
Лабораторно-практичне заняття №7 

 

Тема: Особливості стандартизації плодових культур 

1. Класифікація плодів. 

2. Особливості стандартизації і управління кістю насінних плодів 

(яблука). 

3. Особливості стандартизації і управління якістю кісточкових 

плодів (черешня). 

 

Мета: ознайомитися з класифікацією плодів, особливостями 

стандартизації показників якості плодових культур, правилами проведення їх 

упаковки, маркування і транспортування. 

 

1. Класифікація плодів 

В залежності від будови і призначення соковиті плоди поділяють на 

групи: 

Насінні плоди (яблука, груши, айва) складаються з м’якоті з шкіркою і 

сердечка з насінними камерами і насінням. 

Кісточкові плоди (вишня, черешня, слива, абрикос, персик) 

відрізняються наявністю кісточки, яка поглиблена в м’якоть. Плоди зверху 

покрити восковим нальотом чи опушені. 

Ягоди характеризуються наявністю насіння на поверхні соковитого 

м’ясистого квітколоже чи зануреного в соковитий околоплодник. 

Субтропічні різноплідні плоди об’єднують за районом вирощування. 

Вони мають різну будову і відносяться до простих соковитих кістянок: 

маслини, хурма;  супліддям: інжир; багатогнездним ягодам: гранат, фейхоа. 

Цитрусові плоди мають товсту шкірку, яка складається з двох шарів – 

флаведо і альбедо і соковиту м’якоть, розподілену на дольки (лимон, 

грейпфрут, мандарин, апельсин). 

Тропічні плоди також об’єднані не загальною будовою, а районом 

вирощування, які представлені супліддям (ананаси), ягодоподібними 

м’ясистими коробочками (банани) і кістянками (манго, фініки). 

Горіхоплідні – це сухі плоди, які складаються з твердою шкарлупи і 

ядра. 

Стандартну продукцію деяких видів плодів поділяють на товарні сорти. 

Товарний сорт  - це градація якості продукції визначеного виду за 

одним або декілька показникам якості, яка встановлена нормативною 

документацією. До показників якості, за якими встановлюють сорт плодів, 

відносять зовнішній вигляд, в частості форму і колір (типовість і 

однорідність), наявність чи відсутність плодоніжки, розмір (зниження сорту з 

зменшенням розміру), допустимі відхилення, іноді зрілість (неоднорідність 

за ступінню зрілості). 

На товарні сорти поділяють насінні, кісточкові (окрім сливи і аличі 

дрібноплідної), суницю, хурму, горіхи (окрім каштану), виноград. 



Насінні (окрім яблук ранніх строків достигання) і кісточкові плоди в 

залежності від цінності ботанічного сорту поділяють на дві помологічні 

групи, а виноград – на три. При потраплянні суміші помологічних сортів в 

одній одиниці упаковки партія плодів відноситься до другої помологічної 

групи. 

 

 

2. НАСІННІ  ПЛОДИ 

Харчова цінність насінних плодів обумовлена вмістом легкозасвоєних 

цукрів, вітамінів, мінеральних солей, органічних кислот та ін. речовин. 

Хімічний склад залежить від сорту, умов вирощування і ступеня стиглості. 

 

Таблиця 25. Хімічний склад насінних плодів 

Плоди 
Вміст, % 

Енергетична 

цінність 

води білків цукрів клітковини кислоти золи 
Віт.С, 

мг% 
ккал кДж 

Яблуко 87,0 0,4 9,0 0,6 0,8 0,7 16,5 45 188 

Груша 85,9 0,4 9,0 0,6 0,5 0,7 5,0 42 176 

Айва 86,5 0,6 7,6 1,9 0,9 0,8 23,0 40 167 

  

 Насінні плоди використовують у свіжому вигляді і для промислової 

переробки, для приготування джему, повидла, компотів, мармеладу, а також 

для сушіння, мочіння, заморожування. 

 

ЯБЛУКА 

Яблука серед фруктів займають перше місце в харчуванні людей.  

Плоди яблук розрізняють за часом дозрівання і використання, 

призначення, за розміром, формою, кольором, смаком, здатності к 

транспортуванню і зберіганню. 

За строками дозрівання всі помологічні сорти яблук поділяють на шість 

груп: ранні (літні), які дозрівають в липні-серпні; ранньоосінні – знімають в 

кінці серпня – на початку вересня; осінні – знімальна зрілість настає в 

вересні; ранньозимні – збирають у другій половині вересня; зимові – в кінці 

вересня – на початку жовтня; пізньозимні – в першій половині жовтня. 

