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Nguyễn Đức Hạnh1, Hoàng Thị Lệ Hằng1, Nguyễn Thị Thu Hường1, Hoàng Thị Tuyết Mai 

TÓM TẮT 
Mục đích của nghiên cứu là xác định được biện pháp chống thối hỏng và hấp thụ etylen trong bao gói vận 

chuyển, bảo quản chuối Tiêu Hồng từ đó làm tăng khả năng bảo quản cho quả chuối. Phương pháp chống 

thối hỏng được thực hiện bằng cách sử dụng một số chất diệt nấm và tinh dầu (Thiabendazol, imazalin, tinh 

dầu quế…). Sau xử lý, quả chuối được đóng gói và bổ sung một số chế phẩm hấp thụ etylen (Est, Bion, 

Secco) với các nồng độ khác nhau. Trên cơ sở đánh giá các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh của quả chuối trong quá 

trình bảo quản, đã xác định được các thông số xử lý chống thối mốc cho quả chuối là xử lý trong dung dịch 

azosystrobin nồng độ 0,01% trong thời gian 2 phút. Xác định được loại chất hấp thụ ethylen cho bao gói bảo 

quản chuối với khối lượng 13kg là sử dụng 1 gói chất hấp thụ ethylen loại BION 3 gam là thích hợp nhất. 

Chất lượng chuối sau bảo quản đảm bảo an toàn thực phẩm, chưa có hiện tượng thối hỏng sau 35 ngày tồn 

trữ. Mật độ vi sinh vật hiếu khí tổng số trên vỏ quả <2,00.103 cfu/g, tỉ lệ thối hỏng của quả là 0%, vỏ quả màu 

xanh, nồng độ etylen trong bao gói là 0 - 0,1ppm và thành phần dinh dưỡng của quả không thay đổi nhiều.  

Từ khóa: Bảo quản, chuối tiêu hồng, etylen, hấp thụ, thối hỏng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Trong những năm gần đây, việc trồng cây ăn quả 

ở Việt Nam phát triển mạnh cả về số lượng cũng như 

chất lượng. Năm 2012, sản lượng chuối đạt 1,8 triệu, 

đến năm 2017 đạt 2.066,2 nghìn tấn (Tổng cục Thống 

kê, 2017). Đặc biệt đã hình thành những vùng sản 

xuất chuối tập trung như các bãi ven sông Hồng, 

sông Thái Bình, Hà Nam, Lào Cai. 

Sản lượng chuối hàng năm lớn, chủ yếu xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, giá cả 

không ổn định do vậy cần định hướng xuất khẩu 

chuối sang thị trường có tính ổn định hơn như thị 

trường EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung 

Đông… Để có thể vận chuyển đi các thị trường xa 

cần những công nghệ bảo quản ổn định kéo dài tối 

thiểu 30 ngày, đảm bảo khi tới tay khách hàng sản 

phẩm đạt chất lượng cao nhất. Việc sơ chế, xử  lý 

chuối sau thu hoạch là một trong những khâu quan 

trọng để bảo quản được lâu dài. Trong đó ngoài việc 

xử lý vết cắt cuống, xử lý thối hỏng và hiện tượng 

quả chín nhanh do nội sinh etylen làm giảm thời gian 

bảo quản quả chuối là những vấn đề quan trọng cần 

giải quyết nhằm kéo dài thời gian bảo quản. Thực tế 

hiện nay đã có một số nghiên cứu nhằm hạn chế thối 

hỏng trên quả chuối trong quá trình bảo quản như xử 

lý bằng carbendazim, topsin M kéo dài được thời hạn 

bảo quản nhờ ngăn chặn được sự phát triển của vi 

sinh vật gây thối, mốc. Tuy nhiên, các hóa chất này 

                                         
1 Viện Nghiên cứu Rau quả 

hiện nay đang bị hạn chế sử dụng hoặc cấm sử dụng 

ở một số quốc gia.  

Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu biện 

pháp chống thối hỏng và hấp thụ etylen trong bao 

gói vận chuyển, bảo quản chuối Tiêu Hồng là rất cần 

thiết, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm, tăng khả 

năng lưu thông phân phối trên thị trường.  
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Sử dụng chuối tiêu (Musa AAA) Cavendish 

(Tiêu Hồng) được trồng tại thôn Duyên Linh, xã 

Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Mẫu 

quả chuối được thu hoạch đúng độ chín kỹ thuật (85 

ngày sau khi trổ hoa) cho chuối tiêu xuất khẩu tại 

vườn chuối được chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Gói hấp thụ etylen Bion có thành phần chính là 

đất sét biến tính và KMnO4 được sản xuất tại Mỹ, do 

Công ty TNHH một thành viên Năng lượng tái tạo 

Khánh Hòa nhập khẩu và phân phối. Khối lượng 

khuyến cáo dùng là 3-8gram cho 1 thùng rau quả 7-

20 kg tùy vào loại hoa quả 

Gói hấp thu etylen SECCO có thành phần chính 

là zeolit được sản xuất tại Hàn Quốc, do Công ty 

TNHH HCSP  nhập khẩu và phân phối. Khối lượng 

khuyến cáo là 5-20g cho 1 thùng rửa quả 10-20kg. 

