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В цьому докладі розглядаються питання впливу температурного режиму  

зберігання на товарність та природні втрати грибів печериці двоспорової. 
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Questions of influence of storage temperature on the marketability and nature 

losses of mushrooms of champignon bispored are presented in this article.  
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Гриби є цінним продуктом харчування та надійним джерелом рослинних 

білків. Нині на Україні провідне місце серед культивованих грибів займає 

печериця двоспорова.  

При зберіганні печериця швидко втрачає свою товарну якість, тому 

зберігати їх необхідно при понижених температурах. Оптимальна температура 

зберігання знаходиться в межах 0–2 
о
С. Однак, на практиці не завжди можна 

забезпечити даний режим. Тому, актуальним є визначення зміни товарності 

грибів та втрат у масі, які виникають при коливанні температури зберігання. 

У дослідженнях використовували гриби печериці двоспорової штаму  ІБК-

25. Гриби зберігали за температури:  мінус 1; 1; 3 та 5 
о
С. Повторність 

чотирьохразова. Відносну вологість повітря – 90±1 %. Контролем була 

продукція, яка зберігалась за температури 1
о
С [1] Гриби зберігали впродовж 6 

діб. При зберіганні визначали природні втрати продукції та зміни товарної 

якості. Товарну якість грибів оцінювали візуально (зовнішній вигляд, 

забарвлення, запах, стан поверхні, цілісність, консистенція, кількість грибів з 

розкритим покривалом.  

Зміни якості грибів визначали після 6 діб зберігання за органолептичними 

показниками та їх товарністю. Було встановлено, що печериця найкраще 

зберігається за температури 1
о
С (контроль). Плодові тіла відповідали вимогам 

до стандартної продукції. Вони залишалися цілими, щільними, незначно 

змінювали колір і запах. Кількість грибів з розкритою і частково розкритою 

шапинкою була незначною і не перевищувала 3 %. З підвищенням температури 

товарна якість грибів погіршується. Шкірка темнішає, втрачається пружність, 

збільшується кількість грибів з розкритою шапинкою, з’являються гриби, 

уражені хворобами. За температури 5 
о
С відмічено осередки плісняви і поява 

запаху, характерного при старінні печериць. Такі гриби не придатні для 

реалізації у свіжому вигляді, але їх можна використовувати для переробки після 

сортування. 

За температури мінус 1
о
С всі плодові тіла печериць частково, або повністю 

підмерзають. При цьому структура тканин руйнується і не відновлюється після 



розмерзання продукції. Плодові тіла стають темними, слизькими, м’якими. Такі 

гриби непридатні для переробки і тому використання цього температурного 

режиму для зберігання печериці є недоцільним.  

Втрати маси культивованих печериці двоспорової впродовж зберігання 

включають в себе втрати сухої речовини та вологи. Так, природні втрати 

печериці за 6 діб зберігання, залежно від температури і хвилі плодоношення, 

склали 4,9–7,2 %.  

Висновки 

Найбільш оптимальна температура зберігання печериці двоспорової 1
о
С. 

При її збільшенні до 3–5 
о
С, через 6 діб зберігання, втрачається товарний 

вигляд грибів. Вони не придатні для реалізації в свіжому вигляді, але можуть 

бути використані для переробки. За температури мінус 1
о
С печериця 

двоспорова підмерзає і після розморожування не придатна для подальшого 

використання. 
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