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DOJRZEWALNIE BANANÓW
A UNIJNE STANDARDY JAKOŚCI OWOCÓW

mgr inż. Izabela ULATOWSKA

1. DOJRZEWALNIE BANANÓW I
SKALA KOLORÓW [1]
Banany zaraz po œciêciu s¹ nadal organizmami ¿ywymi. W zwi¹zku z tym
musz¹ one oddychaæ przez ca³y czas,
jaki jest niezbêdny dla ich przetransportowania do dojrzewalni i przez czas
przeprowadzanego tam procesu dojrzewania. Mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce fazy dojrzewania bananów:
• Faza I
– preklimakteryczna,
• Faza II – klimakteryczna,
• Faza III – postklimakteryczna.
Odciêta kiœæ bananów od macierzystej
roœliny przestaje byæ od¿ywiana jej
sokami. Z chwil¹ ust¹pienia naturalnych warunków wegetacji, proces dojrzewania w pocz¹tkowym okresie
gwa³townie spada i nastêpnie stabilizuje siê na niewielkim poziomie. Okres
ten nazywa siê faz¹ preklimakteryczn¹. Czas trwania tej fazy zale¿y od:
• stopnia dojrza³oœci po œciêciu - im
bardziej dojrza³y jest banan w czasie zbioru, tym pierwsza faza jest
krótsza,
• temperatury – w miarê wzrostu
temperatury faza pierwsza trwa
krócej:
o w temperaturze 31°C czas
trwania I fazy wynosi 8-10 dni,
o w temperaturze 25°C czas trwania I fazy wynosi 10-12 dni,
o w temperaturze 12°C czas trwania I fazy wynosi 15-20 dni.
Im wy¿sza jest temperatura oraz wilgotnoœæ, tym bardziej wzrasta wydzielanie ciep³a, dwutlenku wêgla i etylenu, co jest przyczyn¹ wczeœniejszego
zakoñczenia fazy I i rozpoczêcia fazy II.
W fazie II klimakterycznej zmienia siê wygl¹d bananów, zwiêksza siê
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wydzielanie przez nie dwutlenku wêgla, etylenu, a tak¿e ciep³a. Faza ta jest
w³aœciwym okresem dojrzewania bananów. Czas trwania tej fazy zale¿y od:
• temperatury:
o w temperaturze 31°C czas
trwania II fazy wynosi 1-2 dni,
o w temperaturze 25°C czas
trwania II fazy wynosi 3 dni,
o w temperaturze 12°C czas
trwania II fazy wynosi 10-12
dni.
Faza III postklimakteryczna jest
okresem pe³nej dojrza³oœci konsumpcyjnej bananów. Podczas jej trwania
zachodz¹ce w nich procesy ¿yciowe
ulegaj¹ ograniczeniu, aby wreszcie zanikn¹æ. Procesy metaboliczne, na które wskazuj¹ powy¿sze fazy, dokonuj¹
g³êbokiej przemiany w owocach. Podczas tego procesu energia potrzebna
w procesie ich oddychania jest czerpana ze spalania wêglowodanów, co
jest procesem egzotermicznym, przy
wydzielaj¹cych siê: dwutlenku wêgla i
parze wodnej (st¹d kondensat w opakowaniu). Ciep³o wydalane na kiœæ bananów wynosi oko³o 110 cal/t/h w temperaturze 25°C. Jest to znaczna iloœæ
ciep³a, poniewa¿ kiœæ bananów powoduje wzrost temperatury od pocz¹tkowej 25°C do 32,5°C ju¿ po up³ywie 72
godzin i do 47°C po 84 godzinach.
W zwartym sztaplu sk³adowanych
w magazynie kartonów z bananami, czy
te¿ w ³adowni statku, w którym utrudnione jest odprowadzanie ciep³a w
miarê jego generowania siê, obserwuje siê zjawisko gniazdowego zagrzewania siê owoców. Gdy jeden karton
ma zapocz¹tkowany proces w fazie klimakterycznej i znajduje siê w œrodkowej czêœci sztapla, to wygenerowane
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ciep³o przechodzi na s¹siednie opakowanie akceleruj¹c proces dojrzewania
w bananach z s¹siednich opakowañ.
Banany mog¹ ulec przegrzaniu i s¹ bardziej nara¿one na zmiany gnilne. Obserwuje siê równie¿ wzrost stê¿enia dwutlenku wêgla wydzielanego przez banany zielone. Z kolei na skutek spalania
wêglowodanów, banany trac¹ na wadze
podczas przewozu nawet 1-2% masy.
