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1. Класифікація свіжих фруктів 
 

В основу класифікації фруктів покладено їхню будову і природно-кліматичні зони 

вирощування. 

Насіннячкові фрукти. Плоди їх складаються зі шкірочки, м'якоті, насіннєвої 

камери і насіння. До плодів цієї групи належать яблука, груші, айва, горобина, 

мушмула, глід. 

Кісточкові фрукти. Плоди їх складаються зі шкірочки, м'якоті і кісточки, в якій 

міститься насіння. До кісточкових плодів належать сливи, вишні, черешні, абрикоси, 

персики та ін. 

Ягоди поділяють на справжні — утворюються за рахунок зав'язі, складаються зі 

шкірочки, м'якоті, в якій розміщено насіння (є безнасіннєві ягоди), до яких належать 

виноград, смородина, порічки, аґрус, журавлина, чорниця, брусниця; несправжні 

складаються з розрослого плодоложа, на якому містяться сухі плодики-сім'яники, це 

суниці і полуниці; складні складаються з окремих плодиків, що зрослися між собою, 

— малина, ожина. 

Тропічні фрукти. Плоди їх мають різну будову і об'єднані в групу за природно-

кліматичною зоною вирощування: ананаси, банани, манго, фініки, папая, авокадо, 

гуава, мангустан, лічі, сапотіла, пасіфлора, карамбола, анони та ін. 

Субтропічні фрукти також об'єднані не за будовою, а за природно-кліматичною 

зоною вирощування: хурма, гранати, фейхоа, інжир. До субтропічних належать і 

цитрусові плоди, що мають будову багатогніздових ягід, вкритих шкіркою, яка 

складається з двох шарів (альбедо і флаведо). Це мандарини, апельсини, лимони, 

грейпфрути, а також помело, світі, кумкват, лаймкват, лайми. 

Горіхоплідні не належать до фруктів. Їх поділяють на несправжні горіхи: 

волоський, мигдаль, фісташки і справжні: ліщина, фундук, а також горіхи: кокосовий, 

бразильський, кеш'ю, кола, пекан. 

 

Кожна група фруктів має багато помологічних, а виноград — ампелографічних 

сортів. Яблука, груші пізні, айва, абрикоси, персики, сливи й алича великоплідна, 

вишні, черешні, виноград поділяють на першу і другу помологічну групи. До першої 

групи належать сорти фруктів високої харчової цінності, гарного зовнішнього 

вигляду, які добре транспортуються і зберігаються. Такі сорти мають вищу цінову 

вартість. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Насіннячкові фрукти 

 
До цієї групи належать: яблука, груші, айва, горобина, глід.  

Забарвлення шкірочки, стан поверхні, форма, маса плоду, будова м'якоті, плодоніжки, ча-

шечки, воронки — характерні ознаки помологічних сортів яблук та інших насіннячкових фруктів. 

 

Яблука містять, %: цукрів – 8-15, органічних кислот - 0,2-1,9, пектинових речовин - 0,5-1,2, 

дубильних - 0,06-1,0, мінеральних - 0,5; вітаміну С - 4,2-21,1 мг%, є також вітаміни В1 В2 В6 РР, Е, 

каротин. 

Помологічні сорти яблук поділяють на літні (ранні), осінні і зимові.  

За навчально-товарознавчою класифікацією їх поділяють на літні (ранні) ранньоосінні, 

осінні, ранньозимові, зимові і пізньозимові. Однак у багатьох випадках чіткого поділу сортів яблук 

на 6 груп немає. Є сорти, які в різних зонах вирощування можуть належати до суміжних груп. До 

сучасного реєстру сортів рослин України внесено такі сорти яблук. 

Літні (ранні) сорти яблук: Папіровка (Алебастрове, Налив білий прибалтійський, Кальвіль 

білий королівський), Мельба, Прима — районовані; Квінті, Ямба, Спадкоємиця Півдня, Редфрі, 

Катя - перспективні. 

Осінні сорти яблук: Слава переможцям, Антонівка звичайна, Теремок, Алкмене, Салгірське -  

районовані; Длічія, Делькорф, Пріам — перспективні. 

Зимові сорти яблук: Спартан, Зимове лимонне, Радогость, Аскольда, Едера, Катерина, 

Каразинське, Голден Делішес, Айдаред, Флоріна, Ренет Симиренка, Рум'яний альпініст, Кортланд, 

Кальвіль донецький, Кримське — районовані; Імрус, Ліберті, Скіфське золото, Антей, Чемпіон, 

Мавка, Пінова, Джонаголд (і клони), Каховське, Гала, Маст, Флоріна, Рейндерс, Медея, Аромат 

Криму — перспективні. 

 

Груші: до складу груш входять ті самі речовини, що й до складу яблук, але вони містять 

менше кислот (0,1—0,6%), дубильних (0,01—0,21%), пектинових (0,1—0,6%) речовин, вітаміну С 

(7,8—11,6%), каротину , вітамінів В15В2, В6.У грушах більше, ніж у яблуках, вітаміну В9 -  2-9 мг%, 

кальцію, фосфору. 

За термінами достигання груші поділяють на літні, осінні і зимові. До сучасного реєстру 

сортів рослин України внесено такі сорти груш. 

Літні сорти груш: Бере Жіффар, Бере прекос Мореттіні, Вільямс, Вільямс руж Дельбара, 

Корсунська, Лимонка, Мліївська рання, Солодка з Млієва, Старкрімсон, Улюблена Клаппа. 

