ppm oznacza, Ŝe na zbiór jest za wcześnie, 1-5 ppm 
oznacza, iŜ naleŜy zbierać owoce, a przy wartościach powyŜej 10ppm owoce nadają się tylko 
do krótkotrwałego przechowywania. 

Wraz z dojrzewaniem owocu moŜna go coraz łatwiej zebrać bez uŜycia nadmiernej siły, 
dlatego pojęcie „zrywanie owoców” nie jest prawdziwe. Brzoskwinie i morele są zbierane 
wtedy, kiedy ich szypułki łatwo odchodzą od pędu. Na niewielkich plantacjach orzechów 
włoskich i leszczyny zbiera się owoce po opadnięciu, a na większych mogą być otrząsane 
mechanicznie. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki stan owoców nazywamy dojrzałością zbiorczą? 
2. Jak wyznaczyć dojrzałość zbiorczą dla jabłek? 
3. Kiedy zbieramy owoce czarnej porzeczki? 
4. W jakim celu jest wykonywany test jędrności? 
5. Na owocach jakich gatunków przeprowadzana jest próba etylenowa? 
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4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ dojrzałość owoców metodą testu skrobiowego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) przygotować wszystkie pomoce, 
3) podzielić owoce według wielkości i wybarwienia, 
4) przekroić owoce największe i najlepiej wybarwione w poprzek owocu (wzdłuŜ 

płaszczyzny równikowej), 
5) trzymając za szypułkę zanurzyć owoc w jodku potasu na 2-3 minuty, 
6) po kilku minutach porównać powstałe przebarwienie z wzorcem danej odmiany, 
7) wybrać ten wzorzec, który najdokładniej odwzorowuje otrzymane przebarwienie, 
8) odczytać i zapisać wartość indeksu skrobiowego dla tego owocu, 
9) powtórzyć czynności punkt 4-7 dla owoców najmniejszych i najsłabiej wybarwionych, 
10) porównać wyniki i zapisać wnioski. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− kilka jabłek lub gruszek jednej odmiany, 
− roztwór jodu w jodku potasu (10 g jodku potasu + 5 g jodu + 1,5 dm³ wody), 
− tabele wzorców do próby skrobiowej, 
− nóŜ, 
− talerzyk. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ jędrność owoców za pomocą jędrnościomierza. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) podzielić owoce ze względu na wielkość i wybarwienie, 
3) wbić trzpień jędrnościomierza w owoc na określoną głębokość, ścinając uprzednio 

skórkę, 
4) odczytać i zapisać wynik pomiaru ze skali, 
5) określić, czy owoc był w fazie dojrzałości zbiorczej, 
6) powtórzyć czynności dla kaŜdej wybranej przez siebie w punkcie 2 grupy owoców, 
7) sprawdzić, czy wszystkie owoce miały tą samą jędrność, 
8) porównać wyniki jędrności i testu skrobiowego zapisując wnioski. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− kilka owoców jabłek lub gruszek, 
− jędrnościomierz, 
− talerz na owoce. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) zdefiniować pojęcia dojrzałości zbiorczej i konsumpcyjnej? � � 

2) określić zadania testu skrobiowego? � � 
3) wymienić cechy badane przy określaniu dojrzałości owoców? � � 

4) wyjaśnić cel wykonywania testu jędrności owocu? � � 

5) określić owoce o terminie zbioru, których decyduje ich barwa? � � 

6) określić termin zbioru truskawek? � � 
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4.2. Zbiór owoców 
 

4.2.1. Materiał nauczania 
 
Podczas zbioru naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− zbierać oddzielnie kaŜdą odmianę, 
− nie naleŜy powodować Ŝadnych dodatkowych uszkodzeń podczas zbioru, 
− owoce powinny być zbierane do odpowiednich opakowań, w których będą 

transportowane i przechowywane, 
− naleŜy ostroŜnie przekładać owoce z pojemników, 
− przeprowadzić wstępne sortowanie owoców w sadzie, 
− sortować owoce pod względem zdrowotności, wielkości, dojrzałości, 
− zapewnić moŜliwie najkorzystniejsze warunki transportu owoców do przechowalni 

lub chłodni poprzez wyrównanie dróg dojazdowych, resorowanie przyczep itp. 
Zbiór wielofazowy (zbiór wielokrotny) ma zastosowanie szczególnie dla owoców, które nie 

dojrzewają jednocześnie i nie są zbierane mechanicznie. DuŜe koszty robocizny są wyrównywane 
przez to, Ŝe owoce są zebrane w fazie dojrzałości zbiorczej. Zbiór ten ma zastosowanie do 
wszystkich odmian wczesnych i średniowczesnych. Bywa równieŜ stosowany dla późnych 
odmian (zbiór dwukrotny) przeznaczonych do długotrwałego przechowywania. Wcześniej 
zbiera się owoce bardziej dojrzałe, pozostawiając na drzewach jeszcze mniej wybarwione 
i mniejsze. Zbiór moŜe odbywać się jednorazowo, wówczas wszystkie owoce są zbierane 
jednocześnie. Ten sposób obniŜa koszty robocizny, ale nie wszystkie owoce znajdują się 
w fazie dojrzałości zbiorczej. Bywa on stosowany przy zbiorze późnych odmian jabłek  
i gruszek oraz zbiorze mechanicznym owoców innych roślin sadowniczych. 
 
Technika i sposób zbioru owoców 

W Polsce większość owoców jest zbierana ręcznie, ale niektóre gatunki mogą być 
otrząsane mechanicznie. Zbiór mechaniczny jest najbardziej opłacalny na duŜych plantacjach 
w przypadku owoców przeznaczonych dla przetwórstwa. Zbiór ręczny przewaŜa w uprawach 
sadowniczych, gdy uprawy są na małej powierzchni, owoce są wraŜliwe na uszkodzenia lub 
dojrzewają nierównomiernie. Częściej się go stosuje przy przeznaczeniu owoców do 
bezpośredniej konsumpcji. Owoce powinny być zbierane tak, aby nie spowodować ich 
uszkodzeń. Nieumiejętny zbiór moŜe spowodować bardzo duŜe straty podczas 
przechowywania. 

Jabłka i gruszki chwyta się całą dłonią tak, aby palec wskazujący znalazł się na szypułce. 
Następnie naciska się na szypułkę nachylając owoc w stronę pędu i pociągając go w tę stronę. 
Owoce zbieramy do skrzynek uniwersalnych po około 15 kg. Dla usprawnienia pracy owoce 
z drzew zrywane są do metalowych zbieraczy lub foliowych pojemników z odpinanym dnem. 
JeŜeli  planujemy długotrwałe przechowywanie to moŜna przekładać je do skrzyniopalety 
o pojemności 250-300 kg. Przy zbiorze z wysokich drzew duŜą pomocą mogą być 
taczkodrabiny lub sanki sadownicze, z których łatwiej dosięgnąć owoce z wyŜszych części 
koron. Mogą one takŜe słuŜyć do ręcznego przerzedzania zawiązków. Podczas zbiorów 
stosowane bywają róŜne wózki, na których moŜna przewieźć ciągnikiem 1-4 skrzyniopalet. 
Mają one zastosowanie szczególnie w wąskich międzyrzędziach. Ich zaletą jest to, Ŝe jadą 
dokładnie tymi samymi śladami co ciągnik. 

Śliwki renklody i węgierki wczesne zbiera się do duŜych łubianek lub zbieraczy na 2-4 dni 
przed osiągnięciem dojrzałości konsumpcyjnej, a następnie przekłada się je do płaskich skrzynek 
po 5-10 kg. Późne odmiany węgierek mogą być zrywane później, gdyŜ są odporniejsze na 
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uszkodzenia. Po zbiorze są przesypywane do skrzynek po około 15 kg. Przy zbiorze na przetwory 
owoce mogą być otrząsane mechanicznie. 

Czereśnie zbiera się wielokrotnie i tylko ręcznie. Zbiór odbywa się do zbieraczy lub od 
razu do łubianek po 2-5 kg. Mogą teŜ być zbierane do koszy i przekładane do płaskich 
skrzynek po około 10 kg. 

