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Цели во фазата по берба

• Да се одржи саканиот 

квалитет на производот

– изглед

• да се избегне брчкање, 

расипување

– вкус

– структура

• Да се продолжи рокот на 

траење на пазарот

• Да се зголеми 

присуството на пазарот

http://acclaimimages.com/usepolicy.html


ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СВЕЖОТО

ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

А.  ЖИВИ ТКИВА

Б. ВИСОКА СОДРЖИНА НА ВОДА

Ц.  ПОДЛОЖНИ НА ПАТОЛОШКИ     

ПРОМЕНИ

Д.  МНОГУ РАЗНОВИДНИ СПОРЕД  

МОРФОЛОШКА СТРУКТУРА, СОСТАВ

И ОПШТА ФИЗИОЛОГИЈА



Разновидност на градинарски производи

http://noursefarms.silverw.com/scripts/silverware.exe/SHOWPLIN@d:/dfs/elevclients/noursefarms/ELEVATOR.FXP?SEARCH_TREE01=RASPBERRIES
http://www.acclaimimages.com/usepolicy.html


КЛУЧНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ ВО РАКУВАЊЕ 

СО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ПО БЕРБА

• КВАЛИТЕТ ПРИ БЕРБА

• ЗРЕЛОСТ ПРИ БЕРБА

• ВНИМАТЕЛНО РАКУВАЊЕ ЗАРАДИ 

МИНИМИЗИРАЊЕ НА ФИЗИЧКИ ОШТЕТУВАЊА

• СООДВЕТНО УПРАВУВАЊЕ СО УСЛОВИТЕ НА 

СРЕДИНАТА:

- ТЕМПЕРАТУРА

- РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ

- АТМОСФЕРСКИ СОСТАВ (О 2,СО 2, C2H4)

- ВЕНТИЛАЦИЈА

•СООДВЕТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА САНИТАЦИЈА



Максимизирање на траењето на пазарот на 

свежото овошје и зеленчук

• производи набрани  во 
оптимална фаза на зрелост

• одбирајте ги само бараните 
производи со висок квалитет
– внимателно работете со 

продуктите за да се 
минимизира физичкото 
оштетување

• брзо изладете го производот 
до оптималната температура 
за складирање
– вообичаено со студен воздух 

или вода

• одржувајте го студениот 
синџир во текот на 
привременото складирање и 
дистрибуцијата на пазарот



ПРИЧИНИ ЗА РАСИПУВАЊЕ

• Метаболички промени

• Раст и развој

• Набивање и други механички повреди

• Губиток на влага (транспирација)

• Физиолошка деградација

• Патолошка деградација (гниење)



Стапки на респирација на овошје и зеленчук

_____________________________________

Опсег на 5 Ц (41 F)

(мг СО2/KG-HR)

___________________ПРОИЗВОД__________________

< 5 оревести плодови

5-10 јаболки, грозје, агруми, кромид, компир

10-20 кајсии, цреши, праски, нектарини, круши, сливи,    

смокви,зелка, морков, зелена салата, пиперки, 

домати

20-40 јагоди, капини, малини, карфиол, лимски грав

40-60 артичоки, зелен грав, бриселско зелје

>60 аспарагус, брокула, печурки, грашок, спанаќ, 

пченка



Контрола на температура

Контролата на температурата по 

берба е најважниот фактор во 

одредувањето на пазарниот 

квалитет

Производот треба да се излади 

брзо по берењето

Знајте ја оптималната 

температура за вашата стока



ПО 7 ДЕНА ЧУВАЊЕ



Фактори пред бербата кои влијаат врз трајноста 

по бербата



Трајноста по бербата зависи од фазата на зрелост 

при бербата



ИНДЕКСИ ЗА ЗРЕЛОСТ НА БЕРБАТА

Надворешни
• денови по садење/ цветање

• акумулирани топлотни 

единици

• големина

• облик

• боја  на лушпата

• изглед на површината/ 

текстура

• формиран слој за абсцизија

• пожолтување на листот/ 

презревање (сенесценција)