Gói hấp thu etylen EST có thành phần chính là 

nhôm oxit được sản xuất tại Hàn Quốc, do công ty 

TNHH HCSP nhập khẩu và phân phối. Khối lượng 

khuyến cáo là 10-30gram cho 1 thùng rửa quả 10-

20kg. 
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Các hợp chất diệt nấm Thiabendazol, imazalin và 

tinh dầu quế (thuộc danh mục Bộ NN&PTNT công 

nhận) 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1.  Phương pháp bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm 1: Nghiên cứu biện pháp xử lý hạn 

chế thối hỏng của chuối Tiêu Hồng sử dụng một số 

chất diệt nấm và tinh dầu (Thiabendazol, imazalin, 

tinh dầu quế…) 
- Quả chuối được thu hái ở độ chín thích hợp. 

Các mẫu chuối sau đó được pha nải, xử lý vết cắt 

cuống bằng dung dịch phèn chua 1%, sau đó xử lý 

thối hỏng, rồi đóng trong thùng carton có lót túi 

LDPE bảo quản ở nhiệt độ 130C. Mỗi công thức được 

bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần lặp lại. 

Số công thức thí nghiệm: 5 công thức: CT1: 

Không xử lý thối hỏng; CT2: Xử lý bằng dung dịch 

Thiabendazol 0,01%  trong thời gian 2 phút; CT3: Xử 

lý bằng dung dịch imazalin 0,01% trong thời gian 2 

phút; CT4: Xử lý xông tinh dầu quế 0,01% trong thời 

gian 30 phút; CT5: Xử lý bằng dung dịch 

azosystrobin 0,01% trong thời gian 2 phút. 

 Phương pháp xông tinh dầu quế: Dùng bếp điện 

từ đun cách thủy tinh dầu quế trong thời gian 30 

phút. Bếp được đặt ở vị trí chính giữa, xung quanh là 

các giàn xếp các rổ chuối. Dùng bạt quây kín, dựng 

thành khối có thể tích nhất định tạo thành buồng 

xông. 

Chỉ tiêu theo dõi: Màu sắc vỏ quả, độ cứng, tỷ lệ 

thối hỏng, hao hụt khối lượng tự nhiên, cường độ hô 

hấp, hàm lượng chất khô hòa tan tổng số, hàm lượng 

tinh bột, vi sinh vật hiếu khí tổng số. 

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu xác định loại và nồng 

độ thương phẩm hấp thụ etylen thích hợp trong bao 

gói vận chuyển, bảo quản chuối Tiêu Hồng 

- Các mẫu chuối sau công đoạn xử lý chống thối 

hỏng được đóng trong thùng carton có đóng túi 

Green MAP (túi có cùng kích thước) có bổ sung gói 

hấp thụ ethylen theo bố trí thí nghiệm, bảo quản ở 

nhiệt độ 13oC. Các mẫu quả được thiết kế trong các 

thùng kín với quy cách đóng thùng chuối 13kg. Mỗi 

công thức được bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần 

lặp lại. 

Số công thức thí nghiệm: 10 công thức: CT6: 

Không bổ sung chất hấp thụ ethylen; CT7: Bổ sung 

01 gói hấp thụ etylen loại EST10; CT8: Bổ sung 01 

gói hấp thụ etylen loại EST20; CT9: Bổ sung 01 gói 

hấp thụ etylen loại EST30; CT10: Bổ sung 01 gói hấp 

thụ etylen BION loại 3 gam; CT11: Bổ sung 01 gói 

hấp thụ etylen BION loại 5 gam; CT12: Bổ sung 01 

gói hấp thụ etylen BION loại 8 gam; CT13: Bổ sung 

01 gói hấp thụ etylen SECCO loại 5 gam; CT14: Bổ 

sung 01 gói hấp thụ etylen SECCO loại 10 gam; 

CT15: Bổ sung 01 gói hấp thụ etylen SECCO loại 20 

gam. 

Chỉ tiêu theo dõi: Độ cứng, tỷ lệ thối hỏng, hao 

hụt khối lượng tự nhiên, cường độ hô hấp, nồng độ 

etylen, hàm lượng chất khô hòa tan tổng số, hàm 

lượng tinh bột, vi sinh vật hiếu khí tổng số. 