Wiśnie zbierane do bezpośredniej konsumpcji powinny być zrywane z szypułkami do 
łubianek lub metalowych zbieraczy, a następnie przekładane do skrzynek po około 10 kg. 
Zbiór mechaniczny jest stosowany w przypadku owoców przeznaczanych do przetwórstwa. 
PoniŜsze ilustracje (rys.3 i 4) przedstawiają samobieŜny kombajn do zbioru wiśni. 
 

 

  

 

 

 
Rys. 3. Widok ogólny 

[http://www.ho.haslo.pl/] 
 

 Rys. 4. Zespół otrząsaczy 
[http://www.ho.haslo.pl] 

 Rys. 5. Taczkodrabina 
[D. Kutkowski]. 

Brzoskwinie i morele zbiera się wielokrotnie, gdy tylko zacznie się rozjaśniać kolor 
skórki. Owoce zbierane są do skrzyneczek z wytłaczankami najlepiej na 2-3 dni przed 
osiągnięciem dojrzałości konsumpcyjnej. Układamy owoce tylko w jednej warstwie lub 
dwóch, przełoŜonych papierem. 

Porzeczka jest zbierana, gdy 97% owoców jest właściwie wybarwione, a pozostałe nie 
są zielone. Owoce do konsumpcji zbiera się z szypułkami tak, aby ich nie zgniatać. Porzeczki 
zebrane za pomocą ręcznych otrząsarek i kombajnów umoŜliwiają zbiór na przetwory bez 
szypułek. Owoce po zbiorze są wsypywane do płaskich skrzynek po około 10 kg. 

 
    

   
Rys. 6. Kombajn samobieŜny 

„Victor” − całorzędowy do 
zbioru porzeczek  

[www.firmaweremczuk.com.pl] 

Rys. 7. Kombajn do zbioru malin 
„Natalia” widok z przodu 
[www. firmaweremczuk.com.pl] 

Rys. 8. Owoce zbierane kombajnem 
do zbioru malin „Natalia” 

[www.firmaweremczuk. com.pl] 
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Maliny - owoce deserowe zbiera się bez dna kwiatowego do tekturowych pojemników 
po 0,25 kg. Przy zbiorze ręcznym są wykorzystywane wózki, na których ustawiane są 
skrzynki z wytłaczankami. Oddzielnie zbiera się owoce najbardziej dojrzałe (bardziej 
miękkie). Przy zbiorze na przetwory moŜna czynić to ręcznie do wiader po około 3 kg lub 
wykorzystać kombajny do zbioru malin. 

Zbiór truskawek powinien odbywać się rano, po obeschnięciu rosy. Owoce są zbierane 
do łubianek po 2 kg lub kartonowych pojemników po 0,25-05 kg. Zbiór następuje, gdy jest 
właściwie wyrośnięty owoc i co najmniej ¾ jego powierzchni jest właściwie wybarwione. 
Dla ułatwienia pracy często mają zastosowanie wózki lub sanki, na których pracownicy w 
pozycji leŜącej zbierają owoce lub stawiane są łubianki. 

Orzechy włoskie i leszczyna są zbierane po opadnięciu lub otrząsane mechanicznie. 
W sadownictwie do zbioru owoców ziarnkowych mają zastosowanie metalowe pojemniki 

z szelkami i z odpinanym dnem. Mogą równieŜ mieć zastosowanie pojemniki foliowe 
ze sztywną ramą i z pałąkiem oraz hakiem, podobne do wiader mieszczące po około 10 kg 
owoców, skrzynki uniwersalne, uniwersalne połówki. Pojemniki tekturowe (wytłaczanki) 
słuŜą do zbioru i transportu nietrwałych owoców jagodowych. Mają najczęściej zastosowanie 
przy zbiorze malin. Łubianki często stosuje się na plantacjach truskawek. 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie wyróŜniamy sposoby zbioru owoców? 
2. W jaki sposób zbierzesz jabłka z drzewa? 
3. Jakie są opakowania na owoce do przechowywania i sprzedaŜy? 
4. Do jakich pojemników zbierane są owoce ziarnkowe? 
5. Które owoce zbierane są wielokrotnie? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj zbiór jabłek. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) załoŜyć zbieracz, 
3) wskazać owoce w fazie dojrzałości zbiorczej, 
4) dokonać zbioru owoców, 
5) po napełnieniu zbieracza umieścić owoce w skrzynce lub skrzyniopalecie, 
6) czynności powtarzać, aŜ do zakończenia zbioru ze wskazanych drzew, 
7) omówić wykonywaną pracę. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− zbieracz do owoców metalowy lub foliowy z odpinanym dnem, 
− skrzynki uniwersalne lub skrzyniopalety, 
− kwatera jabłoni z owocami w fazie dojrzałości zbiorczej. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj zbiór gruszek. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) załoŜyć zbieracz, 
3) wskazać owoce w fazie dojrzałości zbiorczej, 
4) wykorzystując opanowane wiadomości, zebrać wybrane wcześniej owoce z drzewa, 
5) po napełnieniu zbieracza umieść owoce w skrzynce lub skrzyniopalecie, 
6) czynności powtarzać, aŜ do zakończenia zbioru ze wskazanych drzew, 
7) omówić wykonywana pracę. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− zbieracz do owoców, 
− skrzynki uniwersalne lub skrzyniopalety, 
− kwatera grusz z owocami w fazie dojrzałości zbiorczej. 
 

Ćwiczenie 3 
Dobierz pojemniki i skrzynki do zbioru owoców. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  
1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) rozpoznać owoce, 
3) określić nazwy pojemników i skrzynek przeznaczonych na owoce, 
4) dobrać pojemniki i skrzynki do poszczególnych owoców, 
5) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− owoce kilku gatunków (jabłka, śliwki, wi śnie, truskawki, maliny, porzeczki), 
− pojemniki na owoce: skrzynki uniwersalne, skrzynki uniwersalne połówki, 

wytłaczanki 0,25 kg, łubianki róŜnej wielkości. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) zdefiniować pojęcie zbioru wielofazowego? � � 
2) zdefiniować pojęcie zbioru jednorazowego? � � 
3) wskazać zalety i wady zbioru jednorazowego? � � 
4) wskazać zalety i wady zbioru wielofazowego? � � 
5) wymienić rodzaje pojemników do zbioru owoców? � � 
6) określić zasady przeprowadzania zbioru jabłek? � � 
7) określić zasady przeprowadzania zbioru truskawek? � � 
8) wskazać gatunki, których owoce zbiera się mechanicznie � � 
9) wymienić owoce, które są zbierane do płaskich skrzynek? � � 
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4.3. Rozpoznawanie odmian owoców 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 
Rozpoznawanie odmian jabłek 

Owoce róŜnych odmian róŜnią się między sobą następującymi cechami: 
− terminem zbioru, 
− smakiem, 
− kształtem owocu i jego wielkością, 
− kolorem miąŜszu, 
− barwą skórki, 
− rumieńcem, 
− zagłębieniem kielichowym. 
 
 

 

 

 

 

 
Rys. 9.  Golden Delicious 

[www.jablko.pl] 
 Rys. 10. Gala 

[www.jablko.pl] 
 Rys. 11. Szampion 

[www.jablko.pl] 
     

 

 

 

 

 
Rys. 12. Jonagold-Dekosta 

[www.jablko.pl] 
 

 Rys. 13. Jonagold-Jonica 
[www.jablko.pl]. 