Banany, aby je doprowadziæ do stanu handlowego dla ostatecznego konsumenta, musz¹ byæ poddane procesowi dojrzewania w œciœle okreœlonych
warunkach. Trzeba przy tym pamiêtaæ,
¿e odbiorca koñcowy – konsument,
przy wyborze i zakupie owoców kieruje siê w pierwszym rzêdzie ich wygl¹dem i dobr¹ prezentacj¹. Wa¿ne jest
zatem, aby prawid³owo okreœliæ stopieñ rozwoju owoców. Okres, jaki jest
potrzebny dla uzyskania w pe³ni rozwiniêtych owoców trwa oko³o 120
dni, licz¹c od daty ukazania siê kwiatostanu. Aby wyeksportowaæ banany na
znaczne odleg³oœci, np. z Ekwadoru do
Europy, trzeba siê liczyæ z tym, i¿ trwa
to oko³o trzech tygodni. Banany musz¹
byæ ³adowane na statek w stanie niedojrza³ym, o ciemnozielonej barwie,
oraz w okreœlonym stopniu rozwoju,
wówczas wy³adowywane s¹ w stanie
œwie¿ym, zdrowym, twardym i zielonym. Charakterystykê rozwoju bananów przedstawiono w tabeli 1, natomiast na rysunku 1 pokazano schematycznie fazy ich rozwoju.
Stopnie rozwoju bananów odzwierciedlaj¹ d³ugoœæ fazy preklimakterycznej z odleg³oœci¹, jak¹ te owoce mog¹
przebyæ w nale¿ytej jakoœci. Na krótkich trasach mo¿na przewoziæ do Europy banany w stadium „lekkope³nym
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3/4”, a przy bardzo szybkim transporcie nawet w stadium „pe³nym 3/4”, np.
z Wysp Kanaryjskich. Dobrze dojrza³y banan powinien charakteryzowaæ siê
nastêpuj¹cymi cechami:
• kolor ¿ó³ty,
• po³yskliwa powierzchnia skórki,
• miêkki, ale zwarty mi¹¿sz,
• charakterystyczny smak i aromat.
Proces dojrzewania bananów przeprowadzany jest w dojrzewalniach, które znajduj¹ siê na terenie kraju, w którym owoce maj¹ byæ wprowadzone na
rynek. Dojrzewalnie te s¹ specjalnymi obiektami wyposa¿onymi w szczelne komory, instalacje ch³odnicze, wentylacyjne, grzewcze oraz uk³ad odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej.
Dla zapewnienia prawid³owego
przebiegu procesu dojrzewania nieodzowne s¹ trzy parametry:
• odpowiednia temperatura,
• wymagana wilgotnoœæ,
• w³aœciwe przewietrzanie.
Dla przyspieszenia procesu dojrzewania i uzyskiwania atrakcyjnego koloru
bananów, stosuje siê podawanie gazowego etylenu. W procesie dojrzewania stwarzane s¹ warunki imituj¹ce œrodowisko klimatu subtropikalnego, o
podwy¿szonej temperaturze i wilgotnoœci. Aby ca³y proces przebiega³ bez
zak³óceñ, do komór dojrzewalni nale¿y wprowadzaæ banany o jednakowym
stopniu dojrza³oœci. Owoce musz¹
równie¿ wykazywaæ jednolitoœæ pod
wzglêdem jakoœci, nie powinny posia-
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Rys. 1. Handlowe stopnie rozwoju banana (przekroje proporcjonalne do wielkości
palca) [2]
daæ uszkodzeñ mechanicznych ani
oznak procesów gnilnych.
Zielone owoce umieszcza siê w
komorach gazoszczelnych, w kartonach z otwartym workiem polietylenowym. Jest to konieczne dla zapewnienia swobodnej wymiany gazowej i
cieplnej, co oddzia³uje bezpoœrednio
na banany. Kartony najczêœciej uk³adane s¹ w kilku rzêdach na drewnianych paletach, chroni¹cych je przed
wilgoci¹ oraz zapewniaj¹cych skuteczny przep³yw powietrza. Tak za³adowan¹ komorê zamyka siê, umieszczaj¹c uprzednio w owocach od 4 do 6
czujek temperaturowych.
W zale¿noœci od zapotrzebowania
planowanego cyklu dojrzewania, ustala siê temperaturê wyjœciow¹ dojrzewania, od której zale¿y czas uzyskania
wymaganej dojrza³oœci bananów. Gdy
temperatura ta osi¹gnie wartoœæ o oko³o 2°C wy¿sz¹ od temperatury wyjœciowej, komorê uszczelnia siê, a na-

