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Термін І ЯКОСТІ

Зрілість Індекси 
Фрукти колір змінюється з зеленого на жовтий, який супроводжується збільшенням розчинних 
сухих речовин, включаючи цукор (солодощі). Carambolas повинні бути зібрані, коли повністю 
жовтим забезпечити гарні смакові якості. Тим не менш, колір перерва (1 / 2 до 3 / 4 плодів 
жовтий) використовується як комерційний індекс зрілості, тому що ці плоди міцніше і 
простіше у зверненні.

Показники якості

Жовтий і фірмою фрукти без будь-яких коричневого кольору на шкірі і п’ять ребер•
Свіжий і соковитий•
Сорти різняться за своєю солодощі (глюкоза, фруктоза і сахароза) і кислотність 
(щавлевої і яблучної кислот); солодкий (рН = 3.8-4.1) сорти включають ‘Аркін і терпкий 
(рН = 2,2-2,6) сорти включають “Золота Зірка”

•

Свобода від ударів, пошкодження комахами, птиці збитки, windscar, і розпад•
Карамболь фрукти є гарним джерелом вітамінів А і С•

Температура та контрольованою атмосферою (CA)

Оптимальна температура 
5 – 10 ° C (41-50 ° F), залежно від сорту і виробничі площі 
Нижня межа температури може викликати охолодження травми в залежності від сорту, фазі 
стиглості зерна, а також температури і тривалості зберігання.

Оптимальна відносна вологість 
90-95% 
Нижня вологість призводить до більш тяжких симптомів ребра браунінг
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Курси Дихання

Температура 5 ° C (41 ° F) 10 ° C (50 ° F) 15 ° C (59 ° F) 20 ° C (68 ° F)

CO 2 мл / кг · год 1 5-10 8-15 12-18 20-40

1 Для розрахунку тепла помножити мл CO 2 / кг · год на 440, щоб отримати БТЕ / т / добу, або 
на 122, щоб отримати ккал / т / добу.

Ціни виробництва етилену 
Менше 1,0 мкл / кг · год при 20 ° C (68 ° F) 
Карамболь є nonclimacteric фруктів

Відповіді на етилен 
Зелений колір carambolas продовжує зникати під час зберігання при 15 ° C (59 ° F) або 20 ° C 
(68 ° F) і деяке поліпшення смаку через втрату кислотність може бути відзначено. Ці зміни 
можуть бути злегка прискорений з впливом етилену (100 частин на мільйон протягом 24 
годин), але таке лікування може збільшувати частоту і тяжкість розпаду.

Відповіді на контрольованої атмосфери (СА) 
Флорида carambolas можна тримати на повітрі при температурі від 5 ° C (41 ° F) протягом 4 до 
6 тижнів, за умови, що втрати води зводиться до мінімуму (за високою відносної вологості та / 
або бар’єрів пакувальної плівки). Є немає опублікованих даних по їх реакції на атмосферні 
модифікації.

РОЗЛАДІВ

Фізіологічні та фізичні розлади

Пошкодження холодом. Симптоми включають в себе поверхні точкової [ямах, або 
невеликими (<1 мм), глибокі і темно-коричневий або великі (1-2 мм), поверхневої, і світло-
коричневі] і ребра краю браунінга. Ці симптоми були зареєстровані в деяких сортів карамбола 
після 2 тижнів при температурі 0 ° C (32 ° F) або 6 тижнів при температурі 5 ° C (41 ° F), а 
потім 2-х днів при температурі 20 ° C (68 ° F).

Фізичні травми. Ріб-краю браунінг і стовбурових кінці потемніння можуть виникнути в 
результаті поверхневих саден і інших видів синців. Інтенсивність потемніння зростає із 
збільшенням втрати води з фруктів. Обробка carambolas з обережністю, щоб мінімізувати 
синців має важливе значення для зниження післязбиральних втрат.

Сморщенность. Симптоми стають видимими, коли carambolas втрачають близько 5% або 
більше від їх ваги через брак води.

Теплове пошкодження. Потемніння шкіри і плоті розм’якшення можуть виникнути при 
carambolas піддаються термічній обробці [наприклад, 46 ° C (115 ° F) протягом 35 до 55 
хвилин] для боротьби з комахами, щоб задовольнити вимоги карантину. Краще альтернативи 
можуть бути холодними лікування та / або опромінення.

Патологічних порушень
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Післязбиральної захворювань carambolas може бути викликане Altenraria alternata (особливо 
на охолоджені фрукти), Cladosporium cladosporioides або Botryodiplodia theobromae. Вони 
зазвичай відбуваються на фізично пошкоджені ділянки на фруктах при тривалому зберіганні. 
Зведення до мінімуму фізичні пошкодження всієї збирання та післязбиральної обробки 
операцій і швидке охолодження до 5 ° C (41 ° F) може значно знизити частоту і тяжкість 
захворювань на післязбиральної carambolas.
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