 

 Rys. 14. Gloster 
[www.jablko.pl] 
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Tabela 1. Charakterystyka owoców wybranych odmian jabłoni [opracowanie własne] 
 

Odmiana 
Kształt 

i wielkość owoców 
Mi ąŜsz Barwa skórki Rumieniec 

Alwa średnie 
kulistospłaszczone 
mocno Ŝebrowane 

ścisły 
soczysty aromatyczny 
winnosłodki 

błyszcząca karminowo−czerwony 
rozmyty 
obfity 

Cortland kulistospłaszczone biały 
soczysty 
delikatny 

jasnozielona paskowany 

Early 
Genewa 

kulistospłaszczone 
duŜe 

kremowy 
aromatyczny 
smaczny 

zielonkawoŜółta rozległy 
czerwony 

Elstar średnie 
kuliste 

Ŝółty 
ścisły 
słodko−kwaśny bardzo 
smaczny 

pomarańczowa jaskrawy 
paskowany 

Gala małe lub średnie 
stoŜkowate z 
Ŝebrowaniem przy 
kielichu 

twardy, ścisły, słodki, 
Ŝółtawy, smaczny 

karminowa 
jaskrawa 

obejmujący cały owoc 

Gloster stoŜkowate 
duŜe 

biały lub 
biało−zielonkawy 
soczysty 
kwaskowaty 

zielonkawa 
błyszcząca 

intensywny 
rozmyty 

Golden 
Delicious 

średnie 
stoŜkowate 

zielonkawoŜółty 
soczysty 
aromatyczny 

jasnozielona do 
Ŝółtej 

brak 

Idared średnie lub duŜe twardy 
mało soczysty 

jasnozielona obfity 

Jonagold kulistostoŜkowe 
średnie lub duŜe 

kremowy 
zielonkawo−kremowy 
soczysty 

zielonoŜółta czerwony 
paskowany na ¾ 
powierzchni 

Ligol duŜe 
kulistostoŜkowe 

kremowo biały 
soczysty 
kruchy 
aromatyczny 

zielonoŜółta rozmyty 
na ¾ owocu 

Melrose kulistospłaszczone 
duŜe 

soczysty 
kremowo biały 

zielonkawoŜółta ciemnoczerwony 
buraczkowy 

Paulared duŜe 
kulistospłaszczone 

kremowo-biały 
ścisły 
soczysty 

zielonkawo−Ŝółta bardzo rozległy 
jasnoczerwony 

Red 
Delicious 
i jego 
sporty 

duŜe 
stoŜkowate 
z Ŝebrowaniem 
w okolicy kielicha 

słodki 
twardy 

jasnoŜółta obfity 
paskowany lub rozmyty 

Szampion kulistostoŜkowe 
średnie 

soczysty 
słodko−kwaśny 
aromatyczny 

Ŝółtozielona paskowany 
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Rozpoznawanie gruszek 
Owoce grusz róŜnią się między sobą następującymi cechami: 

− terminem zbioru, 
− wielkością owocu, 
− kształtem owocu, 
− barwą skórki 
− rumieńcem, 
− barwą miąŜszu, 
− smakiem. 
 
Tabela 2. Charakterystyka owoców wybranych odmian grusz [opracowanie własne] 
 

Odmiana 
Termin 
zbioru 

Wielkość 
i kształt owocu 

Barwa skórki 
i rumieniec 

Mi ąŜsz 

Faworytka  po 15 
sierpnia 

duŜy 
szerokojajowaty 

zielonkawoŜółta (istnieje 
mutant o skórce czerwonej) 

smaczny 
aromatyczny 

Bonkreta 
Williamsa 

początek 
września 

średni, jajowaty 
o nierównej 
powierzchni 

zielonkawoŜółta 
z pomarańczowym  
rumieńcem 

delikatny 
masłowy 
soczysty 
aromatyczny 

Konferencja koniec 
września 

średni 
gruszkowaty lub 
walcowaty 

zielono brązowa 
często ordzawiona 

Ŝółtobiały 
soczysty 
słodki 

Lukasówka koniec 
września 

duŜy 
jajowato-
owalny 

zielonoŜółta 
lekki rumieniec 

biały 
słodko−winny 
aromatyczny 

Komisówka połowa 
października 

duŜy 
owalny 
tępostoŜkowaty 

zielonkawoŜółta 
z rozmytym rumieńcem 
gładka 

smaczny 

Genarał 
Leeclerc 

początek 
października 

baryłkowaty 
średni 

Ŝółtozielona często 
ordzawiona 

dość smaczny 

Triumf 
Packmana 

koniec 
września 

baryłkowaty 
duŜy 

cytrynowoŜółta delikatny 
soczysty 
drobnoziarnisty 
aromatyczny 

 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Określ, jakie są róŜnice między owocami odmian jabłoni? 
2. Jakie są rodzaje rumieńca? 
3. Czym róŜnią się owoce róŜnych odmian grusz? 
4. Jakie występują kształty owoców grusz? 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 17

[ 

4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj odmiany jabłek. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) określić wielkość owocu, 
3) rozpoznać jego kształt, 
4) określić jego barwę oraz cechy rumieńca, 
5) podzielić owoc na ćwiartki, 
6) określić smak, 
7) na podstawie tych danych nazwać odmianę, 
8) zapisać wyniki, 
9) powtórzyć czynność dla kaŜdej odmiany, 
10) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− owoce róŜnych odmian jabłoni, 
− charakterystyki owoców poszczególnych odmian jabłoni, 
− nóŜ, 
− talerzyk. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj odmiany gruszek. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) określić wielkość owocu, 
3) rozpoznać jego kształt, 
4) określić jego barwę, cechy rumieńca oraz skontrolować występowanie ordzawienia, 
5) podzielić owoc na ćwiartki określając cechy miąŜszu, 
6) określić smak, 
7) na podstawie tych danych nazwać odmianę, 
8) zapisać wyniki i powtórzyć czynność dla kaŜdej odmiany, 
9) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− owoce róŜnych odmian grusz, 
− charakterystyka owoców poszczególnych odmian grusz, 
− nóŜ i talerzyk. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić róŜnice między owocami róŜnych odmian jabłoni? � � 
2) rozpoznać poszczególne odmiany jabłek? � � 
3) określić róŜnice między owocami róŜnych odmian grusz? � � 
4) rozpoznać poszczególne odmiany gruszek? � � 
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4.4. Przygotowanie owoców do przechowywania i sprzedaŜy 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 
Przygotowanie owoców do przechowywania 

Po zbiorze naleŜy podzielić owoce ze względu na: 
− stopień dojrzałości (oddzielnie bardziej i mniej dojrzałe), 
− wielkość owoców 
− ich zdrowotność. 

Jest to szczególnie waŜne, gdy owoce są zróŜnicowane pod względem wyŜej 
wymienionych cech. Okres przechowywania moŜe być długi, jeśli owoce zebrane zostały 
w jednakowej fazie dojrzałości (dojrzałość zbiorcza), nie są uszkodzone ani poraŜone przez 
choroby i szkodniki. Większe owoce szybciej dojrzewają i wcześniej powinny być sprzedane. 
Wysokie koszty przechowywania w chłodniach powodują konieczność wstępnego sortowania. 
W chłodniach umieszczamy owoce o najwyŜszej jakości. 

Owoce uszkodzone powinny zostać przeznaczone do przetwórstwa. Ulegają one infekcjom 
chorób grzybowych stając się ogniskami chorób. 

Kalibrowanie to podział owoców ze względu na wielkość na grupy z dokładnością do 0,5 cm. 
Wykonuje się je za pomocą kalibrownic. Jednym ze sposobów kalibrowania jest zastosowanie 
szablonu kołeczkowego, kalibrownicy pierścieniowej lub listwowej. Kalibrownice 
mechaniczne mogą dzielić owoce ze względu na cięŜar lub jego wielkość, a nawet 
wybarwienie. Przykładami takich urządzeń są kalibrownice otworowe i wagowe. 

 
 

 

Rys. 15. Kalibrownica pierścieniowa 
[www.euroflora.pl] 

 Rys. 16. Listwowa kalibrownica do sortowania jabłek otwory 
okrągłe od 50 do 75 mm co 5 mm. Wykonana 
z blachy aluminiowej [www.euroflora.pl] 

 
Sortowanie to podział owoców na wybory ze względu na ich wielkość, uszkodzenia, 

poraŜenie przez choroby lub ze względu na wybarwienie np.: owoce nie wybarwione, 
z rumieńcem na części owocu, całkowicie pokryte rumieńcem. 