Tabela 1. Charakterystyka stopnia rozwoju bananów liczona od momentu
ukazania siê kwiatu [2]
Okres rozwoju

Mianowanie

Opis cech charakterystycznych

80 dni

„3/4”

Banan o wyraźnie ostrych krawędziach, o
szczupłej budowie, gdzie na przekroju
poprzecznym
jego
powierzchnia
odpowiada w przybliżeniu połowie
powierzchni całkowicie rozwiniętego
owocu. Przy poruszaniu wiązki lub
rączki, palce wydają charakterystyczny
„trzeszczący” dźwięk, są bardzo twarde,
palce ściśle przywierają do siebie w obu
warstwach, górnej i dolnej.

90 dni

„lekkopełny 3/4”

Mniej wyraźnie krawędzie niż u bananów
„3/4”.

100 dni

„pełny 3/4”

Banan o przekroju prawie wypełnionym,
okrągłym.

Powyżej 100 dni
do ±120 dni

„pełny”

Owoce w początkowej fazie dojrzewania
na krzaku bananowca.
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stêpnie wprowadza siê do niej gaz dojrzewalniczy. Gazem tym jest etylen
(CH2:CH2), który pobudza i przyspiesza proces zmian enzymatycznych, jakie zachodz¹ w procesie dojrzewania.
Etylen wprowadzany jest w iloœci u¿ytecznej do 1% pojemnoœci komory,
czyli 1 g na ka¿dy 1 m3 komory.
Proces gazowania owoców trwa
oko³o 24 godzin. Po ich up³ywie komora jest wentylowana œwie¿ym powietrzem o za³o¿onej temperaturze.
Przez kolejne dni dojrzewania owoce
podlegaj¹ œcis³emu nadzorowi. Komorê nale¿y wówczas wentylowaæ w celu
odebrania ciep³a wytwarzanego w tym
czasie przez banany. W bananach dokonuj¹ siê wówczas istotne przemiany metaboliczne. Polegaj¹ one na
przemianie wêglowodanów w cukry
proste, zmiany konsystencji mi¹¿szu
owoców z twardej do miêkkiej, choæ
zwartej, oraz nabraniu takich walorów
organoleptycznych, które daj¹ bananom ich charakterystyczny aromat i
smak. Pod koniec okresu dojrzewania,
skórka banana uzyskuje w³aœciw¹ jej
barwê ¿ó³t¹.
Opieraj¹c siê na schemacie przedstawionym na rysunku 2, mo¿na zaobserwowaæ stopniowe rozjaœnienie ich
z barwy ciemnozielonej, aby np. w cyklu 4-dniowym, w czwartej dobie pojawi³a siê barwa ¿ó³ta z odcieniem zielonym, a w pi¹tej dobie staj¹ siê one
ju¿ ca³kowicie ¿ó³te. Proces dojrzewania bananów mo¿na ustawiæ na d³u¿sze okresy, zmienia siê wówczas temperaturê, a z tym wi¹¿e siê generowanie siê ciep³a. Inaczej mówi¹c proces
dojrzewania jest zwi¹zany z egzotermi¹, czyli generowaniem ciep³a poprzez owoce podczas ich przemiany
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Rys. 2. Schemat dojrzewania bananów wg firmy Dole [3]
metabolicznej.
Przyrost ciep³a wynosi oko³o 0,5°C
dziennie. Uproszczony algorytm dla
¿¹danej temperatury w komorze:
WYMAGANA
TEMPERATURA
KOMORY

=

ŻĄDANA
TEMP. W
MIĄŻSZU
OWOCU

-

WYTWORZONE
CIEPŁO

Dla przyk³adu, w tabeli 2 przestawiono schemat 6-dniowego procesu dojrzewania.
W ten sposób doœwiadczony dojrzewalnik mo¿e doœæ ³atwo wyliczyæ
wymagan¹ temperaturê w komorze
dojrzewalni. Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, i¿
podniesienie temperatury komory ponad tzw. „eksplozjê ciep³a” dokonuje
siê samo przez banany. Okresy „eksplozji ciep³a” maj¹ miejsce w czasie,
jak to podano w tabeli 3. Oczywiœcie
same wyliczenia nie pomog¹, gdy nie
s¹ poparte doœwiadczeniem osoby prowadz¹cej proces dojrzewania bananów,
poniewa¿ ka¿da partia owoców jest inna
i ró¿ni siê od poprzedniej.
W ca³ym procesie dojrzewania
wa¿ne jest, aby owoców nie forsowaæ,
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna

aby nie stosowaæ wysokich temperatur w ci¹gu krótkiego okresu czasu,
poniewa¿ po trzech dniach powoduje to
zmianê zabarwienia skórki, a ich mi¹¿sz
traci wyraŸnie na jakoœci. Na przyk³ad
dla bananów z gatunku Cavendish:
• je¿eli temperatura wynosi 10°C –
niebezpieczeñstwo sch³odzenia
bananów,
• je¿eli temperatura wynosi 13° 15°C – sch³adzanie bananów zielonych,
• je¿eli temperatura wynosi 16° 18°C – wolne dojrzewanie,
• je¿eli temperatura wynosi 17° 19°C – normalne dojrzewanie,
• je¿eli temperatura wynosi 21°C –
szybkie dojrzewanie,
• je¿eli temperatura ≥ 24°C – niebezpieczeñstwo zaparzenia i spalenia bananów.
Nie mo¿na zapomnieæ o nieustaj¹cym
kontrolowaniu temperatury. Jej wartoœæ nale¿y mierzyæ od samego pocz¹tku, pocz¹tkowo co najmniej 6 razy
co 12 godzin, w póŸniejszej fazie wystarczaj¹ 2 pomiary. Pomiary nale¿y
wykonywaæ zawsze w tych samych bananach. W okresie cyklu dojrzewania
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najlepiej na sta³e umieœciæ w nich termopary zdalnego odczytywania. Zaleca siê wykorzystaæ do pomiarów banany le¿¹ce w œrodku kartonu.
Metabolizm dojrzewania bananów
powoduje wydzielanie siê etylenu w
postaci gazowej. Iloœæ etylenu jest pocz¹tkowo niewielka, ale z up³ywem
czasu dochodzi do jego koncentracji
w szczelnych komorach, a to powoduje akceleracjê (zwiêkszenie) procesu wydzielania siê tego gazu. Istotne
jest, aby taki punkt koncentracji obejmowa³ wszystkie banany w komorze,
które poddaje siê procesowi dojrzewania, poniewa¿ wtedy w zasadzie rozpoczyna siê dojrzewanie. Podawanie
na wstêpie procesu etylenu jest traktowane jako inicjator tego procesu. Z
drugiej strony, banany oddychaj¹c wydzielaj¹ dwutlenek wêgla CO2, co jest
efektem czêœciowego spalania w nich
cukrów. Zbyt wysoka koncentracja
dwutlenku wêgla mo¿e spowodowaæ
niekorzystne zmiany, takie jak na przyk³ad przebarwienie skórki.
W zwi¹zku z powy¿ej opisanymi
zjawiskami, zaleca siê dokonywanie
codziennie dwukrotnej, pó³godzinnej
179
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Tabela 2. Przyk³ad szeœciodniowego dojrzewania bananów [2]
Żądana
Ciepło
temperatura
Okres czasu
wytworzone
miąższu
0 ÷ 24 h
(1 dzień)
16,5 °C
minus
ok 1 °C
24 ÷ 48 h
(2 dzień)
16,5 °C
minus
ok 1 °C
48 ÷ 60 h
15,5 °C
minus
ok 1 °C
(3 dzień)
60 ÷ 72 h
15,5 °C
minus
ok 6 °C
72 ÷ 96 h
(4 dzień)
15,5 °C
minus
ok 1 °C
96 ÷ 120 h
(5 dzień)
15,5 °C
minus
ok 1 °C
120 ÷ 144 h
(6 dzień)
14,5 °C
minus
ok 1 °C
wentylacji, która zapewnia:
• odprowadzenie generowanego
przez banany gazowego etylenu,
• usuwanie dwutlenku wêgla,
• dostarczanie wymaganej iloœci tlenu niezbêdnego w procesie dojrzewania tych owoców (oddychanie i
generowanie ciep³a).
Sumuj¹c powy¿sze informacje, dojrzewanie bananów jest procesem kilku elementów wzajemnie na siebie
oddzia³uj¹cych i zmiana jednego z nich
mo¿e w zasadniczy sposób wp³yn¹æ na
wynik dojrzewania.
Na rysunkach 4 i 5 pokazano skalê
kolorów bananów. Ka¿da z wiêkszych
firm posiada w³asn¹ skalê, która charakteryzuje zale¿noœæ koloru, stopnia
dojrza³oœci, zawartoœci skrobi i cukru
bananów oraz preferencje samych
konsumentów.
2. UNIJNE STANDARDY JAKOŒCI OWOCÓW [6, 7, 8]
2.1. Wartoœæ handlowa bananów
Zagadnienie jakoœci jakiegokolwiek towaru jest z regu³y pojêciem doœæ rozleg³ym. Rozwa¿aj¹c kontrolê jakoœci
œrodków spo¿ywczych, do jej najistotniejszych elementów mo¿emy zaliczyæ:
• walory od¿ywcze,
• stopieñ œwie¿oœci, przydatnoœæ do
spo¿ycia,
• aspekty higieny produktów,
• walory organoleptyczne,

• stopieñ obróbki w przygotowaniu
towaru przeznaczonego do obrotu
na rynek œrodków spo¿ywczych.
Osobnym zagadnieniem jest technika
oceny jakoœci, zastosowanie której ma
daæ w miarê rzeczywisty obraz jakoœci. Ocena jakoœci ³¹czy w sobie dwa
zasadnicze elementy, umo¿liwiaj¹ce
podjêcie takiej oceny, a s¹ to:
• sposób pobierania próbki do badania (w oparciu o statystykê matematyczn¹, statystyki prawdopodobieñstwa),
• odpowiednie normy przedmiotowe, niezale¿nie od rzêdu ich wa¿noœci (zak³adowe, pañstwowe, czy
miêdzynarodowe).
Wartoœæ handlowa bananów jest zale¿na miêdzy innymi od szczebla i rodzaju rynku, na którym odbywa siê obrót
handlowy. Inne banany stanowi¹ wartoœæ handlow¹ dla sklepu detalicznego, a inne dla du¿ego importera. Jeszcze inne kryteria wartoœci handlowej
upatrywane s¹ w powi¹zaniu z fizjologicznym rozwojem i stanem tych owoców z punktu widzenia eksportera w
kraju producenta.
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza miêdzy innymi koniecznoœæ dostosowania siê do ustalonych w 1972 roku zasad wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, okreœlonych ponownie Rozporz¹dzeniem
Rady UE nr 2200/96 z 28 paŸdziernika
1996 roku. Jednym z elementów funk-
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Wymagana temperatura
komory dojrzewalniczej
=
=
=
=
=
=
=

ok 15,5 °C
ok 15,5 °C
ok 14,5 °C
ok 9,5 °C
ok 14,5 °C
ok 14,5 °C
ok 13,5 °C

cjonowania tego rynku s¹ wspólne standardy jakoœciowe. Celem ich wprowadzenia by³o dostosowanie wielkoœci
produkcji do popytu i wyeliminowanie
z rynku, ze wzglêdu na dobro konsumentów, produktów o niezadowalaj¹cej jakoœci, stworzenie warunków uczciwej
wymiany handlowej, a tak¿e u³atwienie
obrotu dziêki transakcjom gie³dowym
oraz mo¿liwoœci gromadzenia du¿ych i
jednolitych partii towaru. Ten ostatni
czynnik nabra³ szczególnego znaczenia
w dobie rosn¹cej globalizacji i rozwoju
sieci dystrybutorów. Nale¿y zaznaczyæ,
¿e wymuszenie na producentach minimalnych standardów s³u¿y poprawie
op³acalnoœci produkcji. Wy¿sza jakoœæ
zwiêksza szansê na wygranie walki konkurencyjnej i uzyskanie wy¿szych cen.
Od spe³nienia wymagañ jakoœciowych
Unia uzale¿nia tak¿e wyp³acanie rekompensat za wycofywany towar w ramach
systemu interwencji.
2.2. Regulacje prawne wymagañ
jakoœciowych dotycz¹cych warzyw
i owoców
Wspólne standardy jakoœci, zgodnie z
Rozporz¹dzeniem 2002/96, mog¹ zostaæ wprowadzone dla ka¿dego produktu lub grup produktów objêtych wspóln¹
organizacj¹ rynku owoców i warzyw.
Wprowadzane s¹ rozporz¹dzeniami wykonawczymi Komisji, a ich podstawê
stanowi¹ normy Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ sygnowane zna-

