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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

• Giới thiệu khái quát về thất thoát sau thu hoạch

• Các quá trình thất thoát sau thu hoạch trên cây ăn trái

• Quy trình xử lý sau thu hoạch cây ăn trái

• Giới thiệu các kỹ thuật và công nghệ áp dụng trong xử lý sơ chế
trái cây xuất khẩu



Thất thoát sau thu hoạch



Thu gom/thương 

lái thu mua
Nhà Bán sỉ 

Bán lẻ/người 

tiêu thụ

Nhãn edor
Thị trường 

tiêu thụ
Thất thoát chất lượng và sản lương ước tính 11-35%

Cận thu hoạch 

(1-5%)

Thu hoạch

(1-5%)

Xử lý sau thu 

hoạch (vườn đến 

vựa) (2-5%)

Xử lý sau thu hoạch 

(vựa đến chợ đầu 

mối) (2-10%)

Tiêu thụ 

(5-10%)

Chuỗi cung ứng trái tươi nhãn edor

Các tổn thất trong chuỗi cung ứng trái tươi nhãn edor

Nhà vườn/xã viên

HTX trồng nhãn

edor Châu Thành



Tổn thất sau thu hoạch

Ảnh hưởng đến sản lượng

Tổn thương cơ học

Mất nước –hao hụt khối lượng

Hư hỏng do nấm bệnh vi sinh vật

Hư hỏng sinh lý

Ảnh hưởng đến chất lượng

Hình dáng bên ngoài, cấu trúc, hương vị, thành

phần dinh dưỡng và hợp chất hữu ích, an toàn



Các nguyên nhân thất thoát sau thu hoạch

Các nhân tố sinh vật học
Điều kiện trước thu hoạch và quản lý

thực hành trên vườn

Sinh lý sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

Các nhân tố về kinh tế xã hội
Cơ sở hạ tầng

Hệ thống thị trường

Phúc lợi giữa sản lượng vào và ra



Yêu cầu 

thị trường

Chất 

lượng

Sinh lý sau 

thu hoạch

Công nghệ 

sau thu hoạch

Những nhân tố 

trước thu hoạch

Mô hình quyết định chất lượng



Nhưng chất lượng của sản phẩm được

duy trì và tăng giá trị trong suốt quá

trình quản lý thu hoạch và sau thu hoạch



Chất lượng là gì?
Chất lượng là sự kết hợp các đặc tính của một sản phẩm rất cần

thiết để đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng

Quản lý chất lượng sau thu hoạch là một chuỗi của các quá trình

kiểm soát chất lượng từ thời điểm thu hoạch đến tay người tiêu

dùng.



Bên trong

Màu thịt

Kết cấu

Vị

Mùi

Bên ngoài

Màu sắc

Vết hư, trầy sướt

bệnh

Kích thướt

Hình dáng

bao bì

Đặc tính sản phẩm

Những đặc tính ẩn

*Mức độ an toàn *Thời gian bán hàng

*Sản phẩm có nguồn gốc *Nguồn gốc nước sản xuất

hữu cơ

*Quản lý môi trường



Sự kỳ vọng cơ bản về chất lượng

Không bị  tổn thương, 

vết trầy sướt và hư hỏng

Không có mùi 

vị lạ

Ở điều kiện chấp 

nhận để ăn

Không có bụi bẩn, dư 

lượng hóa chất tồn dư

Không quá chín, 

mềm hoặc héo



TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG BƯỞI DA XANH

Kích cỡ Khối lượng (g) Đường kính (mm)

1 1400 - 2000 > 167

2 1200 - 1399 152 - 167

3 1000 - 1199 143 - 158

4 800 - 999 134 - 149

5 600 - 799 124 - 139

6 400 -599 114 - 128

Chỉ tiêu
Loại

I II III

Hình dạng Hình quả cầu

Màu sắc vỏ màu xanh bóng hơi vàng, thịt màu hồng đỏ và vị ngọt chua nhẹ

Khuyết tật Không có

Khuyết tật nhỏ về hình dạng hoặc

màu sắc

Tổng diện tích bề mặt bị ảnh hưởng

không vượt quá 10% trên diện tích

bề mặt quả.

Khuyết tật nhỏ về hình dạng hoặc

màu sắc

Tổng diện tích bề mặt bị ảnh hưởng không vượt quá 15% trên

diện tích bề mặt quả.