Bezpośrednio po zbiorze owoce przeznaczone do przechowywania powinny być 
schłodzone do temperatury około 5°C, aby spowolnić ich oddychanie np. pozostawić zebrane 
owoce na noc w sadzie. 

Przygotowanie owoców do sprzedaŜy obejmuje: 
− podział owoców na wybory ze względu wielkości owoców, 
− podział owoców na wybory ze względu na ich zdrowotność, 
− podział owoców na wybory ze względu na stopień wybarwienia, 
− pakowanie, 
− waŜenie, 
− etykietowanie opakowań, 
− ekspedycję. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 20

W miesiącach zimowych po wyjęciu z chłodni lub przechowalni owoce są bardzo 
wraŜliwe na przemraŜanie, dlatego powinny być transportowane pojazdami 
z klimatyzowanymi ładowniami lub dobrze zabezpieczone przed zimnem w inny sposób. 
Dla zachowania ich jędrności zalecane jest przechowywanie po wyjęciu z chłodni w wysokiej 
wilgotności powietrza. Dla poprawy estetyki po wyjęciu z komór owoce są często myte 
i polerowane. 

Kryteria podziału jabłek na wybory: 
− przemysłowe – zdrowe, czyste, o średnicy ponad 4,5 cm, 
− II wybór – owoce nie uszkodzone mechanicznie, jędrne, o średnicy ponad 5,5cm, zdrowe, 

czyste, jednolite odmianowo w opakowaniu, 
− I wybór – zdrowe, czyste, jednolite odmianowo w opakowaniu, nie uszkodzone 

mechanicznie, o średnicy ponad 5,5 cm, jednolite odmianowo, prawidłowo wykształcone 
i wybarwione, 

− Ekstra – jabłka najwyŜszej jakości, o średnicy ponad 6 cm, prawidłowo wykształcone, 
o typowym zabarwieniu, smaku i zapachu, jednolicie dojrzałe, bez wad miąŜszu i skórki 
wraz z szypułką. 

 
Tabela 3. Wymagane średnice minimalne dla jabłek i gruszek wszystkich klas [opracowanie własne] 
 

Jabłka 
Klasa 
Ekstra 

Klasa I Klasa II 

odmiany 
wielkoowocowe 

7cm 6,5cm 6,5cm 

inne odmiany 6cm 5,5cm 5,5cm 

Gruszki    
odmiany 
wielkoowocowe 

6cm 5,5cm 5,5cm 

inne odmiany 5,5cm 5,5cm 4,5cm 
 

Przygotowanie do sprzedaŜy owoców moŜe odbywać się całkowicie ręcznie lub moŜe być 
zmechanizowane. Sortowanie coraz częściej wykonuje się z wykorzystaniem kalibrownic 
mechanicznych o róŜnej wydajności. 

Etykiety słuŜą do określenia producenta, zawierają informacje o gatunku i odmianie 
owoców, wyborze (jakości produktu), jego wadze. Producenci etykietują opakowania zbiorcze 
i jednostkowe, zgodnie z obowiązującymi normami. 

Opakowania do transportu i przechowywania są wykonane z następujących materiałów: 
drewno, tworzywa sztuczne i tektura. Opakowania drewniane to skrzyniopalety słuŜące do 
transportu i przechowywania owoców ziarnkowych. Mieszczą one około 350 kg owoców. 
Najczęściej uŜywane skrzynki drewniane to: 
– uniwersalne o wymiarach 600 x 400 x 221 mm mieszczące 16-20 kg owoców, 
– uniwersalne połówki (600 x 400 x 131) przeznaczone na owoce pestkowe i jagodowe 

pakowane po 10-12 kg. 
Niektóre skrzynki drewniane są spinane drutem oraz mogą być takŜe zbrojone drutem. 

Do zbioru, transportu i sprzedaŜy mogą słuŜyć łubianki o pojemnościach 2, 5, 10 kg. 
Pudła tekturowe słuŜą najczęściej do eksportu owoców, gdyŜ dość dobrze chronią owoce 

przed uszkodzeniami i są estetyczne. 
Skrzynki z tworzyw sztucznych są aŜurowe i mają róŜną wielkość w zaleŜności od 

producenta oraz kraju pochodzenia. Często mają pojemność około 20 kg i wymiary 600 x 400 x 240 mm 
lub 600 x 400 x 220 mm. Do transportu pojemników z malinami, owoców pestkowych  
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i jagodowych bywają wykorzystywane niŜsze skrzynki o wymiarach 600 x 4 00 x 140 mm lub 
600 x 400 x 116 mm mieszczące ponad 10 kg owoców. Stosuje się takŜe łubianki z tworzyw 
sztucznych. 

W związku z rozwijającym się rynkiem zbytu w duŜych sieciach handlowych sadownicy 
sprzedający tam swoje towary pakują owoce w woreczki foliowe, siatki, tacki, pojemniki 
tekturowe w ilościach i wadze określanych przez „market”. 
 

 

Rys. 17. Najmniejsza linia do sortowania firmy 
MAF RODA [http://www.ho.haslo.pl/] 

 Rys. 18. Maszyna do pakowania owoców w rękaw 
siatkowy [http://www.ho.haslo.pl/] 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie cechy uwzględnia się podczas podziału jabłek na wybory? 
2. Kiedy moŜe być wykonane pierwsze sortowanie owoców? 
3. Jakie są cechy jabłek drugiego wyboru? 
4. Do czego słuŜą skrzyniopalety? 
5. W jakie pojemniki pakowane są owoce do sprzedaŜy? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj kalibrowanie jabłek za pomocą kalibrownicy pierścieniowej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) podzielić owoce ze względu na wielkość, wykorzystując kalibrownicę, 
3) przedstawić wyniki swojej pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− skrzynki lub inne opakowania na owoce, 
− jabłka, 
− kalibrownica pierścieniowa. 
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Ćwiczenie 2 
Wykonaj kalibrowanie owoców za pomocą szablonu kołeczkowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) podzielić owoce ze względu na ich średnicę, 
4) przedstawić efekty swojej pracy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− jabłka, 
− stół do sortowania owoców, 
− kalibrownica kołeczkowa, 
− opakowania na owoce. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić zadania wychłodzenia owoców zaraz po zbiorze? � � 
2) zdefiniować pojęcie kalibrowania? � � 
3) określić, jakie informacje powinny znajdować się na etykietowanych 

opakowaniach owoców? 
� � 

4) określić cechy pierwszego wyboru jabłek? � � 
5) rozróŜnić elementy gruszek pierwszego wyboru? � � 
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4.5. Urządzenia do przechowywania owoców 
 
4.5.1. Materiał nauczania 

 
Obiekty przechowalnicze dzielimy ze względu na sposób wymuszania ruchu powietrza 

na: przechowalnie i chłodnie. W przechowalni zwykłej cyrkulacja odbywa się na zasadzie 
zmian cięŜkości powietrza pod wpływem temperatury. Grawitacja jest naturalna. Niekiedy 
ruch powietrza przyspiesza się montując wentylatory w otworach wentylacyjnych. 
Temperatura w przechowalniach zaleŜy od temperatury na zewnątrz budynku. Otwierając 
klapy wentylacyjne moŜna obniŜać lub podwyŜszać temperaturę. Przechowalnie powstają jako 
etap w budowie chłodni (bez agregatów chłodniczych, najczęściej z powodu ograniczeń 
finansowych właściciela) lub buduje się je od razu z myślą o krótkotrwałym przechowywaniu 
owoców. Regulacja temperatury odbywa się następująco: chcąc obniŜyć temperaturę otwiera 
się w nocy otwory nawiewne i wywiewne, jeśli temperatura spada nocą poniŜej zera wtedy 
wentylujemy w ciągu dnia. Owoce stawiamy na posadzce w skrzyniopaletach lub jeśli jest 
to mniejszy obiekt na drewnianej kratownicy. Regulacja wilgotności odbywa się poprzez 
polewanie posadzki wodą. Przechowalnie są najtańszymi obiektami do przechowywania 
owoców. Często są zlokalizowane w sadach, Ŝeby zminimalizować drogę owoców z drzewa 
do przechowalni. Przechowalnie nie są w stanie utrzymywać stałej, optymalnej temperatury, 
szczególnie w okresie sierpnia i września, gdy nawet nocą temperatura moŜe być powyŜej 
10-15°C, jak równieŜ w styczniu czy lutym, kiedy temperatury w ciągu dnia mogą wynosić 
poniŜej –20°C. 