2.2.2.  Phương pháp phân tích 

+ Phương pháp lấy mẫu quả: Theo TCVN 9017 – 

2011.  

+ Độ cứng: Xác định độ cứng bằng máy đo độ 

cứng quả “Fruit Hardness Tester FR 5120”. 

+ Chất khô hòa tan: Xác định hàm lượng chất 

khô hòa tan bằng chiết quang kế hiện số Digital 

Refractometer PR-101 của hãng Atago (Nhật Bản) có 

dải giới hạn (0-45)oBrix, độ chính xác 0,1.  

+ Hàm lượng đường tổng số, tinh bột (%): Xác 

định hàm lượng đường tổng số bằng phương pháp 

Graxianop (theo TCVN 4594:1988). 

+ Xác định cường độ hô hấp: Cường độ hô hấp 

của chuối qua các lần phân tích được xác định nhờ 

đo lượng CO2 tạo ra bằng máy đo cường độ hô hấp – 

ICA 15 DUAL ANALYSER. Cường độ hô hấp của 

chuối được tính bằng lượng CO2 tạo ra trên 1 kg sản 

phẩm trong một đơn vị thời gian. 
Công thức tính: 

 
Trong đó: X: Cường độ hô hấp (ml CO2/kg.h); 

%CO2: Nồng độ CO2 đo được (%); w: Khối lượng mẫu 

(g); V: Thể tích hộp (ml); v: thể tích mẫu (ml); t: 

Thời gian hô hấp (h); 1000: hệ số chuyển từ g sang 

kg. 

+ Tỉ lệ quả hư hỏng: Đếm quả bị hư hỏng (thối, 

mốc, ruồi đục quả) trên tổng số quả. 

+ Hao hụt tự nhiên: Cân khối lượng quả trước 

khi đưa vào bảo quản, cân lại khối lượng quả sau một 

thời gian bảo quản. Hao hụt tự nhiên = (khối lượng 

quả trước khi đưa vào bảo quản – khối lượng quả sau 

thời gian bảo quản)*100%/khối lượng quả trước khi 

đưa vào bảo quản. 

+ Xác định màu sắc vỏ quả: Xác định bằng máy 

đo màu cầm tay ColorTec 5974-01, Mexico dựa trên 3 

thông số L, a, b (theo Hunter value). Trong đó: L: 

Biểu thị từ tối tới sáng có giá trị từ 0→100; a: Biểu thị 

từ màu xanh lá cây tới đỏ có giá trị từ -60→+60; b: 
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Biểu thị từ màu xanh da trời đến vàng có giá trị từ -60 

→ +60        

- Công thức tính chỉ số màu sắc: 

c= (a2 + b2)1/2 

h= arctg(b/a) 

Trong đó: c: là khoảng cách từ vị trí của màu tới 

trục không gian màu (cường độ màu); h: là góc 

vecter màu tới trục không gian màu (góc tông màu). 

+ Nồng độ etylen: Xác định nồng độ ethyelen 

bằng máy đo F950 của hãng Felix (Úc), phạm vi đo 0- 

200ppm, sai số ± 0,5ppm, độ phân giải 0,1ppm. 

+ Vi sinh vật tổng số: Xác định theo TCVN 

4884:2005 (ISO 4833: 2003) 

+ Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft

Excel và phần mềm SAS 9.0 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả xác định biện pháp xử lý hạn chế 

thối hỏng của chuối Tiêu Hồng sử dụng một số chất 

diệt nấm và tinh dầu (Thiabendazol, imazalin, tinh 

dầu quế…)  

Các mẫu chuối thí nghiệm được theo dõi, lấy 

mẫu phân tích với tần suất 7 ngày/lần. Ở ngày thứ 7 

và ngày thứ 14, kết quả cho thấy quả chuối không có 

sự thay đổi đáng kể về các chỉ tiêu hóa lý và tỷ lệ thối 

hỏng là 0%. Vì vậy, các bảng kết quả đề cập từ ngày 

thứ 21 trở đi. 