Внатрешни
• цврстина/текстура

• боја на месото на плодот

• боја на семката

• % растворливи цврсти 

материи

• киселост

• % растворливи цврсти 

материи: кисел размер

• содржина на сок

• индекс на скроб

• маслена содржина

• ниво на етилен

• ароматични испарливи 

материи

• содржина на влага

• специфична тежина



Користете соодветни индекси на зрелост

http://noursefarms.silverw.com/scripts/silverware.exe/SHOWPLIN@d:/dfs/elevclients/noursefarms/ELEVATOR.FXP?SEARCH_TREE01=RASPBERRIES


БЕРБА 

•СООДВЕТНА 

ЗРЕЛОСТ

•НЕЖНО РАКУВАЊЕ

•ОБЕЗБЕДЕТЕ 

СЕНКА

•ВЕДНАШ ЛАДЕТЕ 

ГИ СОБРАНИТЕ 

ПРОИЗВОДИ



Соодветни практики при берба

• Внимателно одвојување на 
плодот од стеблото

– Градинарските култури имаат нежна 
лушпа; лесно се оштетуваат

• носете ракавици
• користете остар нож или ножици
• берете кога е свежо

– производот ставете го во сенка

– брзо изладете го производот

• берете кога површината на 
производот е наполно сува

• допирањето сведете го на 
минимум

– допирањето го зголемува 
набивањето, повредувањето, 
расипувањето



Сортирање и класирање на терен
• отстранете  ги расипаните, 

удрените, незрелите или 

презреаните производи

• не мешајте ги заболените и 

здравите производи

• тргнете ги заболените 

плодови од полето



Следење на квалитетот на овошјето

• во текот на бербата

• повторна проверка во 

станицата за пакување

• доследната испорака на 

висококвалитетно овошје 

е од суштинска важност 

за успех на пазарот



Користете соодветна амбалажа

• површините на дното и на 
страните треба да се мазни

• гајбите треба да 
овозможуваат ветреење

• користете  цврсти гајби што 
може да се ставаат една 
врз друга

• избегнувајте преполнување



Избегнувајте несоодветна амбалажа при берење и 

изнесување  на пазарот



Постапки при подготовка на производот за пазар

Истресување

Чистење

дезинфекција со хлорирана вода

хлорирање

примена на фунгициди

Полирање со восок

Класирање

сортирање

класификација по големина

Пакување

материјали за пакување

Ладење

Складирање во ладилници



Истресување 



Чистење



Дезинфекција со измивање



Следење на квалитетот на хлорираната вода

Препорачано:

• 150 ppm натриум 

хипохлорид

• pH oд 6.5-6.8

pH test strips

pH meter

chlorine test strips

ORP meter



Целен ppm мл/Л чаша/ 50 гал

Натриум хипохлорид, 5.25%

50 1.0 3/4

75 1.4 1

100 1.9 1 1/2

125 2.4 2

150 2.9 2 1/4

Наттриум хипохлорид, 12.75%

50 0.4 1/3

75 0.6 1/2

100 0.8 3/5

125 1.0 4/5

150 1.2 1



Фунгицидите нанесени по берба обезбедуваат 

дополнително спречување на расипувањето

• Тијабендазол

– делумно системски

• Беномил

– контролира широк спектар на 

болести

• Дифениламин

– се користи за спречување на 

попарување на јаболка

• Диклоран(2,6 дихлоро 

нитроанилин) 

– се користи за спречување на 

Ризопус



Гниење по берба
Гниењето по бербата е главниот извор на загуби градинарските производи

• како и најскапиот

– веќе биле направени сите трошоци за производство, берба и пакување

– препакувањето е многу скапо

– уништувањето на производот е исто така скапо

• проценките за просечна пазарна загуба поради гниење по берба се движат од 

0 до 50%

• причинители се главно бактерии и фунги

• производот што гние испушта повеќе C2H4



Спречување на заразување

Средина пред берба
• Заразувањето со многу болести што се 

пројавуваат по бербата потекнува од 
полето

• Патогенот го заразува производот пред 
бербата; останува  во мирување додека 
да се создадат услови погодни за 
развој на болеста