Chłodnie to obiekty izolowane termicznie z urządzeniami do utrzymywania określonej 
temperatury. Obieg powietrza jest wymuszany urządzeniami do schładzania powietrza. 
Oprócz chłodni zwykłych są takŜe chłodnie z komorami gazoszczelnymi. Chłodnie budowane 
są jako budynki wolnostojące, jednopoziomowe. Ze względu na mechaniczną moŜliwość 
załadunku i rozładunku owoców w pomieszczeniach nie powinno być progów, a posadzka 
w całym budynku wypoziomowana. Tradycyjne chłodnie nie są gazoszczelne, dlatego nie 
moŜna w nich w pełni regulować składu powietrza. Bardziej zaawansowane technicznie 
obiekty posiadają gazoszczelne komory. Obiekty chłodnicze, w których istnieje moŜliwość 
kontrolowania składu chemicznego powietrza wewnątrz gazoszczelnych komór nazywane 
są chłodniami KA. Chłodnie składają się z: 
– komór, w których składowane są owoce, 
– pakowni, 
– korytarzy, 
– maszynowni, 
– pomieszczenia socjalnego, 
– pomieszczenia biurowego, 
– pomieszczenia dla wózków, 
– pomieszczenia z aparaturą kontrolno-pomiarową, 
– zaplecza magazynowego. 

W pakowni znajdują się linie do kalibrowania, sortowania i pakowania owoców. 
Maszynownia zawiera agregaty chłodnicze. Pomieszczenia magazynowe słuŜą najczęściej 
do przechowywania opakowań. W komorach i w pakowni występują następujące urządzenia 
techniczne: 

− urządzenia chłodnicze, 
− urządzenia do kontroli atmosfery, 
− środki transportu wewnętrznego, 
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− linie technologiczne. 
Urządzenia chłodnicze utrzymują niską temperaturę w komorach chłodniczych. 

W ich układach chłodzenia znajduje się amoniak lub freon (R-22). 
W chłodniach KA mają zastosowanie dwie grupy urządzeń: 

– do badania składu chemicznego atmosfery, 
– do regulacji składu chemicznego atmosfery. 

Urządzenia pomiarowe to: termometry, mierniki wilgotności, analizatory tlenu 
i dwutlenku węgla (rys. 18). Działają one automatycznie, mierząc warunki w kaŜdej komorze. 
Mogą być one połączone z komputerem sterującym. Prostym urządzeniem do pomiaru 
stęŜenia tlenu i dwutlenku węgla jest analizator Orsata (rys. 19). 

 
Rys. 19. Miernik CO2 [www.euroflora.pl] 

 

 
Rys. 20. Schemat analizatora Orsata. 1-biureta, 2-obudowa, 3-butelka, 4-7 naczynia, 8-11 zawory 

jednodrogowe, 12-zawór dwudrogowy [opracowanie własne] 
 
Do zmiany składu atmosfery słuŜą płuczki dwutlenku węgla i generatory azotu. 

W duŜych chłodniach jedna płuczka moŜe obsługiwać jedną lub kilka komór. Zawierają one 
węgiel aktywny, który oczyszcza powietrze z dwutlenku węgla. W gazoszczelnych komorach 
zawartość tlenu reguluje się azotem poprzez wpuszczanie do komór azotu z butli. Zwiększone 
ciśnienie powoduje wyjście części powietrza przez zawory bezpieczeństwa. W komorze 
pozostaje zmniejszona ilość tlenu i dwutlenku węgla, a zwiększona zawartość azotu. 
W niektórych chłodniach dodawany azot dodatkowo ochładza komorę chłodniczą. Wejście do 
komory o zmniejszonej zawartości tlenu powoduje natychmiastową śmierć. StęŜenie tlenu 
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w nich moŜe wynosić około 3%, podczas gdy przy 15% człowiek traci świadomość. 
Warunkiem wejścia do komory KA jest zastosowanie aparatu tlenowego, podczas gdy druga 
osoba stoi w drzwiach i ubezpiecza wchodzącego. Ubezpieczający teŜ musi mieć aparat 
tlenowy. 

Transport wewnętrzny w chłodniach odbywa się najczęściej przy pomocy wózków 
widłowych, które umoŜliwiają przestawianie skrzyniopalet lub skrzynek ustawionych na paletach. 

Sortowanie owoców, ich kalibrowanie, pakowanie, waŜenie, a takŜe mycie, suszenie 
i polerowanie moŜe się odbywać ręcznie. Jednak coraz częściej są stosowane linie 
technologiczne o róŜnej wydajności i stopniu mechanizacji, które w duŜym stopniu 
przyśpieszają i ułatwiają pracę oraz zmniejszają koszty robocizny. 

 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie SA stosowane obiekty do przechowywania owoców? 
2. Jakie pomieszczenia mogą znajdować się w chłodni? 
3. Jakie urządzenia znajdują się w chłodni? 
4. Do czego słuŜy analizator Orsata? 
5. Jakich zasad naleŜy przestrzegać w przypadku zastosowania do przechowywania owoców 

chłodni z kontrolowaną atmosferą? 
6. Jakie czynności są wykonywane za pomocą linii technologicznych? 

 

4.5.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Przygotuj roztwór absorpcyjny do analizatora Orsata. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) postawić zlewkę na wadze, 
4) wytarować wagę z naczyniem, 
5) połoŜyć odwaŜniki 60 g na drugiej szali, 
6) pipetą pobrać zasadę potasową i powoli wpuszczać do naczynia do czasu, aŜ szale będą 

w równowadze, 
7) zdjąć zlewkę z wagi, 
8) drugie naczynie postawić na szali i wytarować wagę, 
9) odwaŜyć 150 g wody, 
10) ostroŜnie przelać zawartość zlewki do naczynia (uzyskałeś roztwór do pierwszego 

naczynia w analizatorze), 
11) odwaŜyć ponownie 60 g zasady potasowej (tak jak w punktach 3-6), 
12) odmierzyć 100 g wody, 
13) rozpuścić zasadę w wodzie (bardzo ostroŜnie), 
14) odwaŜyć 4 g pirogallolu i rozpuścić w 17 g wody, 
15) po ostygnięciu połączyć otrzymane roztwory w punktach 13 i 14, 
16) otrzymaną mieszaninę ostroŜnie wlać do drugiego naczynia w analizatorze, 
17) zapisać wnioski z wykonanego ćwiczenia. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− woda destylowana, 
− zasada potasowa (co najmniej 120 g), 
− pirogallol (co najmniej 4 g), 
− waga laboratoryjna, 
− pipeta, 
− zlewki. 

 

Ćwiczenie 2 
Określ zawartość tlenu i dwutlenku węgla za pomocą analizatora Orsata. 

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) przeanalizować schemat analizatora Orsata, 
3) podnieść butelkę 3 wprowadzając zabarwiony płyn do biurety 1, 
4) opuścić butelkę w dół do czasu aŜ poziom cieczy w biurecie na podziałce wskaŜe 0, 
5) zamknąć zawór dwudrogowy 12 (pobrano 100 cm3 powietrza z komory do analizy), 
6) określ poziomy płynów w naczyniach 4-7, 
7) otworzyć zawór jednodrogowy 8 przy pierwszym naczyniu, 
8) podnieść butelkę, aby powietrze dostało się do naczynia, 
9) obniŜyć butelkę, 
10) kilkakrotnie powtórzyć podnoszenie i opuszczanie butelki, aby cały dwutlenek węgla 

połączył się z cieczą, 
11) ustawić poziom cieczy w pierwszym naczyniu 4 na tym samym poziomie, co przed 

pomiarem, 
12) odczytać i zapisać wynik otrzymany na skali biurety, jest to zawartość dwutlenku węgla 

w powietrzu, 
13) powtórzyć działania z punktów 6-12 dla zaworu jednodrogowego 8 przy drugim naczyniu 

5, otrzymany wynik stanowi zawartość łączną tlenu i dwutlenku węgla, 
14) odjąć wynik pierwszy od drugiego, aby obliczyć stęŜenie tlenu w komorze, 
15) zapisać wyniki. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− analizator Orsata, 
− schemat analizatora. 