Cho phép/chấp

nhận sai sót

cho phép 5% khối lượng hoặc số quả

của toàn lô bưởi không đạt yêu cầu cho

loại này nhưng phải đạt yêu cầu cho loại

I.

cho phép 10% khối lượng hoặc số

quả của toàn lô bưởi không đạt yêu

cầu cho loại này nhưng phải đạt

yêu cầu cho loại II.

cho phép 10% khối lượng hoặc số quả của toàn bộ lô bưởi

không đạt yêu cầu cho loại này hoặc không đạt yêu cầu tối thiểu

ngoại trừ những quả bị thối, có vết thâm, hoặc những dấu hiệu

hư hỏng khác không thể sử dụng được.

Khối lượng(gam) 1400-2000 1200-1399 1000-1200





BẢNG TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG 

NHÃN EDOR

Độ chín thu hoạch

Trái non 

(màu xanh vàng)

Trái chín

(màu vàng nâu sáng)

Trái quá chín

(màu vàng nâu xám)

Nhãn edor thu hoạch độ chín

119 và 126 ngày sau khi đậu trái Nhãn edor tiêu thụ

Khuyết tật gây ra bởi côn trùng và bệnh hại

Côn trùng chích

hút

Phấn trắng Ruồi đục quả

Phomopsis sp Lasiodiplodia sp. Bệnh trên quả trước và

sau thu hoạch

Khuyết tật hình thái và hư hỏng sinh lý

Vỏ bị va vẹt Quả biến dạng Quả quá chín

Vỏ cấn dập Vỏ trầy xướt Vỏ nứt

Tổn thương nhiệt Tổn thương lạnh Quả bị lão hoá

Đóng gói -Màu sắc trái

đồng nhất

-Khối lượng bao

gói 1, 2kg hoặc

5kg

-Không bị các

khuyết tật bên

trên

-Không thấy vật

thể lạ, hoá chất



Khuyết tật gây ra bởi côn trùng
Khuyết tật gây ra bởi vi sinh vật 

và hư hỏng sinh lý

BẢNG TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG 

CHÔM CHÔM JAVA

côntrùng 

chích hút

Phấn trắng Rệp sáp&bồ hống

Sâu đục trái Ruồi đục trái

Bọ trĩ

Côn trùng phá vỏ Kiến

Côn trùng ăn 

vỏ

Nhện

Thối cuống Nấm bệnh Biến màu Dính đất

Tổn thương nhiệt Tổn thương lạnh Hình dạng bất thường

Trái lép Quá chín Râu dập đen nâu Sứt cuống

Độ chín thu hoạch Đóng gói -Màu sắc trái đồng

nhất

-Khối lượng bao gói

2kg hoặc 5kg

-Không bị các khuyết

tật bên trên

-Không thấy vật thể

lạ, hoá chất



Chất lượng thu hoạch
Thu hoạch ở giai đoạn phát triển ổn định

để đảm bảo chất lượng ăn được nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng

Rau

Cọng, lá, bông, rễ, 

củ

Trái có quá trình 

chín STH

Xoài, chuối, đu đủ, cà 

chua…

Trái không chín 

STH

Vải, dưá, chôm 

chôm, cam, dưa 

hấu…



Tiến trình phát triển

Phân chia tế bào & lớn lên 

Thành thục

Chính sinh lý

Quá trình chín

Lão hóa

Watada et al., 1984



➢Trong quá trình tồn trữ các biến đổi về vật lý, sinh lý, sinh hóa xảy ra liên hệ chặt chẽ và

phụ thuộc vào tính chất tự nhiên của nông sản : giống loại, điều kiện trồng trọt và chăm

sóc, độ già chín khi thu hoạch, kỹ thuật thu hái vận chuyển và những yếu tố kỹ thuật trong

quá trình tồn trữ.

➢Các quá trình biến đổi sau thu hoạch phần lớn là tiếp tục các biến đổi trong quá trình

phát triển của chúng. Nhưng sự biến đổi sau thu hoạch khác cơ bản các biến đổi trong

phát triển ở chỗ: một bên là sự phân hủy và tiêu hao vật chất để sinh năng lượng duy trì

quá trình sống, còn một bên là sự tổng hợp các chất.

➢Rau, quả là một tổ chức thực vật. Đời sống của chúng bị tác động bởi nhiều tác nhân

như: nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí xung quanh chúng. Bên cạnh đó chúng bị lây

nhiễm, tấn công bởi vi sinh vật và côn trùng … Mức độ hư hỏng bị tác động trước, trong

suốt quá trình thu hoạch cũng như quá trình sau thu hoạch.