3.1.1. Sự biến đổi một số chỉ tiêu vật lý của quả 

chuối trong quá trình bảo quản 

Bảng 1. Sự biến đổi màu sắc của vỏ quả chuối trong quá trình bảo quản so với màu sắc nguyên liệu ban đầu 

Thời gian bảo quản 
Công thức 

Chỉ tiêu 

màu sắc 0 ngày 21 ngày 28 ngày 35 ngày 

L 43,24 51,37a 56,56a 63,75a 

C 33,90 32,00a 33,24a 43,55a CT1 

H 132,03 122,93a 117,22a 110,20a 

L 43,24 51,31a 56,40a 63,71a 

C 33,90 32,05a 33,20a 43,50a CT2 

H 132,03 122,87a 117,19a 110,19a 

L 43,24 51,29a 56,53a 63,74a 

C 33,90 32,12a 33,19a 43,53a CT3 

H 132,03 122,95a 117,25a 110,24a 

L 43,24 51,34a 56,47a 63,75a 

C 33,90 32,03a 33,28a 43,49a CT4 

H 132,03 122,90a 117,16a 110,23a 

L 43,24 51,33a 56,47a 63,72a 

C 33,90 32,01a 33,22a 43,56a CT5 

H 132,03 122,97a 117,20a 110,20a 

(Trong cùng một cột, cùng chỉ tiêu các số có chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05). 

Số liệu ở bảng 1 cho thấy mức độ sai khác về 

màu sắc của vỏ quả chuối theo thời gian bảo quản so 

với màu sắc vỏ quả nguyên liệu và mức độ này tăng 

dần theo thời gian tồn trữ. Màu sắc vỏ quả chuối nằm 

ở góc phần tư thứ nhất của không gian màu chuẩn. 

Chỉ số H giảm chứng tỏ vỏ quả chuyển dần sang màu 

xanh vàng, chỉ số cường độ màu C giảm dần từ ngày 

đầu đưa vào bảo quản đến ngày thứ 21 sau đó tăng 

dần lên chứng tỏ cường độ màu lúc đầu giảm dần độ 

xanh sau chuyển dịch sang màu xanh vàng thì cường 

độ tăng lên. Độ sáng L tăng dần lên chứng tỏ vỏ quả 

ngày càng sáng lên trong quá trình bảo quản. Sự biến 

đổi màu sắc vỏ quả ở tất cả các công thức tương 

đương nhau. 

Về độ cứng của quả, số liệu ở bảng 2 cho thấy 

quả chuối mềm dần trong quá trình bảo quản và 

tương đương nhau ở tất cả các công thức.  

Đối với tỷ lệ thối hỏng, công thức không xử lý 

thối hỏng (CT1) và xông tinh dầu quế (CT4) xuất 

hiện quả thối hỏng từ sau 21 ngày bảo quản với tỉ lệ 

nhỏ 0,46% và 0,40%. Còn công thức xử lý imazalil 

(CT3) xuất hiện quả thối hỏng từ sau ngày thứ 28, 

công thức xử lý thiabendazol (CT2) xuất hiện quả 

thối hỏng với tỉ lệ rất nhỏ sau ngày thứ 35 bảo quản, 

còn công thức xử lý azosystrobin (CT5) không xuất 

hiện quả thối hỏng sau ngày thứ 35. Như vậy, với xử 

lý bằng azosystrobin có hiệu quả hạn chế thối hỏng 

tốt nhất. 
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Bảng 2. Sự biến đổi một số chỉ tiêu cơ lý và sinh lý của quả chuối Tiêu Hồng  trong quá trình bảo quản 

Thời gian 

bảo quản 

Công thức Độ cứng Tỷ lệ thối 

hỏng (%) 

Tỷ lệ hao hụt 

TN (%) 

Cường độ hô hấp 

(mgCO2/kg.h) 

CT1 3,02 0,00 0,00 13,75 

CT2 3,02 0,00 0,00 13,75 

CT3 3,02 0,00 0,00 13,75 

CT4 3,02 0,00 0,00 13,75 

0 ngày 

CT5 3,02 0,00 0,00 13,75 

CT1 2,87a 0,46a 0,49a 2,15a 

CT2 2,85a 0,00b 0,50a 2,09a 

CT3 2,88a 0,00b 0,47a 2,10a 

CT4 2,87a 0,40a 0,48a 2,14a 

21 ngày 

CT5 2,90a 0,00b 0,50a 2,12a 

CT1 2,51a 3,26a 0,97a 2,48a 

CT2 2,50a 0,00c 0,95a 2,26b 

CT3 2,50a 0,71b 0,95a 2,28b 

CT4 2,52a 3,17a 0,99a 2,45a 

28 ngày 

CT5 2,53a 0,00c 0,98a 2,25b 

CT1 2,04a 8,01a 1,22a 3,21b 

CT2 2,04a 0,15c 1,25a 2,33a 

CT3 2,05a 4,33b 1,22a 2,38a 

CT4 2,04a 8,06a 1,20a 3,20b 

35 ngày 

CT5 2,02a 0,00d 1,25a 2,30a 

(Trong cùng một cột, cùng một thời điểm các số có chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05). 