 

4.5.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić róŜnice między przechowalnią i chłodnią? � � 
2) wyjaśnić, dlaczego posadzki w chłodni powinny być dokładnie 

wypoziomowane oraz bez progów? 
� � 

3) określić, jakie czynniki monitoruje się w komorach z kontrolowaną 
atmosferą? 

� � 

4) określić, jakie czynności mogą wykonywać linie technologiczne? � � 
5) określić, do czego słuŜą płuczki dwutlenku węgla? � � 
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4.6. Warunki przechowywania owoców 
 
4.6.1. Materiał nauczania 

 
Czynniki wpływaj ące na jakość owoców w trakcie przechowywania 

Temperatura. Aby zatrzymać proces dojrzewania owoców naleŜy szybko je schłodzić 
do temperatury około 5°C. Poszczególne komory chłodnicze powinny być zapełniane 
w chłodniach tradycyjnych w ciągu tygodnia, a w KA w 3-4 dni. DłuŜszy czas załadunku 
moŜe spowodować zbyt szybkie dojrzewanie owoców na skutek wysokiej temperatury. Zbyt 
wysoka temperatura moŜe spowodować zwiększenie transpiracji i utratę jędrności owoców. 
Po wstępnym schłodzeniu naleŜy utrzymywać optymalną temperaturę przechowywania. 

Tlen jest niezbędny do oddychania. Im jest więcej tlenu tym intensywniej owoce 
oddychają i szybciej dojrzewają. Poprzez obniŜenie poziomu tlenu moŜna uzyskać 
spowolnienie oddychania i dojrzewania owoców. 

Dwutlenek węgla. Jego podwyŜszona zawartość do około 5% przy jednoczesnym 
obniŜeniu poziomu tlenu do 3% powoduje znaczne spowolnienie procesu oddychania. Zbyt 
wysoka zawartość dwutlenku węgla moŜe spowodować uszkodzenia owoców. Im niŜsze jest 
stęŜenie tlenu, tym mniej musi być dwutlenku węgla. 

Wilgotność powietrza. Owoce transpirują duŜe ilości wody. Chcąc ograniczyć ten proces 
naleŜy utrzymywać wilgotność powietrza na poziomie około 90%, a w chłodniach KA 96%. 
JeŜeli wilgotność powietrza jest zbyt niska, to posadzki naleŜy zraszać wodą. Dla wyrównania 
warunków w całej komorze powinna być wywołana cyrkulacja powietrza. Wewnątrz komory 
powinna wynosić około 40-50 wymian na godzinę w czasie schładzania i 20 razy w czasie 
przechowywania. Poprzez wymianę rozumie się przemieszczenie powietrza o objętości 
komory w ciągu godziny. W przechowalniach ruch powietrza odbywa się dzięki wentylatorom 
umieszczonym w klapach wentylacyjnych. 

 

 
Rys. 21. Higrometr do pomiaru wilgotności powietrza [www.euroflora.pl] 

 
Przechowywanie poszczególnych gatunków owoców 

Jabłka przechowywane w chłodniach wymagają szybkiego schłodzenia. Optymalna 
temperatura przechowywania zaleŜna jest od odmiany i wynosi 0-3°C. PoniŜej zera następuje 
rozkład chłodniczy, powyŜej trzech stopni zwiększa się szybkość oddychania i transpiracji. 
W zaleŜności od wybranej technologii owoce moŜna przechowywać w róŜnych stęŜeniach 
tlenu i dwutlenku węgla (np.: 5%CO2, 3%O2, lub 2%CO2, 1,5%O2). Wilgotność powietrza 
90%, a w KA nawet 96%, zabezpieczy owoce przed nadmierną transpiracją. 

Po upływie połowy zamierzonego okresu przechowywania naleŜy kontrolować co dwa 
tygodnie stan dojrzałości i zdrowotność owoców, sprawdzając szczególnie wygląd miąŜszu.  

Przed wyjęciem owoców z chłodni KA naleŜy otworzyć szeroko drzwi na kilka godzin, 
aby zwiększyć zawartość tlenu w pomieszczeniu. 

Gruszki powinny być schłodzone w ciągu doby od zbioru do temperatury 3-4°C. 
Optymalna temperatura przechowywania wynosi od –1 do 0°C. W chłodniach KA 3% tlenu, 
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2-3% dwutlenku węgla, temperatura –0,5°C. Po wyjęciu z chłodni przechowywać 
w temperaturze 18-21°°C. 

Śliwki  przechowuje się w temperaturze 0-2°C przez 2-5 tygodni, a w kontrolowanej 
atmosferze przy 2-4% O2 i 5-10% CO2 nawet do 10 tygodni. 

Czereśnie przechowuje się w temperaturze około 0°C przez 10 do 14 dni. Po wyjęciu 
z chłodni owoce są mokre. Przechowywanie kilka dni w temperaturze 6-8°C powoduje, 
Ŝe owoce po wyjęciu nie są tak mokre. 

Wiśnie po zbiorze powinny być szybko schłodzone do 0oC. Powinny być składowane 
w chłodniach w temperaturze od –1 do 0°C. Warunki te wystarczą do przechowywania wiśni 
przez okres miesiąca. W kontrolowanej atmosferze 1-5% O2 i 15-20% CO2 ten okres moŜe 
zostać jeszcze wydłuŜony. 

Brzoskwinie i morele przechowuje się przez okres 2-4 tygodni w temperaturze 0°C 
i wilgotności 90-95%.WyŜsza temperatura powoduje szybsze psucie się owoców. 
Po zakończeniu okresu przechowywania naleŜy przenieść brzoskwinie do temperatury 
18-23°C, a morele 0-7°C w celu dojrzewania owoców. 

Truskawki przechowywane są w chłodniach przez 3-5 dni, a w KA do tygodnia. 
Maliny przechowuje się w wilgotności powietrza 90-95%, schłodzone natychmiast po zbiorze 

do temperatury 1-2°C wytrzymują 1-2 dni. 
Porzeczki mogą być przechowywane przez okres do 2 tygodni w temperaturze 0°C  

i w wilgotności powietrza 90-95%. 
 

4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie czynniki wpływają na jakość owoców podczas przechowywania? 
2. W jakich warunkach naleŜy przechowywać śliwki? 
3. W jaki sposób moŜna ograniczyć roszenie na czereśniach, przechowywanych przez 3 dni 

w chłodni? 
 

4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Oblicz minimalną wydajność wentylatorów w komorze chłodniczej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) przygotować wszystkie pomoce, 
3) zmierzyć wymiary komory (długość, szerokość, wysokość) zapisując wyniki, 
4) obliczyć objętość komory, 
5) określić, ile wymian powietrza w ciągu godziny powinny zapewnić wentylatory 

w chłodni, w czasie schładzania i w czasie przechowywania, 
6) obliczyć wydajność wentylatora, mnoŜąc objętość przez wielokrotność wymiany w ciągu 

godziny, 
7) zapisać wynik. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− komora chłodnicza, 
− kalkulator, 
− miara, 
− artykuły papiernicze. 
 
Ćwiczenie 2 

Dobierz obiekty przechowalnicze do poszczególnych gatunków owoców. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) rozpoznać otrzymane owoce, 
3) określić terminy ich zbioru, 
4) określić okres ich przechowywania, 
5) ustalić właściwe warunki przechowywania, 
6) określić rodzaj budynku, w którym muszą być przechowywane te owoce, 
7) zapisać wyniki w formie tabeli. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− owoce kilku gatunków, ich fotografie lub rysunki np.: jabłka, śliwki, wi śnie, maliny, 

porzeczki, 
− wzór tabeli. 
 