Chất lượng bị tổn thất như thế nào sau thu hoạch?



Quá trình sinh lý của trái

Oxygen

Carbon 

dioxide

Water

Heat

Ethylene



CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI SAU THU HOẠCH CỦA SẢN PHẨM



Chất lượng bị tổn 

thất như thế nào?

Rối loạn sinh lý

Lây nhiễm

bệnh

Tổn thương cơ

học

Quá trình lão hóa

tăng nhanh
Mất nước



*Hô hấp hiếu khi (sử dụng đủ oxi không khí ) thảy ra
carbonic và hơi nước cũng như nhiệt lượng

C6H12O6 + 6O2→ 6CO2+ 6H2O+ 674 Kcal (1)

*Hô hấp yếm khí (không có oxi) sản phẩm cuối cùng
của sự phân hủy là carbonic và etanol (rượu)

C6H12O6 → 2CO2 + C2H5OH + 28 Kcal (2)
Cường độ hô hấp phụ thuộc vào bản thân

rau quả đem tồn trữ:

* Giống loại

* Độ già chín

* Mức độ nguyên vẹn

Cũng như các yếu tố môi trường tồn trữ:

* Nhiệt độ

* độ ẩm

* Sự thông gió

* Thời gian tồn trữ

* Thành phần không khí (khí carbonic, oxy..)



Quá trình hô hấp

Thời gian

CO2 thoát ra

Nhiệt thoát ra

O2 tiêu thụ

Cường độ hô hấp

Nhóm trái đỉnh hô hấp 

(trái chín STH)

Nhóm trái không có 

đỉnh hô hấp



Cường độ hô hấp trên một số sản phẩm

Rất cao

Cao

Trung bình

Thấp

Tốc độ hư hỏngChậm Nhanh

Cường độ hô hấp



Sản sinh ethylene 
E

th
y
le

n
e

 s
ả

n
 s

in
h

Sản phẩm

Rất cao

Cao

Trung

bình

Thấp

Rất thấp



Mất nước

Water

Water

Water

Water Water

Water
Water

• Cường độ mất nước phụ thuộc vào từng loại sản phẩm



Tổn thương 

cơ học
Vết cắt, 

chích

Bi nứt, rụng

Vết thâm

Trầy xước
Biến dạng hình dáng

Tổn thương cơ học không chỉ làm biến dạng sản phẩm mà còn 

có thể làm tăng sự hô hấp, mất nước, sản sinh ethylene và sự 

nhiễm bệnh.



Lây nhiễm bệnh
❑Sự lây nhiễm có thể xảy ra ở trên

cánh đồng hoặc trong suốt giai
đoạn sau thu hoạch

❑Các nhân tố tác động đến sự phát
triển của bệnh bao gồm:

❑Tổn thương cơ học

❑Nhiệt độ

❑ẩm độ

❑Phần lớn bệnh nó ở dưới dạng tiềm
ẩn và chỉ phát triển khi quá trình
chín xảy ra

Trái xoài nhiễm bệnh thán thư do nấm
Collectotrichum gloeosporioidses



Rối loạn sinh lý
•Tổn thương nhiệt

•Tổn thương lạnh

•Hư hỏng do Ethylene 

•Hư hỏng do Cacbonic

•Tổn thương do nồng độ oxy thấp



Thu 

hoạch

Sau thu 

hoạch

Trước

thu hoạch

Quản lý chất lượng theo chuỗi

Đầu 

vào

Đầu 

ra



BAO TRÁI TRƯỚC THU HOẠCH



Quản lý 

sau thu 

hoạch

Các bước
xử lý

•Thu hoạch

• Làm mát
sơ bộ

• Bảo quản

•Phân loại

• Đóng gói

• Bán hàng

Các quá
trình sinh

lý

•Mất nước

• Hô hấp

• Sinh
Ethylen

• Hư hỏng

Kiểm soát 

môi trường

•Nhiệt độ

• Độ ẩm

• Thành 

phần 

không khí

• Cách 

thức

Chất

lượng

Kiểm soát môi trường và các quá trình sinh lý trong 

suốt quá trình xử lý và bảo quản sau thu hoạch.