Tỷ lệ hao hụt tự nhiên của quả tăng dần trong 

thời gian bảo quản điều này là hoàn toàn phù hợp với 

quy luật tự nhiên do quá trình hô hấp của quả gây ra 

cũng như do chênh lệch độ ẩm của vỏ quả đối với 

môi trường xung quanh. Tỉ lệ hao hụt tự nhiên của 

quả ở tất cả các công thức tương đương nhau và sau 

ngày thứ 35 đều nhỏ hơn 1,5%.  

Cường độ hô hấp của quả chuối trước khi đưa 

vào bảo quản cao 13,75 mgCO2/kg.h, sau khi đưa vào 

tủ bảo quản do ở nhiệt độ thấp nên cường độ hô hấp 

giảm kết quả thể hiện ở ngày thứ 7 là ≈ 2 

mgCO2/kg.h. Đối với rau quả nói chung khi mới thu 

hái và không có xử lý trước bảo quản cường độ hô 

hấp cao sau đó giảm xuống khi đưa vào điều kiện 

lạnh để bảo quản và lại tăng dần theo thời gian tồn 

trữ. Cường độ hô hấp của quả chuối trong quá trình 

bảo quản ở công thức xử lý thiaabendazol (CT2), 

azosystrobin (CT5), imazalil (CT3) thấp nhất và 

tương đương nhau; công thức đối chứng (CT1), xông 

tinh dầu quế (CT4) cao hơn và tương đương nhau. 

3.1.2. Sự biến đổi một số thành phần hóa học và 

vi sinh của quả chuối trong quá trình bảo quản 

Số liệu ở bảng 3 cho thấy hàm lượng chất khô 

hòa tan tổng số của quả chuối tăng dần trong quá 

trình bảo quản và tăng không đáng kể. Nguyên liệu 

đưa vào bảo quản có hàm lượng chất khô hòa tan 

tổng số là 2,80Bx và sau 35 ngày bảo quản hàm lượng 

chất khô hòa tan tăng lên 6,80Bx. 

Hàm lượng tinh bột của quả chuối giảm dần do 

sự thủy phân tinh bột thành đường dưới tác dụng của 

các enzyme trong quá trình chín của quả. (Subbaiah, 

2013). Hàm lượng tinh bột của quả chuối ở các công 

thức biến đổi tương đương nhau trong quá trình bảo 

quản. 

Mật độ vi sinh vật hiếu khí tổng số tăng lên theo 

thời gian bảo quản. Mật độ vi sinh vật ở công thức 

đối chứng (CT1) cao nhất, đến công thức xông tinh 

dầu quế (CT4), tiếp đến công thức xử lý imazalil 

(CT3), công thức xử lý thiabendazol (CT2) và mật độ 

vi sinh vật nhỏ nhất là công thức xử lý bằng 

azosystrobin (CT5). Điều này chứng tỏ xử lý bằng 

azosystrobin cho hiệu quả cao nhất tiếp đến là  

thiabendazol, imazalil và hiệu quả thấp là tinh dầu 

quế. Sau 35 ngày tồn trữ mật độ vi sinh vật hiếu khí 

tổng số của công thức đối chứng CT1 là 8,21.108 

cfu/g, CT2 là 1,8.103 cfu/g, CT3 là 5,73.104 cfu/g, 

CT4 là 8,50.107 cfu/g, CT5 là 1,65103 cfu/g. Chu 

Doãn Thành (2005) cũng đã có công trình nghiên 
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cứu xử lý chống thối hỏng chuối bằng hóa chất 

Cacbedazim 0,05% có thể bảo quản được đến 42 

ngày. Tuy nhiên, hóa chất này hiện nay bị cấm sử 

dụng.  

Bảng 3. Sự biến đổi một số chỉ tiêu cơ lý và sinh lý của quả chuối Tiêu Hồng trong quá trình bảo quản 

Thời gian 

bảo quản 
Công thức 

Chất khô hòa tan 

tổng số (oBx) 

Tinh bột 

(%) 

Mật độ vi sinh vật hiếu 

khí tổng số, (cfu/g) 

CT1 2,8 18,62 5,15.105a 

CT2 2,8 18,62 0,24.101c 

CT3 2,8 18,62 1,08.101c 

CT4 2,8 18,62 4,02.104b 

0 ngày 

CT5 2,8 18,62 0,27.101c 

CT1 3,6a 17,90a 3,11.106a 

CT2 3,7a 17,91a 1,85.101d 

CT3 3,7a 17,93a 3,20.102c 

CT4 3,7a 17,91a 3,14.105b 

21 ngày 

CT5 3,7a 17,92a 1,82.101d 

CT1 4,1a 16,65a 4,12.107a 

CT2 4,1a 16,62a 6,72.102c 

CT3 4,1a 16,62a 6,56.103c 

CT4 4,1a 16,63a 6,26.106b 

28 ngày 

CT5 4,1a 16,64a 6,60.102c 

CT1 6,8a 15,03a 8,21.108a 

CT2 6,8a 15,01a 1,8.103d 

CT3 6,8a 15,00a 5,73.104c 

CT4 6,7a 15,01a 8,50.107b 

35 ngày 

CT5 6,8a 15,01a 1,65.103d 

(Trong cùng một cột, cùng một thời điểm các số có chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05). 