Tabela 3. Okresy eksplozji ciep³a w dojrzewalni bananów [2]
Wzór dojrzewania
4 – dniowy
5 – dniowy
6 – dniowy
7 – dniowy
8 – dniowy
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Okres „eksplozji ciepła” po podaniu etylenu
gazowego
60 – 72 godzin
60 – 72 godzin
60 – 72 godzin
71 – 84 godzin
71 – 84 godzin
5/2005

Eksplozja ciepła w °C
ok. 8
ok. 7
ok. 6
ok. 5
ok. 4
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna

technologia chłodnicza żywności

technologia chłodnicza żywności

technologia chłodnicza żywności

Rys. 4. Przewodnik kolorów bananów firmy Turbana [4]
1. Banan ca³kowicie zielony – bardzo twardy z ma³¹ zawartoœci¹ cukru, natychmiast po dostarczeniu do magazynu
powinien byæ umieszczony w dojrzewalni, temperatura mi¹¿szu powinna byæ ustabilizowana w przedziale temperatur
wymaganym do rozpoczêcia procesu dojrzewania, odpowiedni czas na wprowadzenie etylenu, w celu zapewnienia równomiernego dojrzewania;
2. Banan jasno zielony – faza rozpoczynaj¹ca proces dojrzewania bananów w dojrzewalni, owoc staje siê mniej twardy,
podczas gdy skrobia zaczyna siê przemieniaæ w cukier, rozpocz¹³ siê proces dojrzewania i banany zaczynaj¹ generowaæ
ciep³o, które musi byæ usuniête, aby kontrolowaæ ten proces;
3. Banan bardziej zielony ni¿ ¿ó³ty – w dojrzewalni, po ekspozycji cieplnej, owoc staje siê bardziej miêkki, generuje
spore iloœci ciep³a, które musi byæ odprowadzone, rekomendowana sprzeda¿ detaliczna, wybór klientów: zakup oko³o
2%, spo¿ycie oko³o 4%;
4. Banan bardziej ¿ó³ty ni¿ zielony – optymalny kolor dostarczany do sklepów, po dostarczeniu do sklepów banany
powinny byæ poddane kontroli temperatury mi¹¿szu, wymagaj¹ one delikatnej obs³ugi, powinny byæ wystawiane na pó³kach z miêkkimi podk³adkami, wybór klientów: zakup oko³o 26%, spo¿ycie oko³o 12%;
5. Banan ¿ó³ty z zielonymi koñcówkami - zielony kolor tylko na koñcach ¿ó³tych owoców, faza preferowana przez
klientów, utrzymuje siê w warunkach domowych przez oko³o 3 – 4 dni, zanim osi¹gnie kolor 7, owoce powinny byæ
przechowywane w otwartych i wentylowanych kartonach, gdy¿ w przeciwnym razie zachodzi szybka zmiana koloru, temperatura powinna wynosiæ 58 stopni Farenhajta, wybór klientów: zakup oko³o 41%, spo¿ycie oko³o 36%;
6. Banan ca³kowicie ¿ó³ty – miêkki owoc o s³odkim smaku, powinien byæ eksponowany na stoisku, nie w magazynie,
utrzymuje siê w warunkach domowych oko³o 2 – 3 dni zanim osi¹gnie kolor 7, wybór klientów: zakup oko³o 23%,
spo¿ycie oko³o 36%;
7. Banan ca³kowicie ¿ó³ty z cukrowymi plamami – br¹zowe plamki oznaczaj¹ du¿¹ zawartoœæ cukru, banan zwykle
sprzedawany taniej, w celu unikniêcia strat z powodu zepsucia, nie powinien byæ przechowywany razem z mniej dojrza³ymi owocami, przez niektórych preferowany ze wzglêdu na swój s³odki smak, wybór klientów: zakup oko³o 9%, spo¿ycie
oko³o 14%.
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna
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Rys. 5. Skala kolorów wraz z wykresem zawartości skrobi i cukru [5]
kiem EN. Choæ potocznie u¿ywa siê
pojêcia „normy Unii Europejskiej”, nie
maj¹ one charakteru dokumentów normalizacyjnych, a s¹ jedynie wymaganiami jakoœciowymi.
W ci¹gu 30 lat poszerza³a siê lista
owoców i warzyw, dla których wprowadzano wymagania jakoœciowe. Równoczeœnie
w ju¿ istniej¹cych dokonywano zmian, dostosowuj¹c szczegó³owe zapisy do zmian
zachodz¹cych w produkcji i obrocie.
Obecnie w Unii wspólne standardy jakoœciowe obowi¹zuj¹ dla nastêpuj¹cych produktów:
• warzywa – bak³a¿an, cebula, cukinia, cykoria, czosnek, fasola szparagowa, groch w str¹kach, kalafiory, kapusta
brukselska, kapusta g³owiasta, karczochy, marchew, ogórek, papryka s³odka,
pomidory, melony, pory, sa³aty i endywie, seler naciowy, szparagi i szpinak;
• owoce – awokado, arbuzy, banany, brzoskwinie i nektaryny, jab³ka i
gruszki, morele, owoce cytrusowe,
owoce kiwi, œliwki, truskawki, winogrona, wiœnie i czereœnie, orzechy laskowe w ³upinach, migda³y w ³upinach.
2.3. Zakres stosowania wymagañ
jakoœciowych
Warzywa i owoce, dla których okreœlono wspólne wymagania jakoœciowe,
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mog¹ byæ dostarczane do obrotu tylko
zgodnie z tymi wymaganiami. Obowi¹zuj¹ one na wszystkich szczeblach obrotu krajowego (producenta, pakuj¹cego, hurtownika, poœrednika, detalistê)
oraz na etapie transportu. Wymaganiom
tym musz¹ odpowiadaæ tak¿e wszystkie
produkty eksportowane do krajów trzecich oraz produkty importowane na obszar Wspólnoty. W przypadku eksportu
mo¿liwe s¹ odstêpstwa, je¿eli wymagania rynków docelowych s¹ inne. Za przestrzeganie wymagañ odpowiedzialna jest
osoba dysponuj¹ca produktem w danym
momencie. Unia dopuszcza jednak pewne odstêpstwa od wymogu przestrzegania standardów na wewnêtrznym rynku
wspólnotowym [9]:
• przestrzeganie nie jest wymagane,
je¿eli produkt jest przeznaczony
do przetwórni; wymagania okreœlone przez Uniê odnosz¹ siê tylko do owoców i warzyw œwie¿ych
przeznaczonych do bezpoœredniej
konsumpcji;
• mog¹ byæ z niego zwolnione produkty dostarczane na rynki hurtowe, po³o¿one na obszarze produkcji oraz transportowane z nich do
punktów obróbki wstêpnej i pakowania oraz do magazynów na tym
samym obszarze;