За розміром (масою) яблука поділяються на дрібні – до 75 г, середні – 

від 75 до 125 г, крупні – від 125 до 175 г, дуже крупні – більше 175 г. 

Звичайно перевага віддається плодам середнього розміру і крупним. Чим 

крупніші яблука, тим в них менше їстівна частина, тим вища продуктивність 

праці при зніманні.  

За формою плоди можуть бути круглої (діаметр рамен або більше 

висоти плоду), овальної (діаметр менше висоти плоду), плоскої, плоско-

округлої, циліндричної, яйцевидної, конічної форми. Поверхня яблук може 

бути гладкою, ребристою, бугорчатою в тій чи іншій ступені. Сильна 



нерівність поверхні є негативною ознакою, т.я. такі яблука менш привабливі і 

гірше транспортуються. 

Яблука в залежності від сорту, міста вирощування, положення на 

дереві можуть бути різного кольору. У яблук розрізняють основне і покровне 

забарвлення. Основне забарвлення може бути зеленим, зеленувато-жовтим, 

світло-жовтим, жовтим, білуватим. Основне забарвлення змінюється по мірі 

дозрівання плодів на дереві чи при зберіганні. Зеленувате забарвлення 

визначає хлорофіл, жовте – каротиноїди. Пожовтіння плодів при дозріванні 

відбувається за рахунок розкладання хлорофілу, який маскував жовті 

пігменти, чи за рахунок додаткового утворення каротиноїдів. 

Смак яблук є важливим показником їх цінності. Він залежіть від 

хімічного складу і фізичних властивостей м’якоті. Яблука вищих смакових 

якостей, як правило, містять більшу кількість цукрів і кислот. Визначення 

смакових якостей в основному проводять органолептично. При дегустації 

використовують 5-бальну систему; 5 балів дається плодам відмінного смаку; 

4 – доброго смаку; 3 бали отримують плоди середніх смакових якостей; 2 

бали – гіршого смаку і 1 бал – дуже поганого. 

Структура і консистенція м’якоті плоду залежіть від стану, величини і 

форми клітин, вмісту в них води і сухої речовини. Консистенція м’якоті може 

бути тонко- і грубозернистою, твердою чи м’якою, рихлою, борошнистою, 

соковитою, менш соковитою і навіть маслянистою. Колір м’якоті білий, 

зеленуватий, жовтуватий і червонуватий.  

За характером використання яблука поділяють на три групи: для 

споживання в свіжому вигляді; для різних видів переробки і універсальні. В 

свіжому вигляді споживають яблука відмінного, доброго і середнього смаку. 

Для технічної переробки використовують як плоди добрих і середніх 

смакових якостей, так і плоди поганого смаку на соки, вина і отримання 

пектину. 

Хвороби, які ушкоджують плоди яблук, бувають фітопатогенні  (грибні 

і бактеріальні) і фізіологічні, викликані несприятливими умовами при 

вирощуванні, збиранні, транспортуванні і зберіганні. Частіш за все яблука 

ушкоджуються плодовою гниллю, паршою, сажистим грибом. Фізіологічні 

захворювання, які є наслідком обміну речовин: загар, налив, пухлість, 

побуріння м’якоті, підшкірна плямистість. Основні шкідники, які пожирають 

плоди насінних: плодожерка, довгоносик і щитівка.    

Яблука свіжі пізніх строків дозрівання, які заготовляють і 

відвантажують з 1 вересня, за якістю поділяють на І і ІІ помологічні групи і 

чотири товарних сорти: вищий, 1, 2, 3. До І помологічної групи відносяться 

найвисокоцінні сорти з відмінними смаковими якостями, такі як Аврора 

кримська, Айдоред, Антоновка звичайна, Голден делишес, Ренет Симиренко, 

Спартак та ін. 

Плоди вищого, 1-го і 2-го товарних сортів повинні бути одного 

помологічного сорту. В 3-му сорті допускається суміш помологічних сортів. 

Яблука 3-го сорту призначені для термінової реалізації і переробки; 



закладанню на тривале зберігання і відвантаженні за межі області, 

республіки не підлягають. 