Kiểm soát 

nhiệt độ

Quản lý 

chất lượngKiểm soát

ẩm độ

Thành phần 

không khí

Kiểm soát môi trường xử lý bảo quản



Quản lý an toàn chất lượng rau quả

khi thu hoạch và sau thu hoạch

*Độ chín hay giai đoạn thu hoạch

* Thu hoạch

*Xử lý sau thu hoạch

*Phân loại

*Đóng gói

*Bảo quản và vận chuyển



KỸ THUẬT THU HOẠCH



KỸ THUẬT THU HOẠCH



KỸ THUẬT THU HOẠCH



Thu hoạch



KỸ THUẬT THU HOẠCH



BẢNG PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG XOÀI CHÂU NGHỆ
Viện cây ăn quả miền Nam

Hình dạng và màu sắc 

đặc trưng của xoài 

châu nghệ ☑

RUỒI ĐỤC TRÁI THÁN THƯ THỐI CUỐNG SÂU ĐỤC HẠT

RUỒI ĐỤC TRÁI

NỨT TRÁI DA CÂY VÀ CHẢY NHỰA

VI KHUẨN GÂY BỆNH

Ghi chú: ☒ Trái cần loại bỏ

☑ Trái vẫn được sử dụng nhưng phân hạng theo diện tích. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

☒ ☒ ☒ ☒ ☒

☑ ☑ ☑ ☑

Những bệnh hại gây hư hỏng và ảnh hưởng đến 

chất lượng bên ngoài trái
Mức dộ đánh giá dựa vào diện tích của vết bệnh

PHÂN 
LOẠI 
SƠ 
BỘ



Year 2013

RỬA

http://2.bp.blogspot.com/-gtraZeJYGdw/TwdajEoOXoI/AAAAAAAAArQ/SQvSJJv1kmU/s1600/rightbanner.jpg


MÁY RỬA TRÁI CÂY



RỬA VÀ XỬ LÝ CHẤT BẢO 
QUẢN



Xử lý sau thu hoạch



XỬ LÝ NƯỚC NÓNG



Đối chứng

BQ 4 tuần-50C

BQ 4 tuần-50C và 3 ngày-200C

Xử lý nước nóng

TN xử lý nước nóng cho trái thanh long - thực hiện trong mùa nắng



PHỦ SÁP
Nhãn edor xử lý chitosan



PHÂN LOẠI



BAO BÌ ĐÓNG GÓI



CHẤT 
PALLET



BAO GÓI



• Biến đổi thành phần không
khí trong bao gói sản phẩm. 

• Giảm cường độ hô hấp.

• Giảm hoạt động ethylene.

• Làm chậm quá trình chín và
hư hỏng.

• Tăng thời gian bảo quản. 
O2

CO2

O2 CO2

21% O2 0.035% CO2



Presimmon

Lifespan

Control

Peakfresh

Modified atmosphered packaging



QUẢN LÝ CHUỖI LẠNH



Nguyên lý hoạt động làm lạnh sơ bộ
Ảnh hưởng của pre-cooling



Cat tuong PH

TỐC ĐỘ VÀ THỜI GIAN LÀM 

LẠNH



Kết quả ghi nhận từ hai container thanh
long khảo sát

Được làm lạnh sơ bộ (precooled)

Tổng thời gian từ thu hoạch đến TFC là 27 ngày

(trong đó 2 ngày trữ trong kho lạnh)

Không được lạnh sơ bộ (non-precooled)

Tổng thời gian từ thu hoạch đến TFC là 25 ngày

Làm lạnh sơ bộ trước khi tải thanh long lên container hoặc trong

tồn trữ giúp kiểm soát được nhiệt độ và giữ chất lượng thanh long

tốt hơn trong quá trình vận chuyển.



6 weeks of storage and followed by the shelf life of 1 and 5 days at 20oC 

12 oC-1D 9 oC-1D 6 oC-1D 3 oC-1D 1 oC-1D

12 oC-5D 9 oC-5D 6 oC-5D 3 oC-5D 1 oC-5D

Aging  of 

dragon 

fruit after 

6wk 

storage at 

6oC & 5d 

for shelf 

life

Aging  & 

chilling 

injury of 

dragon fruit 

after 6wk 

storage at 

3oC & 5d for 

shelf life

Dragon 

fruit 

after 

6wk 

storage 

at 1oC & 

5d for 

shelf life

Low temperature tolerance results – Dry seasonQUẢN LÝ CHUỖI LẠNH-NHIỆT ĐỘ TỒN TRỮ



KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ TRONG KHO LẠNH

Return Air (RAT)