• nie jest wymagane w obrêbie danego regionu produkcyjnego, je¿eli produkt jest dostarczany przez
producenta do punktów wstêpnego
przygotowania i pakowania lub magazynów albo transportowany jest
z magazynów do punktów wstêpnego przygotowania i pakowania;
• nie s¹ w ogóle wymagane, je¿eli
produkty sprzedawane s¹ bezpoœrednio konsumentowi w gospodarstwie oraz gdy konsumpcja produktów wynika z lokalnej tradycji;
• mo¿e byæ uchylone (in plus lub in
minus) stosowanie standardów jakoœci w sytuacji nadwy¿ki poda¿y
lub niedoboru produktów na rynku.
Standardy jakoœciowe musz¹ byæ przestrzegane nie tylko przy wprowadzaniu produktu do obrotu, ale równie¿
wtedy, gdy towar zg³aszany jest do
wycofania w ramach systemu interwencji, niezale¿nie od sposobu, w jaki
zostanie on zagospodarowany.
2.4. Przedmiotowe wymagania
jakoœciowe
Unijne standardy jakoœci, jak i normy
EKG, okreœlaj¹ wymagania dotycz¹ce
jakoœci handlowej poszczególnych
owoców i warzyw, w³aœciwoœci organoleptycznych oraz ich w³aœciwoœci
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fizyko-chemicznych, a tak¿e wymagania w zakresie klasyfikacji, opakowania oraz prezentacji. Nie obejmuj¹ one
wymagañ sanitarnych i fitosanitarnych, które reguluje prawo ¿ywnoœciowe UE i Kodeks ¯ywnoœciowy FAO/
WHO.
Standardy te zawieraj¹:
postanowienia dotycz¹ce jakoœci, w
tym:
• wymagania minimalne, odstêpstwo od których eliminuje produkt
z obrotu;
• wymagania jakoœciowe bêd¹ce
podstaw¹ zaklasyfikowania produktu do klasy ekstra, I lub II, okreœlaj¹ce stopieñ dopuszczalnych
wad w odniesieniu do rozwoju, dojrza³oœci, kszta³tu, barwy oraz ró¿nego typu uszkodzeñ;
postanowienia o sortowaniu wed³ug
wielkoœci, które okreœlaj¹:
• sposób sortowania (np. wed³ug
wagi, œrednicy, d³ugoœci) oraz minimaln¹ wielkoœæ produktu dopuszczonego do obrotu;
• dopuszczalne zró¿nicowanie produktów pod wzglêdem wielkoœci w
opakowaniu jednostkowym (np. ró¿nica miêdzy jab³kiem najmniejszym
i najwiêkszym) lub konkretne przedzia³y wielkoœci (np. pomidorów);
• tolerancje dotycz¹ce jakoœci i
wielkoœci dopuszczaj¹ce w ka¿dej
jednostce opakowania 5% w klasie ekstra i 10% w klasie I i II (liczbowo lub wagowo) produktu nie
spe³niaj¹cego wymagañ danej klasy, ale spe³niaj¹cego wymagania
klasy ni¿szej; w takim samym procencie dopuszczone s¹ odstêpstwa
od obowi¹zuj¹cych zasad sortowania wed³ug wielkoœci;
postanowienia o pakowaniu, stanowi¹ce, ¿e:
• produkt w opakowaniu jednostkowym musi byæ jednolity, tzn. tego
samego pochodzenia, odmiany, klasy jakoœci i wielkoœci; jednak w
mniejszych opakowaniach detalicznych (np. tacki) dopuszcza siê zró¿nicowanie odmianowe i wielkoœciowe, ale zawsze musi ono zawieraæ
produkty tej samej klasy jakoœci;
• materia³y u¿yte do pakowania
musz¹ byæ nowe, czyste i jakoœci
gwarantuj¹cej ochronê produktu;
technika ch³odnicza i klimatyzacyjna
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• wszelkie nadruki lub naklejane etykiety dozwolone s¹ pod warunkiem
wykorzystania do ich produkcji
nietoksycznego tuszu lub kleju;
• postanowienia o znakowaniu – na
ka¿dym opakowaniu lub do³¹czonej etykiecie musz¹ byæ zamieszczone informacje zawieraj¹ce:
− nazwê i adres pakuj¹cego lub
spedytora lub znak firmowy,
− nazwê produktu,
− kraj pochodzenia,
− klasê jakoœci i wielkoœæ,
− je¿eli towar jest luzem, informacje powy¿sze musi zawieraæ do³¹czona do niego dokumentacja.
2.5. Kontrola jakoœci
Wprowadzenie obligatoryjnoœci stosowania standardów jakoœci nak³ada na