Товарний сорт яблук пізніх строків дозрівання встановлюють з обліком 

слідуючи показників: зовнішнього вигляду, розміру, зрілості і допустимих 

відхилень. Плоди кожного товарного сорту повинні бути повністю 

розвинутими, цілими чистими без стороннього запаху і присмаку і без 

надлишку зовнішньої вологи. Вологими рахують плоди мокрі від дощю, 

роси, поливу чи витікання свого соку. Конденсат на плодах, доставлених з 

холодильників і холодильних транспортних засобів, викликаний різницею 

температур, не рахують надлишком вологи. Ступінь зрілості при заготівлі 

повинна бути такою, щоб плоди могли витримати в належних умовах 

транспортування і були придатні для зберігання, а в період реалізації мали 

зовнішній вигляд і смак,  властиві помологічному сорту. 

В вищому і 1-му сорті повинні бути плоди, типові за формою і 

забарвленням для даного помологічного сорту, без пошкоджень шкідниками, 

з плодоніжкою або без неї, але без пошкодження шкірки плоду (у вищому 

сорті плоди відбірні); в другому сорті допускаються плоди типові і нетипові 

за формою, з менш вираженим забарвленням; в третьому сорті плоди можуть 

бути неоднорідні за формою і забарвленням, неправильної форми. 

Встановлений слідуючий розмір плодів за найбільшим поперечним 

діаметром: для плодів круглої форми вищого сорту – 65 мм, 1-го – 60, 2-го – 

50, 3-го – 40 мм, для плодів овальної форми – відповідно 60, 50, 45, 35. 

Плоди вищого, 1-го, 2-го сортів повинні бути однорідними за ступінню 

стиглості, плоди 3-го сорту можуть бути неоднорідними. Для всіх сортів не 

допускаються зелені і перезрілі плоди. Зеленими вважаються плоди, які не 

можуть придбати зовнішній вигляд, консистенцію і смак, властиві плодам 

даного помологічного сорту, а до перезрілих – плоди з борошнистою або 

потемнілою. Не придатною до споживання м’якоттю, які повністю втратили 

ознаки споживчої стиглості. 

До допустимих відхилень відносяться механічні пошкодження 

(диференційовані в залежності від товарного сорту плодів і міста визначення 

якості – в місцях заготівлі і в місцях призначення) і пошкодження 

шкідниками і хворобами (диференційовані за сортами). Так, в місцях 

заготівель і в місцях призначення допускаються, відповідно: для плодів 

вищого сорту – легкі натиски площею не більше 1 і 2 см
2
; для яблук 1-го 

сорту – легкі натиски, які не впливають на зберігання, загальною площею не 

більше 2 і 4 см
2
 і не більше двох градобоїв; для яблук 2-го сорту – градобої і 

натиски загальною площею не більше 4 і 6 см
2
 і не більше двох загоївшихся 

проколів; для яблук 3-го сорту – градобої, натиски, удари, свіжі 

пошкодження шкірочки загальною площею не більше ¼ поверхні плоду. 

Для всіх сортів яблук допускається тонка сітка, яка не різко контрастує 

з загальним кольором плоду. Сильна шероховатість  сітки для вищого сорту 

не допускається, в 1-му, 2-му – на площі не більше ¼ і ½ поверхні плоду 

відповідно, в 3-му – допускається. 



В вищому сорті допускаються плоди з одним-двома засохлими 

пошкодженнями плодожеркою  не більше 2% від маси партії; в 1-му і 2-му – 

плоди з загоївшимися пошкодженнями шкірочки шкідниками і хворобами 

загальною площею не більше 2 і 3 см
2
 відповідно, в тому числі паршею – не 

більше 0,6 і 2 см
2
 відповідно, плоди з одним-двома засохлими 

пошкодженнями плодожерки – не більше 2 і 5 % відповідно; в 3-му сорті – 

плоди з загоївшимися пошкодженнями шкірочки загальною площею не 

більше 1/3 поверхні плоду (в тому числі плями парши) і плоди, пошкоджені 

плодожеркою, - не більше 10%. В плодах всіх товарних сортів допускається 

відсутність плодоніжки. 

При реалізації плодів після зберігання в період з грудня по липень 

обмежуються плоди з фізіологічними захворюваннями, викликаними 

несприятливими умовами транспортування і зберігання. В партії вищого 

сорту не допускаються плоди з фізіологічними пошкодженнями. В першому 

сорті не допускається слабке побуріння шкірочки (загар) на площі до 1/8 

поверхні плоду і слабку увядання без ознак зморщок. В 2-му сорті загар 

допускається на площі до ¼ поверхні плоду, увядання може бути з легкими 

зморшками і допускається наявність підшкірної плямистості на площі не 

більше 3 см
2
. В 3-му сорті допускаються без обмеження загар, підшкірна 

плямистість, увядання і слабке побуріння м’якоті. Наявність в партії плодів з 

іншими видами хвороб і пошкоджень шкідниками не допускається. 