– погодни за микроорганизмите

– непогодни за производот

• Одберете култури отпорни на болести

• Практики  соодветни за културата
– мулчирање на почвата

– подигање на гредици за лисјето и 
овошјето да не се на земја

– наводнување капка-по-капка е подобро 
отколку со прскалки

• навремено нанесување на 
фунгициди/биоциди при растење

• Отстранување на остатоците од 
претходни жетви и изгниените 
производи од полето



Спречување на заразување
Во текот на бербата
• Соодветни начини на берба

– внимателно кинење на производот од 
стеблото

– носење ракавици

– берба во делот на денот кога е свежо

– берба кога површината на производот 
е наполно сува

• заболените плодови тргнете ги од 
полето

• соодветна гајба/сад
– мазна внатрешност

• допирањето сведете го на 
минимум

– пакување во поле

• потребни се добро обучени берачи

• физички оштетените, делумно 
изгниените или плодовите што не се за 
продажба тргнете ги настрана

• никогаш не мешајте ги заболените со 
здравите производи



Спречување на заразување

Средина по бербата
• чистота на објектот за пакување

– Објектот одржувајте го чист

• отстранете  ги остатоците од бербата

– извршете фумигација на складот

– натоварете го производот во чисти 
транспортни средства

• дезинфекција со хлорирана вода
– хлорирање

– нанесување фунгицид како бариера за 
нова инфекција

• многу малку се дозволени

• избегнете проблеми со отпад

• потопување во жешка H2O

• сместување во ладилници
– се забавува растот на патогените, на 

гниењето, но не се елиминира



Лоцирање на патогена инфекција и местата на влез

1. Стомати
2. Лентицели

– Бактерија на мек гнилеж, 
особено кај прокиснати 
почви

3. Пукнатини од растење
4. Физички оштетувања

– Дупки, гребнатини, абразии,

5. Оштетувања од средината
– град,изгореници од сонце, 

оштетувања од студ, и од 
мраз

6. Оштетувања од инсекти
– исто така, пренесуваат  

болести

7. Оштетувања кај дршката



Хлор (Хипохлорна киселина)

• Се користи за одржување чиста H2O во резервоари за 
фрлање отпад и течности за прскање

• Стерилизатори на површини
– нема внатрешна контрола

• Спречува ширење на микроорганизми во H2O

• Нема резидуален ефект
– производот е подложен на повторна инфекција

• Се препорачува во доза од 100-150 ppm 

• Органиските материи го врзуваат хлорот; ја намалуваат 
делотворноста

• Делотворноста зависи од pH на водата; 6.5-6.8=оптимална

- лоша контрола при pH > 7.5

- корозивно при pH < 6.0 – поради хипохлорната киселина

• Покусата изложеност бара повисока концентрација



Фумигација
Сулфур двеоксид (SO2)

– се користи на трпезно грозје 

од1930-те

– 1% SO2 во време од 20 минути

– потребни се повеќе нанесувања

– кесички што создаваат SO2 во 

кутиите 

Средства за дезинфекција на
складишта

-1% формалдехид

-5% хлорокс

-метил бромид

-хлоропикрин

-24 ч.; херметички затворен простор

-озон



Постојат многу болести по берба
Бактериски 

мек  гнилеж

Црна мувла Мек гнилеж 

Ризопус

Сива мувла 

Ботритис

Обезбоени 

дамки



Премачкувањето со восок го подобрува изгледот на 

производот

• повеќе сјај и блескавост

• задржување на бојата и 

свежиот изглед

– купувачите судат за 

прифатливоста на производот врз 

оснива на надворешниот изглед

• кај некои производи 

подобрување на внатрешната 

боја