3.2. Kết quả xác định loại và nồng độ thương 

phẩm hấp thụ ethylen thích hợp trong bao gói vận 

chuyển, bảo quản chuối Tiêu Hồng 

3.2.1. Sự biến đổi nồng độ etylen và vi sinh vật 

hiếu khí tổng số trong quá trình bảo quản chuối tiêu 

hồng 

Bảng 4. Sự biến đổi nồng độ khí etylen trong quá trình bảo quản (ppm) 

Thời gian bảo quản 
Công thức 

0 ngày 21 ngày 28 ngày 35 ngày 

CT6 (ĐC) - 0,1 0,2 0,35a 

CT7 (EST10) - - - - 

CT8 (EST20) - - - - 

CT9 (EST30) - - - - 

CT10 (BION- 3) - - - 0,1b 

CT11 (BION – 5) - - - - 

CT12 (BION – 8) - - - - 

CT13 (SECCO-5) - - - 0,1b 

CT14 (SECCO-10) - - - - 

CT15 (SECCO-20) - - - - 

(Trong cùng một cột, các số có chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05). 
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Kết quả ở bảng 4 cho thấy ngày đầu đưa vào bảo 

quản nồng độ khí ethylen dưới ngưỡng phát hiện của 

máy, sau 21 ngày bảo quản chỉ có duy nhất công thức 

đối chứng (CT6) không có chất hấp thụ ethylen là có 

nồng độ khí ethylen nhỏ 0,1ppm. Tuy nhiên, ở nồng 

độ khí nhỏ chưa đủ kích thích chuối chín nên chuối 

vẫn xanh, sau 28 ngày bảo quản, công thức đối 

chứng (CT6) không có chất hấp thụ ethylen đo được 

nồng độ khí ethylen là 0,2ppm. Tuy nhiên, ở nồng độ 

khí nhỏ chưa đủ kích thích chuối chín nên chuối vẫn 

xanh, sau 35 ngày bảo quản nồng độ khí ethylen ở 

công thức không có chất hấp thụ (CT6) có nồng độ 

khí ethylen là 0,35ppm và ở công thức có gói hấp thụ 

ethylen BION loại 3 gam (CT10) và SECCO loại 5 

gam (CT13). Thực tế cho thấy màu sắc vỏ quả ở 

công thức (CT6) bắt đầu chuyển màu xanh vàng. 

Đánh giá về tỉ lệ thối hỏng cho thấy ở tất cả các 

công thức đều là 0% sau ngày thức 35 tồn trữ. Mật độ 

vi sinh vật hiếu khí tổng số sau 35 ngày bảo quản ở 

tất cả các mẫu khá nhỏ và tương đương nhau, không 

có sự sai khác đáng kể. 

Bảng 5. Sự biến đổi vi sinh vật hiếu khí tổng số trong 

quá trình bảo quản  

Thời gian bảo quản 
Công thức 

0 ngày 35 ngày 

CT6 (ĐC) 0,20.101 1,60.103a 

CT7 (EST10) 0,20.101 1,54.103a 

CT8 (EST20) 0,20.101 1,50.103a 

CT9 (EST30) 0,20.101 1,51.103a 

CT10 (BION- 3) 0,20.101 1,55.103a 

CT11 (BION – 5) 0,20.101 1,60.103a 

CT12 (BION – 8) 0,20.101 1,58.103a 

CT13 (SECCO-5) 0,20.101 1,53.103 

CT14 (SECCO-10) 0,20.101 1,54.103a 

CT15 (SECCO-20) 0,20.101 1,50.103a 

(Trong cùng một cột, các số có chữ cái khác nhau thì 
khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05) 

3.2.2. Biến đổi một số chỉ tiêu hóa lý của chuối 

trong quá trình bảo quản 

Để đánh giá chất lượng của chuối trong quá 

trình bảo quản đã tiến hành phân tích một số chỉ tiêu 

hóa lý của quả trong và sau bảo quản. 