 При прийманні допускається в партії яблук вищого сорту: не більше 

5% яблук, які відносяться за якістю до 1-го сорту, не більше 10% яблук за 

розміром, встановленим для 1-го сорту. Сума допустимих відхилень за 

якістю і розмірам не повинна перевищувати 10%. Якщо в партії вищого сорту 

більшу 10% плодів 1-го сорту, всю партію переводять до 1-го сорту. В 

партіях 1-го і 2-го сортів не повинно міститися більше 15% плодів 2-го і 3-го 

сортів відповідно. В місцях споживання допускається наявність окремих 

загнилих плодів. Кількість таких плодів вказують окремо від результатів 

визначення якості, тобто зверху 100%. При реалізації в роздрібній торговій 

сеті загнилі, перезрілі і гнилі яблука не допускаються. Плоди з механічними 

пошкодженнями приймають тим сортом, якому вони відповідають, і 

реалізують окремо. 

Яблука свіжі ранніх строків дозрівання, до яких відносять яблука 

літніх і ранньоосінніх сортів, в залежності від якості поділяють на 1-й і 2-й 

товарні сорти. При встановленні товарного сорту враховують ті ж показники, 

що і для яблук пізніх строків дозрівання. Яблука кожного товарного сорту 

повинні бути цілими, повністю розвинутими, чистими, без надлишку 

зовнішньої вологості, без стороннього запаху і присмаку. 

Яблука 1-го товарного сорту повинні мати форму і забарвлення, 

властиву даному помологічному сорту, розмір за найбільшим поперечним 

діаметром не менше 55 мм, знімальну ступінь стиглості при заготівлі, 

споживчу – при реалізації. У 2-го товарного сорту допускаються плоди 

неоднорідні за формою, але не виродливі, розміром не менше 40 мм, 

неоднорідного ступеня стиглості, але не нижче знімальної. 



Для 1-го і 2-го сортів обмежується вміст плодів з механічними 

пошкодженнями, пошкодженнями шкідниками і хворобами. 

Яблука для промислової переробки в залежності від якості поділяються 

на 2 товарних сорти: 1-й і 2-й. За зовнішнім виглядом плоди кожного 

товарного сорту повинні бути здоровими, свіжими, цілими, чистими, 

повністю розвинутими, без пошкоджень сільськогосподарськими 

шкідниками, без механічних пошкоджень, типовими для даного 

помологічного сорту форми і забарвлення, з плодоніжкою чи без неї, 

технічної ступені стиглості, зі слабкою сіткою на плодах. В 2-му сорті 

допускаються плоди нетипових форми і забарвлення, різного розміру (для 1-

го сорту найбільший поперечний діаметр плодів – не менше 60 мм), з 

сильною шероховатою сіткою на плодах, зарубцьовані проколи. Вміст плодів 

з свіжими проколами в 1-му сорті не допускається, в 2-му – не більше 10%, з 

одним-двома засохлими пошкодженнями плодожеркою – не більше 2,0 і 10,0 

% відповідно.  

Для яблук при заготівлі і постачанні для промислової переробки 

нормується масова доля розчинної сухої речовини в соку плодів: для сортів 

ранніх строків дозрівання для 1-го сорту – не менше 10%, для 2-го – 9, для 

сортів пізніх строків достигання – 12 і 11% відповідно. 

 

Упаковка, маркування, транспортування насінних плодів 

Всі насінні плоди збирають при знімальній стиглості, коли вони легко 

відокремлюються від гілки, мають типовий для сорту розмір. Насіння при 

цьому бурі, але шкірочка і м’якоть ще не придбали основне забарвлення і 

виражений смак і аромат. Оптимальна знімальна стиглість у плодів літніх і 

осінніх продовжується 4 – 7 діб, у зимових – 8 – 15  діб, потім вони 

починають осипатися. Рано зняті плоди швидко в’януть і загнивають. 

Товарну обробку айви, яблук, груш літніх сортів починають відразу 

після збирання плодів, яблук і груш осінніх і зимових сортів – після 

короткочасного зберігання. Вона включає сортування, калібрування і 

упаковку. При сортуванні плоди поділяють на товарні сорти  за ступінню 

дефектності, але без обліку розміру (калібру). Відсортовані партії калібрують 

на однорідні групи: крупні, середні, дрібні. Яблука, Груши і айву нижчих 

товарних сортів за розміром не поділяють. 