Delivery Air DAT)

Air flow

http://2.bp.blogspot.com/-gtraZeJYGdw/TwdajEoOXoI/AAAAAAAAArQ/SQvSJJv1kmU/s1600/rightbanner.jpg


CẢI THIỆN XẾP PALLET CHO LƯU THÔNG 
KHÔNG KHÍ TRONG KHO LẠNH

Cát Túờng

Improved air

movement

around pallets

Closed

Open

Long Việt

Improved air

movement







Kiểm soát nhiệt độ trong quá trình xử lý sau thu hoạch



XÔNG SO2



NGUYÊN LIỆU 

Phân Loại

Đóng thùng

Xử lý

Bảo Quản

Xông ethylen 24h

Ủ 72h

LÀM CHÍN



Xử lý kiểm dịch bằng hơi
nước nóng và chiếu xạ



FRUITS

TEMPERATU

RE

(oC)

RH(%)
STORAGE 

TIME

‘Hòa lộc ‘ mango 12-13 80-90 3-4 weeks

‘Chu’ mango 12-13 80-90 3-4 weeks

‘Tiêu da bò’ longan 6-8 85-90 25-30 days

‘Xuồng cơm vàng’ longan 5 85-90 4-5 weeks

‘Chợ Gạo ‘ dragon fruit 5 80-90 3-4 weeks

‘Năm roi’ pomelo 12 80-90 3 months

‘ Da xanh’ pomelo 12 80-90 3 – 3,5 months

‘Sành’  orange 8 80-90 8-9 weeks

‘Hồng ‘ madarin 5 80-90 7-8 weeks

‘Đường’ madarin 8 80-90 5-6 weeks

‘Java’ rambutan 13 85-90 12-14 days

‘Rongrien’ rambutan 12-13 85-90 2 weeks

‘Chín Hóa ‘ durian 15 80-90 2 weeks

‘Ri 6 ‘durian 15 80-90 2 weeks

‘Lò rèn’ star apple 15 80-90 15 days

mangosteen 10 85-90 2 weeks

Cayenne pineapple 10 85-90 3 weeks

Queen pineapple 15-20 85-90 2 weeks

‘Già ‘  banana 14 85-90 5-6 weeks

‘Cau ‘ banana 15 80-90 3 weeks

‘Hòa lộc ‘ mango 15 80-90 3 weeks

OptimumTemperature of some fruits  in Mekong Delta river

Fruits Days after flowering (AF) or fruit set (FS)

‘Hòa lộc ‘ mango 90-100 days FS

‘Chu’ mango 85-90 days FS

‘Tiêu da bò’ longan 13-14 tweeks FS

‘Xuồng cơm vàng’ longan 9-10 weeksFS

‘Chợ Gạo ‘ dragon fruit 30-34 days AF

‘Năm roi’ pomelo 6,5 – 7,0 months AF

‘ Da xanh’ pomelo 28-29 weeks AF

‘Sành’  orange 7,0-7,5 months AF

‘Hồng ‘ madarin 8,5-9,0 months FS

‘Đường’ madarin 8,5-9,0 months AF

‘Java’ rambutan 100-110 days AF

‘Rongrien’ rambutan 112-122 days AF

‘Chín Hóa ‘ durian 105-115 days AF

‘Ri 6 ‘durian 90-100 days AF

‘Lò rèn’ star apple 8-8,5 tháng SNH 

mangosteen 104-110 days AF

Cayenne pineapple 105-115 days AF

Queen pineapple 90-100 days AF

‘Già ‘  banana 65-70 days AF

‘Cau ‘ banana 45-50 days AF

Harvest maturity of some fruits  in Mekong Delta river



102-107 ngày  SĐT

Thu hoạch Cắt tỉa, phân loại Rửa-dung dịch chlorine 3 phút

Xử lý nhúng presim 0,04%-5 phút

Làm lạnh sơ  bộ - Ướp đá
Bảo quản thêm 2 ngày ở 20oC

Chôm chôm sau vận chuyển

Vận chuyển, kiểm soát nhiệt độ

QUY TRÌNH XỬ LÝ CHÔM CHÔM SAU THU HOẠCH THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC





Cần phải kiểm soát quản lý
chất lượng theo hệ thống từ
thu hoạch trên vườn, đến nhà
đóng gói và thị trường tiêu thụ
xuất khẩu để đảm bảo duy trì
chất lượng trái cây sau thu
hoạch