Lp. Gatunek 
Termin 
zbioru 

Okres 
przechowywania 

Warunki 
przechowywania 

Rodzaj obiektu 
przechowalniczego 

      
      
      
      
      
 
4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić warunki przechowywania jabłek? � � 
2) wyjaśnić, dlaczego w chłodniach KA obniŜamy poziom tlenu? � � 
3) wyjaśnić, w jaki sposób moŜna zwiększyć wilgotność w komorach 

chłodniczych? 
� � 

4) wymienić, które owoce mogą być przechowywane ponad dwa 
tygodnie? 

� � 

5) wymienić owoce, które wytrzymają 10% stęŜenie dwutlenku węgla? � � 
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4.7. Choroby przechowalnicze owoców 
 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

Choroby przechowalnicze dzielą się na: 
− fizjologiczne, 
− infekcyjne grzybowe. 

Choroby fizjologiczne występują na owocach, gdy: 
− występują niedobory lub nadmiary składników pokarmowych, 
− są niewłaściwe warunki przechowywania (temperatura, stęŜenie tlenu i dwutlenku węgla), 
− owoce zostały zebrane w nieodpowiedniej fazie, 
− wystąpiły niekorzystne warunki meteorologiczne przed lub podczas zbioru owoców. 

Dla zaistnienia chorób pochodzenia grzybowego konieczna jest infekcja zarodników 
grzybów. 
Choroby fizjologiczne 

Gorzka plamistość podskórna – jest spowodowana niedoborem wapnia. Objawy tej 
choroby mogą się pojawić juŜ w sadzie. Na owocach pojawiają się zielone, szybko Ŝółknące 
i wysychające plamki o wielkości 3-5 mm. Choroba obniŜa wartości smakowe i estetyczne 
owoców. Zapobieganie: dokarmiać dolistnie wapniem, kontrolować nawoŜenie potasem, 
ograniczyć cięcie wczesnowiosenne i zwiększyć intensywność cięcia letniego. 

Szklistość miąŜszu – w okresie kilku tygodni przed zbiorem miąŜsz w okolicach wiązek 
przewodzących jest przeźroczysty na skutek skraplania się tam wody. 

Oparzelizna powierzchniowa – jest spowodowana niedoborem wapnia, nadmiarem azotu. 
Wysoka temperatura i zbyt wczesny zbiór powoduje zwiększenie nasilenia tej choroby. 
Na owocach powstają nieregularne jasnobrązowe lub kremowe plamy szybko ciemniejące. 
Choroba obejmuje miąŜsz pod skórką i skórkę. Owoce nie nadają się do sprzedaŜy, 
po przeniesieniu do cieplejszego pomieszczenia szybko gniją. Zapobieganie: nawoŜenie 
dolistne nawozami wapniowymi, ograniczenie nawoŜenia azotem, wielofazowy zbiór 
owoców. 

Rozpad mączysty – objawia się na zbyt duŜych owocach, zbieranych zbyt późno 
i przenawoŜonych azotem. MiąŜsz owoców traci jędrność. Owoce pękają tracąc smak 
i aromat. Zapobieganie: optymalne nawoŜenie azotem, zbiór wielofazowy prowadzony 
we właściwym terminie, szybkie schładzanie owoców po zbiorze, skrócenie czasu 
przechowywania. 

Rozpad chłodniczy – powstaje na skutek przechowywania owoców w zbyt niskiej 
temperaturze (0°C lub mniej). Objawy to: zbrązowienie miąŜszu przy wiązkach 
przewodzących, a następnie mięknięcie owoców. PoraŜone owoce nie nadają się do sprzedaŜy. 
Zapobieganie: utrzymywanie właściwej temperatury w komorach. 

Rozpad wewnętrzny – spowodowany jest zbyt niską zawartością wapnia i zbyt wysoką 
potasu. Objawia się ciemnieniem miąŜszu pod skórką przy kielichu. Większe owoce 
z młodych drzew są bardziej wraŜliwe. Zapobieganie: dokarmianie dolistne wapniem, 
kontrolowane nawoŜenie potasem. 

Zbrązowienie przygniezdne – powstaje, gdy są zimne pochmurne dni przed zbiorem 
z małą ilością światła, drzewa są przenawoŜone azotem. Chorobie sprzyja zbyt wczesny zbiór 
i przechowywanie w temperaturze poniŜej 0°C, oraz za wysokie stęŜenie dwutlenku węgla. 
MiąŜsz w okolicy gniazda nasiennego róŜowieje, a następnie staje się brązowy. Choroba ta nie 
powoduje zewnętrznych zmian, ale poraŜone owoce tracą smak i nie nadają się do sprzedaŜy. 
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Plamistość Jonatana – powstaje na skutek opóźnienia zbioru, późnego schłodzenia. Na owocach 
powstają małe 2-4 mm plamki. Choroba powoduje tylko zmiany w skórce, a miąŜsz pozostaje bez 
zmian. Owoce poraŜone szybciej są atakowane przez choroby grzybowe. Zapobieganie: naleŜy 
zbierać owoce w optymalnym terminie, nawozić drzewa wapniem, szybko schładzać owoce  
po zbiorze. 
 
Choroby grzybowe 

Gorzka zgnilizna jabłek – jest chorobą pochodzenia grzybowego. Infekcja owoców 
zachodzi w sadzie na około miesiąc przed zbiorem. Zarodniki grzybów przedostają się 
z pędów na owoce. Gnicie miąŜszu wokół przetchlinek w końcowej fazie przechowywania, 
jest typowe dla tej choroby. Przechowywanie w chłodni KA nie eliminuje rozwój grzyba. 
Zapobieganie: dwukrotny zabieg na 4 i 2 tygodnie przed zbiorem środkami z tej grupy: 
Euparem Multi 50 WG/WP, Captan 80 WG, Sarfun 500 SC, Topsin M500 SC, Mythos 300 SC. 

Szara pleśń – jest chorobą grzybową. Do infekcji dochodzi podczas kwitnienia. 
W korzystnych dla niego warunkach grzyb atakuje szybko. MoŜe ujawnić się dopiero 
w przechowalni lub chłodni. Objawy: brązowe plamy na owocach od strony kielicha, które 
mogą być pokryte pleśnią, w przechowalni owoce miękną, brązowieją, od jednego owocu 
gniją kolejne i powstają gniazda gnilne choroby. Zwalczanie: w czasie kwitnienia wykonać 
dwa zabiegi środkami Mythos 300 SC, lub Chorus 75 WG, na dwa tygodnie przed zbiorem 
zastosować oprysk Euparem Multi 50 WG/WP lub Mythos 300 SC. 

Brunatna zgnilizna – jest chorobą pochodzenia grzybowego. Źródłem infekcji są pojedyńcze 
mumie, czyli owoce pozostawione na drzewie lub opadłe na ziemię, bardzo małe, brązowe, silnie 
pomarszczone owoce. Grzyb dostaje się do owocu przez zranienia spowodowane przez owady czy 
grad. Owoc poraŜony ma brązowe plamy i koncentrycznie ułoŜone na niej skupiska zarodników 
lub jest czarny i bardzo lekki stając się źródłem zakaŜenia na przyszły rok. Zapobieganie: usuwać 
mumie, zwalczanie parcha eliminuje tę chorobę. 

Mokra zgnilizna – do zakaŜenia dochodzi przez małe zranienie przed zbiorem, w trakcie, 
lub po zbiorze. Na powstałych szarobrązowych plamach powstaje szaroniebieski nalot, 
układający się koliście wokół miejsca infekcji. Niska temperatura w komorach KA skutecznie 
spowalnia rozwój grzyba. Owoce poraŜone nie nadają się do spoŜycia ze względu na 
zawartość patuliny (związek rakotwórczy). Zwalczanie: ostroŜny zbiór, transport i pakowanie 
owoców, przestrzeganie zasad higieny w chłodniach i przechowalniach. 