  Упаковують плоди в стандартні дерев’яні ящики місткістю 24 – 25 кг, 

спеціальні контейнери (250 – 300 кг) або ящичні піддони. Допускається для 

транспортування і зберігання не сортувати яблука на 1-й і 2-й товарні сорти, 

призначені для споживання у свіжому вигляді, при поставці оптовим  

торговим організаціям у ящичних піддонах або спеціальних контейнерах. 

Товарну обробку таких партій проводять перед реалізацією. 

Яблука і Груши вищого товарного сорту упаковують тільки в ящики. В 

кожний ящик упаковують плоди одного помологічного сорту. В залежності 

від форми і розміру насінні плоди вищого і 1-го товарних сортів укладають в 

ящики рядами. Ящики застилають папером, на дно і під кришку ящика 

кладуть шар деревної стружки або лист гофрованого картону гладкою 



стороною до плодів, а кожен шар яблук перестилають стружкою або 

папером. Плоди помологічних сортів, які можуть в період тривалого 

зберігання придбати загар чи зів’яти, заворочають в промаслений папір. 

Яблука і Груши пізніх строків дозрівання 2-го товарного сорту 

укладають рядами або насипом. При укладанні насипом на дно і під кришку 

ящика кладуть шар деревної стружки, а для більш щільного укладання плодів 

ущільнюють вібрацією на віброустановці. При узгодженні з отримувачем 

плоди 3-го сорту, ранні 2-го і айву 2-го сорту укладають насипом.  

Яблука ранніх строків дозрівання можуть бути фасованими масою від 1 

до 3 кг. В кожну пакувальну одиницю повинна бути вкладена етикетка з 

вказанням помологічного і товарного сорту і номера укладальника. 

Після укладки плодів ящики маркують. На етикетці вказують: 

найменування відправника, найменування продукції, помологічний і 

товарний сорт, розмір плодів (крупні, середні, дрібні), дату упаковки, номер 

партії, зазначення стандарту. Всередину кожного ящику повинен бути 

вкладений талон з вказанням номера укладальника. 

Транспортують плоди всіма видами транспорту у відповідності з 

правилами перевезення. Строк транспортування в рефрижераторних вагонах  

ранніх сортів яблук не повинен перевищувати 10 діб. 

Яблука для промислової переробки 2-го сорту допускається 

транспортувати в неупакованому вигляді. 

 

3. Кісточкові плоди 

Черешня – теплолюбива і сама рання з усіх плодових культур. 

Черешня багата цукрами, органічними кислотами, вітамінами, пектиновими і 

поліфенольними  речовинами і мінеральними солями. 

Таблиця 26. Хімічний склад кісточкових плодів 

Плоди 

 

Вміст, % 
Енергетична 

цінність 

води білків цукрів клітковини кислоти золи 
Віт.С, 

мг% 
ккал КДж 

Слива 87,0 0, 8 9,0 0,5 1,3 0,5 10,0 43 180 

Вишня 85,0 0,8 10,3 0,5 1,6 0,6 15,0 52 218 

Черешня 86,0 1,1 10,6 0,3 0,6 0,5 15,0 50 209 

Абрикос 86,0 0,9 9,0 0,8 1,0 0,7 10,0 41 171 

Кизил  85,0 1,0 9,0 1,5 2,0 0,8 25,0 44 184 

 

В залежності від консистенції м’якоті помологічні сорти черешні 

поділяють на 2 групи: бігаро і гіні. До бігаро відносять плоди з щільною 

хрящуватою м’якоттю. Вони добре транспортуються і використовують у 

свіжому вигляді і для переробки. З світло-забарвлених сортів цієї групи 

районовані Догана жовта, Золота; з темнозабарвлених – Жабуле, Наполеон 

чорна та ін. 



Черешня групи гіні має м’яку соковиту м’якоть, менш лежка. 

Використовують її для місцевого споживання в свіжому вигляді (Апрелька, 

Приусадібна жовта). 

В залежності від забарвлення плодів і соку черешню кожної групи 

поділяють на 2 підгрупи: темнозабарвлені (м’якоть і сік) і світло забарвлені. 

Плоди черешні в залежності від способу збирання можуть бути з 

плодоніжкою або без неї. Черешня без плодоніжки відвантаженню не 

підлягає, негайно реалізується або переробляється. 

 

Контрольні питання: 

1. Наведіть товароведну класифікацію плодів. 

2. Яка харчова цінність насінних плодів? 

3. Як нормується якість яблук раннього і пізнього строків дозрівання? 

4. Вивчите вимоги до упаковки, маркування і транспортування 

насінних плодів. 

5. Які вимоги висуваються до черешні? 
 