kraje cz³onkowskie obowi¹zek kontroli ich przestrzegania. Kontrole dokonywane s¹ przez powo³ane w tym celu
jednostki krajowe, przy czym okreœlone s¹ wspólne dla ca³ej UE zasady ich
przeprowadzania [10]. Zasady te nie
dotycz¹ jednak kontroli punktów detalicznych, które okreœla indywidualnie ka¿de pañstwo cz³onkowskie.
We wszystkich krajach cz³onkowskich musi byæ stworzony rejestr podmiotów zajmuj¹cych siê obrotem
owocami i warzywami zawieraj¹cy
uaktualniane informacje o tych podmiotach (np. zmiana adresu, miejsce
w ³añcuchu obrotu, wielkoœæ obrotów,
znaczenie firmy, wyniki poprzednich
kontroli, itp.). Na podstawie tych informacji, a przede wszystkim dotycz¹cych wyników dotychczasowych kontroli, pozycji podmiotu i jego wielkoœci, ustalana jest czêstotliwoœæ kontroli poszczególnych firm.
Zmiana podejœcia do zasad klasyfikacji i przygotowania towaru do
sprzeda¿y to proces d³ugotrwa³y, a w
wielu przypadkach wymagaæ bêdzie od
producenta nak³adów finansowych.
Ponadto musi rozwin¹æ siê rynek opakowañ, musz¹ powstaæ firmy œwiadcz¹ce us³ugi oznakowywania lub wykonywania etykiet. St¹d potrzeba jak najszybszego wydania rozporz¹dzeñ wdra¿aj¹cych unijne wymagania jakoœciowe.
Ustawa o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych powo³uje
tak¿e do ¿ycia now¹ jednostkê kon5/2005
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troln¹. Jest ni¹ Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, kontroluj¹ca jakoœæ handlow¹
w ca³ym obrocie na rynku wewnêtrznym (z wyj¹tkiem handlu detalicznego, który podlega kontroli Inspekcji
Handlowej) oraz w eksporcie i imporcie. Ten nowy system kontroli funkcjonuje od 1 stycznia 2003 roku.
2.6. Podstawy oceny jakoœci bananów
Podstawy oceny jakoœciowej bananów
zawarte s¹ w Rozporz¹dzeniu Komisji EWG nr 2257/94 z 16 wrzeœnia
1994 roku. Rozporz¹dzenie to ustala
normy jakoœciowe dla bananów i obowi¹zuje od 1 stycznia 1995. Norma dotyczy bananów zielonych po ich przygotowaniu i zapakowaniu. Stawia ona
wymagania minimalne dla bananów,
uwzglêdniaj¹c dopuszczalne tolerancje.
Ponadto wymienia szereg wymagañ w
zakresie prawid³owego wygl¹du owoców. Norma ta dzieli banany na trzy klasy jakoœci: „Ekstra”, „Klasa I”, „Klasa
II”, przy czym banany z klasy „Ekstra”
s¹ owocami o najwy¿szej jakoœci, praktycznie bez ¿adnych wad, co najwy¿ej z
nieznacznymi wadami powierzchniowymi (do 1 cm2), bez ujemnego wp³ywu
na ich wygl¹d ogólny, jakoœæ i trwa³oœæ.
W klasie pierwszej dopuszczalne s¹ niewielkie wady dotycz¹ce kszta³tu owoców i nieznaczne wady widoczne na
skórce (do 2 cm2), powodowane np.
otarciem. W klasie drugiej norma dopuszcza wady skórki do 4 cm2 ca³kowitej powierzchni owocu.
Norma ta okreœla równie¿ postanowienia o sortowaniu, minimalnej d³ugoœci banana (14 cm), mierzonej na du¿ym ³uku od podstawy owocu w miejscu po³¹czenia z szyjk¹, do koñca banana, oraz jego œrednicy (minimalnie 27
mm) mierzonej prostopadle do osi owocu w jego œrodku d³ugoœci. Norma okreœla tak¿e sposób pakowania i oznakowania identyfikuj¹cego producenta.
Znajduje siê tu tak¿e okreœlenie stanowi¹ce wykaz grup, podgrup i odmian
hodowlanych bananów deserowych
sprzedawanych w Unii Europejskiej.
Poza powy¿sz¹ Norm¹, Rozporz¹dzenie
Rady nr 2251/92 precyzyjnie okreœla
sposób pobierania prób do kontroli i
samego kontrolowania jakoœci towarów
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oraz procedury szeregu badañ.