+ Biến đổi độ cứng của quả trong quá trình bảo 

quản 

Bảng 6. Biến đổi độ cứng của quả trong quá trình bảo quản (kg/cm2) 

Thời gian bảo quản 
Công thức 

0 ngày 21 ngày 28 ngày 35 ngày   

CT6 (ĐC) 3,02 2,92b 2,85c 2,79c 

CT7 (EST10) 3,02 3,08a 2,67b   2,84b 

CT8 (EST20) 3,02 3,07a 2,72b   2,84b 

CT9 (EST30) 3,02 3,09a 2,76b   2,90b 

CT10 (BION- 3) 3,02 3,14a 2,95a 2,84a 

CT11 (BION – 5) 3,02 3,12a 2,96a 2,86a 

CT12 (BION – 8) 3,02 3,11a 2,93a 2,85a 

CT13 (SECCO-5) 3,02 3,10a 2,92a 2,82a 

CT14 (SECCO-10) 3,02 3,12a 2,94a 2,84a 

CT15 (SECCO-20) 3,02 3,12a 2,96a 2,85a 

(Trong cùng một cột, các số có chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05) 

Qua số liệu ở bảng 6 cho thấy độ cứng của quả ở 

các mẫu sử dụng gói BION và SECCO có sự biến 

động ít hơn so với mẫu đối chứng và mẫu sử dụng 

gói hấp thụ EST. Sau 35 ngày bảo quản độ cứng của 

chuối dùng gói BION giao động ở 2,84-2,86 kg/cm2 

và ở mẫu thí nghiệm có bổ sung gói SECCO cũng 

giao động ở 2,82 - 2,85 kg/cm2. Độ cứng ở mẫu đối 

chứng không bổ sung gói hấp thụ nhỏ nhất sau 35 

ngày bảo quản (2,79 kg/cm2). Độ cứng ở mẫu đối 

chứng biến đổi nhiều do quả đã bắt đầu chuyển đổi 

trạng thái từ xanh sang chín. 

+  Biến đổi hàm lượng chất khô tổng số của quả 

trong quá trình bảo quản 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 3/2020 186 

Bảng 7. Biến đổi hàm lượng chất khô tổng số của quả trong quá trình bảo quản, (%) 

Thời gian bảo quản 
Công thức 

0 ngày 21 ngày 28 ngày 35 ngày   

CT6 (ĐC) 2,8 3,6a 3,7a 3,9a 

CT7 (EST10) 2,8 3,3b 3,6a 3,8a 

CT8 (EST20) 2,8 3,3b 3,5a 3,7ab 

CT9 (EST30) 2,8 3,4b 3,5a 3,6b 

CT10 (BION- 3) 2,8 3,0c 3,3b 3,5bc 

CT11 (BION – 5) 2,8 2,9c 3,1b 3,4c 

CT12 (BION – 8) 2,8 2,9c 3,2b 3,4c 

CT13 (SECCO-5) 2,8 3,1c 3,2b 3,5bc 

CT14 (SECCO-10) 2,8 3,0c 3,3b 3,4c 

CT15 (SECCO-20) 2,8 3,0c 3,2b 3,4C 

(Trong cùng một cột, các số có chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05). 

Bảng 7 cho thấy hàm lượng chất khô hòa tan 

tổng số của quả trong quá trình bảo quản tăng dần 

nhưng không nhiều. Hàm lượng chất khô hòa tan 

tổng số tăng là do quá trình hô hấp của quả vẫn diễn 

ra trong quá trình bảo quản nên có quá trình chuyển 

hóa một phần tinh bột thành đường. Hàm lượng chất 

khô hòa tan tổng số của quả ở các mẫu sử sụng gói 

BION và SECCO có sự biến động ít hơn so với mẫu 

đối chứng và mẫu sử dụng gói hấp thụ EST. Sau 35 

ngày bảo quản hàm lượng chất khô hòa tan tổng số 

của mẫu dùng gói BION giao động ở 3,4 -3,5% và ở 

mẫu thí nghiệm có bổ sung gói SECCO cũng giao 

động ở 3,4 - 3,5%, mẫu sử dụng gói EST là 3,6 -3,8%. 

Hàm lượng chất khô hòa tan tổng số ở mẫu đối 

chứng không bổ sung gói hấp thụ cao nhất sau 35 

ngày bảo quản (3,9%) so với các mẫu thí nghiệm.  

