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Очевидним є те, що використання ферментних препаратів 
мікробного походження у сироварінні скорочує технологічний 
процес виготовлення, покращує якість сирної продукції і запо-
бігає вадам і дефектам сиру. 

ПОЛІМЕРНА ТАРА-ЗАПОРУКА ТРИВАЛОГО 
ЗБЕРІГАННЯ КОРЕНЕПЛОДІВ  

Є. В. Хмельницька, к. т. н., доцент кафедри товарознавства, 
біотехнології, експертизи та митної справи; 
З. Я. Котова, ст. викладач кафедри товарознавства, біотех-
нології, експертизи та митної справи  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 

в процесі зберігання у коренеплодах змінюється склад газів у 
тканинах. На початку зберігання у них збільшується загальний 
об’єм газів, але при перезріванні і старінні кількість газів у 
тканинах поступово зменшується. Одночасно в тканинах нако-
пичується СО2 і зменшується вміст О2, при цьому поступово 
знижується інтенсивність дихання і тому зменшується потреба 
тканин у притоці великих кількостей кисню. Все це призводить 
до зниження у тканинах загального об’єму вуглекислого газу і 
підвищенню об’єму кисню.  

Основними регуляторами збереженості нативної якості 
плодоовочевої продукції є температура і газова атмосфера з 
підвищеним вмістом СО2 і пониженим вмістом О2. 

Сховища з РГС дороговартісні і їх в Україні обмаль, тим 
більше безпосередньо при супермаркетах та інших торговель-
них підприємствах. Для них більш доступно зберігати плодо-
овочеву продукцію у МГС, яку можна створити за допомогою 
поліетиленових упаковок, а зберігання в них плодоовочевої 
продукції, слід розглядати як особливий вид зберігання у газо-
вому середовищі. У поліетиленових упаковках, також, в резуль-
таті життєдіяльності продукції створюється газове середовище з 
підвищеним вмістом СО2 і пониженим – О2. 

Поліетиленові плівки найбільш придатні для зберігання коре-
неплодів, так як вони мають вибіркову проникливість до СО2 і 
О2 і незначну паро- та водо- проникливість, але різні за товщи-
ною поліетиленові плівки мають різні вищевказані властивості. 
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Використання плівки товщиною 60 мкм і вище викликає ура-
ження фізіологічними розладами. 

Згідно багаточисленних досліджень для зберігання в плівках 
придатні види і сорти коренеплодів, які спроможні переносити 
підвищену концентрацію СО2 і понижену – О2. Концентрації 
СО2 і  О2 у кожному конкретному випадку повинні відповідати 
окремим видам і сортам і не перевищувати меж, при яких настає 
глибоке анаеробне дихання. 

Внутрішня концентрація газів залежить в числі інших 
факторів (структури і хімічного складу шкірки тощо) також і від 
температури та інтенсивності дихання об’єкту зберігання. 

В процесі дихання навколо коренеплодів у поліетиленовому 
мішку наповнюється вуглекислий газ. Наповнення вуглекислого 
газу навколо об’єктів зберігання дещо менше ніж поглинання 
ним кисню. Ця невідповідність за поясненням відбувається 
через те, що проникливість поліетилену по відношенню до 
вуглекислого газу більше, ніж до кисню, а також тим, що вели-
чина коефіцієнта дихання недостатньо велика. Через погли-
нання кисню, який знаходиться у поліетиленовому мішку, 
останній скорочується, якщо мішок запаяний або міцно зав’я-
заний, парціальний тиск азоту підвищується. Поліетилен про-
никливий для азоту, тому він поступово виходить із поліети-
ленового мішка, а плівка все більше притискається до продукції. 
В ізольованій від зовнішнього середовища поліетиленовій 
ємності утворюється газова суміш з концентрацією азоту вище, 
ніж у повітрі внаслідок чого азот виходить з поліетиленового 
мішка або пакета, загальна кількість газової суміші в ньому 
поступово зменшується і створюється вакуум. 

Багато синтетичних плівок селективно-проникливі, тому 
газообмін між продукцією і зовнішнім середовищем постійно 
відбувається, але коефіцієнт проникливості для кисню і вугле-
кислого газу у різних плівок різний. Треба підбирати такі плів-
ки, щоб створювати в середовищі мішка потрібну конденсацію 
вуглекислого газу і кисню, таким чином в середині поліети-
ленового мішка створюється модифіковане газове середовище, 
яке потрібне для збереження продукції. 

Таким чином, полімерна тара сприяє створенню модифікова-
ного газового середовища з підвищеним вмістом вуглекислого 
газу і зменшеним вміст кисню. Така тара володіє порівняно 
високою газопроникністю, причому до вуглекислого газу в 
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кілька разів більше, ніж до кисню, низькою водо- і паро про-
никливістю, високою еластичністю і може використовуватися 
для тривалого зберігання свіжих коренеплодів. 
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Присутність деяких мікроорганізмів в нестерильних лікар-
ських засобах, в тому числі і в активованому вугіллі, може 
знижувати терапевтичну дію, або навіть інактувати її, крім того 
існує можливість негативної дії цих мікроорганізмів на пацієнта. 

Критерії прийнятності мікробіологічної чистоти нестериль-
них лікарських засобів встановлені в [1]. Загальна кількість 
аеробів, КУО/г, має не перевищувати 103, а загальна кількість 
грибів, КУО/г не перевищувати 102. 

В Україні для виробництва вугілля активованого медичного 
призначення використовується сировина торгівельної марки 
«Cілкарбон», окремі партії якої за даними результатів дослі-
дження в державній науково-дослідній лабораторії з контролю 
якості лікарських засобів інституту гігієни та медичної екології 
імені О.М. Марзеєва не відповідають вимогам [1] за загальним 
вмістом дріжджових та плісневих грибів. Загальне число дріж-
джових та плісневих грибів (ТУМС) – 2 575 КУО/г, що не 
відповідає вимогам не більше 102. Тому актуальною проблемою 
є проведення досліджень та розроблення технології зниження 
вмісту вказаних грибів в активованому вугіллі. 

Відомі методи зниження мікробіологічного забруднення в 
тому числі дріжджових та плісневих грибів, які базуються на 
застосуванні хімічних дезінфікуючих реагентів, радіаційних 
методів. 

Метою даної роботи є дослідження можливості мікробіоло-
гічного очищення порошку активованого вугілля від плісневих 
та дріжджових грибів шляхом УФ-опромінення. 
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