Tabela 4. Kategorie natê¿enia wad bananów wg UFC [1]
Stopień ważności

2.7. Technika oceny jakoœci
Kontrola jakoœci bananów powinna rozpocz¹æ siê od momentu zacumowania
statku do nabrze¿a. Rozpoczyna siê ona
wstêpnym badaniem i obejmuje:
• sprawdzanie temperatur mi¹¿szu
bananów w dostêpnych miejscach
³adowni, przed jej otwarciem;
• sprawdzanie wygl¹du bananów w
opakowaniu;
• sprawdzanie stanu jakoœci opakowañ;
• zapoznanie siê z instrukcj¹ przewozow¹ za³adowcy;
• sprawdzenie zgodnoœci warunków
przewozu z instrukcj¹;
• zapoznanie siê z histori¹ przewozu.
Warto zaznaczyæ, ¿e pomiar temperatury podczas wy³adunku bananów powinien byæ prowadzony w krótkich
odstêpach czasu (co 30 minut do godziny). Ze wzglêdu na wra¿liwoœæ bananów na wahania temperatury, w wysokich lub niskich temperaturach otoczenia podczas wy³adunku, czêstotliwoœæ pomiaru mo¿na zwiêkszaæ.
Do dodatkowych elementów
sprawdzania jakoœci podczas ca³ego
procesu wy³adunkowego w porcie
nale¿¹ nastêpuj¹ce obserwacje:
• w³aœciwego obchodzenia siê z towarem, wra¿liwym na uszkodzenia
mechaniczne;
• stanu opakowañ: czystoœæ, ca³oœæ
i brak zamoczeñ wod¹, smarami,
olejami itd.;
• zwracania uwagi i reagowania na
niekorzystne warunki pogodowe.
Ocena jakoœci bananów opiera siê na
badaniu organoleptycznym. Dla prawid³owej reprezentacji bananów z ka¿dej partii towarowej nale¿y losowo
wybieraæ oko³o 1-2% kartonów, lub
wiêkszej, je¿eli s¹ ku temu okreœlone
powody. Samo badanie sprowadza siê
do dok³adnego sprawdzenia stanu ba-
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Liczba palców we wiązce [szt.]

Rozległość powierzchni w [cm2]

Śladowy (traces)

1

Do 2,0

Lekki (light)

2

2,5 do 4,0

Średni (medium)

3

4,5 do 6,5

Poważny (severe)

4 lub więcej

Powyżej 6,5

nanów z ca³kowicie opró¿nianych opakowañ i odnotowaniu wszelkich zmian
jakoœciowych, rejestruj¹c rodzaj
stwierdzonych wad i ich rozmiar wystêpowania, jak równie¿ stopieñ wype³nienia bananów (kalibra¿), barwê
owoców (wg skali barw). Równoczeœnie ustala siê masê brutto i tarê opakowania, temperatury w mi¹¿szu bananów oraz ich wymiary minimalne i
maksymalne.
Oczywiœcie wady, jakie siê stwierdza podczas badania jakoœci, tworz¹
niekiedy ca³kiem szerok¹ paletê, st¹d
istnieje koniecznoœæ znalezienia systemu wyró¿niania wad o zasadniczym
znaczeniu dla oceny jakoœci. Podstawowy podzia³ powinien oddzielaæ
wady krytyczne od niekrytycznych,
czyli wad o mniejszym znaczeniu. Je¿eli przyj¹æ taki podzia³, to do wad krytycznych nale¿y zaliczyæ wszystkie
wady, którym towarzysz¹ zmiany gnilne przechodz¹ce do mi¹¿szu, niezale¿nie od stopnia rozwoju. Do tej kategorii nale¿y zaliczyæ równie¿ wady
powsta³e na skutek uszkodzeñ mechanicznych, które otwieraj¹ drogê do
zaka¿eñ generuj¹cych zgnilizny, albo
trwa³e zmiany w mi¹¿szu. Do wad niekrytycznych zaliczyæ trzeba wszystkie
wady manifestuj¹ce siê na skórce banana w postaci ró¿nych plam, punktów,
œladów nak³uæ owadów oraz plam spowodowanych sokiem bananów.
Mieszcz¹ siê tu tak¿e wady kszta³tu i
inne o mniejszym znaczeniu.
Dodatkowym aspektem oceny jakoœci jest wykaz iloœciowy stwierdzanych wad lub ich braku. Kategorie natê¿enia wad przedstawiono w tabeli 4.

W Polsce przyjê³o siê okreœlaæ
stopieñ nasilenia wad w badanym towarze wyra¿aj¹c go w procentach.
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