Parch przechowalniczy – zakaŜa owoce w końcu lata, w czasie gdy liście są wilgotne. 
Zainfekowane owoce w czasie przechowywania są pokryte brązowymi lub czarnymi plamami 
o wielkości do 0,5 cm. Zapobieganie: zwalczać parcha od wiosny według aktualnego 
programu ochrony sadów i sygnalizacji, przed zbiorem z zachowaniem karencji wykonać 
jeden zabieg preparatem Merpan 80 WG lub Captan 80 WG. 

 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakiego pochodzenia są choroby przechowalnicze? 
2. Która choroba powoduje powstanie mumii? 
3. Jaka choroba atakuje jabłka przechowywane w temperaturze poniŜej 0°C? 
4. Które choroby nie powodują widocznych zmian na zewnątrz owoców? 
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4.7.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj choroby fizjologiczne owoców w czasie przechowywania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) przygotować pomoce, 
3) opisać objawy występujące na owocu lub jego atrapie, 
4) rozpoznać chorobę, 
5) zapisać wnioski. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− atlas chorób i szkodników, 
− owoce lub ich atrapy z objawami chorób fizjologicznych, 
− nóŜ, 
− talerzyk. 

 

Ćwiczenie 2 
Rozpoznaj na owocach choroby grzybowe w czasie przechowywania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ćwiczenia, 
2) przygotować pomoce, 
3) opisać objawy występujące na okazie lub atrapie owocu, 
4) rozpoznać chorobę, 
5) zapisać wnioski. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− atlas chorób i szkodników, 
− okazy lub atrapy owoców z objawami chorób grzybowych, 
− nóŜ, 
− talerzyk. 

 

4.6.4. Sprawdzian postępów 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić objawy rozpadu chłodniczego? � � 
2) wymienić choroby, których objawy są hamowane przez dolistne 

nawoŜenie wapniem? � � 
3) określić, w jakich warunkach dochodzi do infekcji owoców szarą 

pleśnią? � � 
4) wymienić choroby zwalczane chemicznie na dwa tygodnie przed 

zbiorem? � � 
5) określić, jaką chorobą owoców są charakterystyczne  koliste skupiska 

zarodników grzybów? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA  

1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi. 
5. Właściwe odpowiedzi zaznaczaj znakiem X na karcie odpowiedzi. 
6. W razie pomyłki błędną odpowiedź zakreśl kółkiem i zakreśl poprawną odpowiedź 

znakiem X. 
7. Pracuj samodzielnie. 
8. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 30 minut. 

Powodzenia! 
Materiały dla ucznia: 
− instrukcja, 
− zestaw zadań testowych, 
− karta odpowiedzi. 
 

ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH  
 

1. Dojrzałość zbiorcza jabłek odmian zimowych oznacza 
a) gotowość do spoŜycia. 
b) brak wybarwienia owoców. 
c) dojrzałość nasion do siewu. 
d) najlepszy termin do zbioru owoców. 
 

2. Test skrobiowy wykonywany jest do określania dojrzałości owoców 
a) jabłoni i grusz. 
b) wiśni i śliw. 
c) truskawki i poziomki. 
d) porzeczki i agrestu. 
 

3. Zbiór mechaniczny porzeczki 
a) odbywa się wielokrotnie. 
b) odbywa się dwa razy. 
c) odbywa się jednorazowo. 
d) trzy razy. 
 

4. Podczas określania dojrzałości zbiorczej brzoskwini, renklody i czereśni najwaŜniejszym 
miernikiem jest 
a) próba etylenowa. 
b) barwa. 
c) test jędrności. 
d) opadanie owoców. 
 
 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 34

5. Jabłka deserowe zbierane są w sadach 
a) mechanicznie. 
b) automatycznie. 
c) kombajnem. 
d) ręcznie. 
 

6. Zbiór jednorazowy ma największe zastosowanie przy zbiorze 
a) truskawek. 
b) czereśni. 
c) wczesnych odmian gruszek. 
d) zimowych odmian jabłek. 

 
7. Do przechowywania brzoskwiń słuŜą 

a) skrzyniopalety. 
b) skrzynki uniwersalne. 
c) skrzynki uniwersalne połówki. 
d) pojemniki wytłaczane po 0,25 kg. 
 

8. Zbiór mechaniczny owoców ma największe zastosowanie 
a) do owoców deserowych, zbieranych wielofazowo. 
b) do owoców deserowych, zbieranych jednorazowo. 
c) do owoców na przetwory, zbieranych wielofazowo. 
d) do owoców na przetwory, zbieranych jednorazowo. 
 

9. Sortowanie to 
a) podział owoców na wybory (klasy). 
b) podział owoców ze względu na wielkość. 
c) usuwanie owoców poraŜonych przez choroby. 
d) podział owoców ze względu na zdrowotność. 
 

10. Sortowanie owoców zalecane jest przed przechowywaniem, gdy 
a) owoce są róŜnej wielkości i będą one przechowywane w komorach KA. 
b) część owoców jest uszkodzona. 
c) owoce są w róŜnych fazach dojrzałości. 
d) owoce są róŜnej wielkości i będą one przechowywane w komorach KA, część z nich 

jest uszkodzona, owoce są w róŜnych fazach dojrzałości. 
 

11. Idared to odmiana jabłoni 
a) letnia. 
b) jesienna. 
c) zimowa. 
d) wczesnojesienna. 
 

12. Komisówka to odmiana grusz, owoce której zbiera się 
a) w lipcu. 
b) w sierpniu. 
c) we wrześniu. 
d) w październiku. 
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13. Analizator Orsata słuŜy do 
a) badania wilgotności powietrza. 
b) analizy temperatury w ciągu doby. 
c) pomiaru zawartości tlenu i dwutlenku węgla w komorach KA. 
d) określenia jędrności owoców. 
 

14. Płuczki mają zastosowanie do 
a) zmniejszenia zawartości tlenu. 
b) zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla. 
c) zmniejszenia wilgotności. 
d) przyśpieszenia dojrzewania owoców. 
 

15. Chłodnie tradycyjne są wyposaŜone w 
a) komory gazoszczelne izolowane termicznie. 
b) komory gazoszczelne izolowane termicznie, a takŜe aparaturę do sterowania 

temperaturą, oraz zawartością tlenu i dwutlenku węgla. 
c) komory izolowane termicznie oraz agregaty chłodnicze. 
d) komory do przechowywania owoców bez agregatów chłodniczych. 
 

16. Wilgotność powietrza powyŜej 90% powoduje 
a) zwiększenie fotosyntezy w owocach. 
b) obniŜenie transpiracji. 
c) zwiększenie produkcji etylenu w gniazdach nasiennych. 
d) obniŜenie oddychania. 
 

17. Jabłka w chłodni są przechowywane w temperaturze 
a) –2°C. 
b) +1°C. 
c) +6°C. 
d) +10°C. 
 

18. Warunkiem infekcji mokrą zgnilizną jest 
a) stosowanie nie odkaŜonych skrzynek. 
b) mała zawartości potasu. 
c) zranienie owocu. 
d) nadmiar azotu. 
 

19. Owoce pękają, gdy są poraŜone przez 
a) rozpad chłodniczy. 
b) rozpad mączysty. 
c) szklistość miąŜszu. 
d) plamistość Jonatana. 
 

20. Przygotowanie jabłek do sprzedaŜy obejmuje 
a) sortowanie i waŜenie. 
b) sortowanie, kalibrowanie, etykietowanie, mycie, suszenie i polerowanie. 
c) sortowanie, kalibrowanie, waŜenie, mycie, suszenie i polerowanie. 
d) sortowanie, kalibrowanie, waŜenie, etykietowanie, mycie, suszenie i polerowanie. 
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KARTA ODPOWIEDZI  
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Zbiór i przechowywanie owoców 
 

Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

Nr 
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d  

Razem:  
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Czasopisma specjalistyczne: 
− Hasło ogrodnicze 
− Owoce warzywa kwiaty 
− Sad nowoczesny 
− Sad 

 