+  Biến đổi hàm lượng tinh bột của quả trong quá 

trình bảo quản 

Bảng 8. Biến đổi hàm lượng tinh bột của quả trong quá trình bảo quản, (%) 

Thời gian bảo quản 
Công thức 

0 ngày 21 ngày 28 ngày 35 ngày   

CT6 (ĐC) 18,62 17,92c 16,15d 15,28e 

CT7 (EST10) 18,62 17,98c 17,29c 16,46d 

CT8 (EST20) 18,62 18,02b 17,20c 16,42b 

CT9 (EST30) 18,62 17,99b 17,21c 16,55b 

CT10 (BION- 3) 18,62 18,08b 17,50a 16,95a 

CT11 (BION – 5) 18,62 18,18a 17,61a 16,99a 

CT12 (BION – 8) 18,62 18,15a 17,68a 17,01a 

CT13 (SECCO-5) 18,62 18,06b 17,45b 16,92a 

CT14 (SECCO-10) 18,62 18,11a 17,60a 16,93a 

CT15 (SECCO-20) 18,62 18,14a 17,70a 16,96 

(Trong cùng một cột, các số có chữ cái khác nhau thì khác nhau ở mức ý nghĩa α = 0,05). 

Qua bảng số liệu 8 cho thấy, tinh bột của quả 

trong quá trình bảo quản giảm dần nhưng không 

nhiều. Hàm lượng tinh bột giảm là do quá trình hô 

hấp của quả vẫn diễn ra trong quá trình bảo quản 

nên có quá trình chuyển hóa một phần tinh bột thành 

đường và năng lượng duy trì sự sống cho quả. Hàm 

lượng tinh bột của quả ở các mẫu sử sụng gói BION 

và SECCO có sự biến động ít hơn so với mẫu đối 

chứng và mẫu sử dụng gói hấp thụ EST. Sau 35 ngày 

bảo quản hàm lượng tinh bột của mẫu dùng gói 

BION giao động ở 16,95 -17,71% và ở mẫu thí nghiệm 

có bổ sung gói SECCO cũng giao động ở 16,92 - 
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16,96%, mẫu sử dụng gói EST là 16,26 - 16,55%. Hàm 

lượng tinh bột ở mẫu đối chứng không bổ sung gói 

hấp thụ thấp nhất sau 35 ngày bảo quản (15,48%) so 

với các mẫu thí nghiệm.  

4. KẾT LUẬN 

Từ các kết quả thí nghiệm, đã xác định được các 

thông số xử lý chống thối mốc cho quả chuối là: xử lý 

trong dung dịch azosystrobin nồng độ 0,01% trong 

thời gian 2 phút và xác định được loại chất hấp thụ 

etylen thích hợp nhất cho bao gói bảo quản chuối với 

khối lượng 13kg là sử dụng 1 gói chất hấp thụ etylen 

BION loại 3 gam. Sau 35 ngày tồn trữ chưa thấy hiện 

tượng thối hỏng, chất lượng chuối sau bảo quản đảm 

bảo an toàn thực phẩm. Mật độ vi sinh vật hiếu khí 

tổng số trên vỏ quả <2,00.103 cfu/g, mật độ nấm men, 

nấm mốc xấp xỉ 102 cfu/g, tỉ lệ thối hỏng của quả là 

0%, vỏ quả màu xanh, nồng độ ethylen trong bao gói 

là 0 - 0,1ppm và thành phần dinh dưỡng của quả 

không thay đổi nhiều.  
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RESEARCH ON MEASURES TO PREVENT CORRUPTION AND ETHYLENE ABSORPTION OF 

 MUSA PARADISIACA L. IN THE TRANSPORTATION AND STORAGE 

Nguyen Duc Hanh, Hoang Thi Le Hang,  

Nguyen Thi Thu Huong, Hoang Thi Tuyet mai 

Summary 
The purpose of the study is identifying measures to prevent corruption and ethylene absorption of Musa 

Paradisiaca L. in the transportation and storage, thereby increasing the storage capacity for bananas. The 

anti-corruption method is implemented by using some fungicides and essential oils (Thiabendazol, imazalin, 

cinnamon oil, etc.). After treatment, bananas are packaged and added with some ethylene-absorbing 

preparations (Est, Bion, Secco) with different concentrations. Based on the assessment of the physical, 

chemical and microbiological properties of the banana during storage, it was determined that the anti-

corruption treatment parameters for bananas were a solution of azosystrobin 0.01% in 2 minutes. 

Determining the ethylene absorber for 13kg banana storage package is using a pack of 3 gram BION 

ethylene absorber that is most suitable. The quality of bananas ensures food safety, no rotten phenomenon 

after 35 days of storage. Total aerobic microorganism density on fruit skin <2.00.103 cfu/g, rotten rate is 0%, 

green fruit skin, ethylene concentration in the package is 0 – 0.1ppm and nutrient composition of bananas 

did not change significantly. 

Keywords: Storage, Musa paradisiaca L., ethylene, absorption, rotten. 
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