Осінні сорти груш: Бере Боск, Буковинка, Великоплідна, Вижниця, Гранд Чемпіон, Десертна, 

Конференція, Лимонка осіння, Малевчанка, Осінь Буковини, Основ'янська, Придністрянка, 

Смерічка, Сторожинецька, Чернівчанка, Щедра, Якимівська, Янтарна.  

Перспективні осінні сорти груш: Вродлива, Говерла, Гурзуфська, Кримські зорі, Курортниця, 

Ореанда Криму, Осіння солодка, Професор Любочко, Старокримська. 

Зимові сорти груш: Бере київська, Васса, Вітчизняна, Деканка зимова, Деканка 

краснокутська, Етюд київський, Зимова мліївська, Золотиста, Золотоворітська, Смарагдова 

(Смарагдова кримська), Родзинка Криму, Кучерянка, Кюре, Марія, Парижанка, Роксолана, 

Стрийська, Черемшина, Яблунівська. 

Перспективні зимові сорти груш: Александрія, Виставкова, Золота осінь (кримська), Золушка, 

Зимова, Кримська зимова, Львівський сувенір (Троянда), Мрія, Наталка, Незабудка, Пам'яті 

Милешко, Новинка мліївська, Платонівська, Приємна, Салгірська зимова та ін. 

 

Айва містить, %: цукрів - 2,1-8,7, кислот - 0,8-2,5, пектинових речовин - 1,1-2,3, мінеральних 

елементів (зола) - 0,8; вітаміну С - 23 мг%, вітаміни В1, В2, РР, каротин. 

Сорти айви поділяють на осінні і зимові. 

Осінні сорти — Берецький, Відмінниця, Мускатна, Золотиста збирають у вересні, зберігають 

до 2 міс. 

Зимові сорти — Благодатна, Кубанська, Янтарна, Грушеподібна збирають у жовтні, 

зберігають до 5 міс. 

 

 



Горобина звичайна росте у дикому вигляді і культивується. 

Плоди горобини містять, %: цукрів - 5,9-13,9, кислот - до 3,6, дубильних речовин - 0,3-1,3; 

вітаміну С – 90-200 мг%, а також вітаміни В1, В2, Р, Е, В9; мікроелементи: залізо, цинк мідь, магній, 

марганець. 

З горобини можна виготовляти мармелад, пастилу, джем, желе, повидло, кисіль, начинку для 

пирогів, вареників, мочену продукцію, оцет, замінник чаю. 

Горобина чорноплідна (аронія) містить, %: цукрів - 10,8, кислот - 1,3, дубильних речовин - 

0,9, мінеральних - 1,5, вітамін С – 15-167 мг%, вітаміни В1, В2, В9, РР, каротин та ін. 

Горобину чорноплідну використовують як і горобину звичайну. 

 

Хвороби й ушкодження насіннячкових фруктів. Насіннячкові плоди уражаються 

мікробіальними (грибними, бактеріальними) і фізіологічними розладами, сільськогосподарськими 

шкідниками, хімічними речовинами, зазнають механічних і метеорологічних ушкоджень. 

Показники і градація якості насіннячкових фруктів. Насіннячкові плоди повинні 

відповідати показникам і нормам, зазначеним у галузевих стандартах. 

Яблука ранніх термінів достигання (ГСТУ 01.1-37-159: 2004) (заготовляють, закуповують, 

відвантажують до 1 вересня) поділяють на два товарні сорти — 1-й і 2-й. 

Яблука середніх і пізніх термінів достигання (ГСТУ 01.1-37-160: 2004) поділяють на три 

товарні сорти — вищий, 1-й і 2-й. 

Товарний сорт яблук визначають за показниками: зовнішній вигляд (форма, забарвлення, 

наявність плодоніжки та ін.), розмір у найбільшому поперечному діаметрі (стиглість знімна, 

споживна, технічна), захворювання і ушкодження. 

Груші ранніх термінів достигання (ГСТУ 01.1-37-161: 2004) залежно від якості (визначається 

за тими показниками, що і яблука) поділяють на 1-й, 2-й сорти; груші середніх та пізніх термінів 

достигання (ГСТУ 01.1-37-162: 2004) — на вищий, 1-й, 2-й і 3-й сорти. 

Айву за аналогічними показниками якості поділяють на 1-й і 2-й сорти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Кісточкові фрукти 
 

До кісточкових фруктів належать сливи, вишні, черешні, абрикоси, персики, кизил, терен. 

Будова, забарвлення шкірочки і м'якоті, поверхня шкірочки (опушення, восковий наліт), 

будова і величина кісточки, форма і маса плодів є видовими і сортовими ознаками помологічних 

сортів кісточкових фруктів. 

 

Сливи поділяють на домашні садові (угорки, ренклоди) та аличу, терен. 

Угорки темно-синього кольору, вкриті восковим нальотом, подовженої форми, м'якоть щільна, 

кісточка гладенька, загострена, легко відділяється від м'якоті. 

Ренклоди мають зелене, жовте, жовто-зелене, рожеве, фіолетово-червоне забарвлення 

шкірочки, плоди круглястої і яйцеподібної форми. 

Алича має круглясту або яйцеподібну форму, жовте, зелене, світло-червоне, темно-червоне 

забарвлення шкірочки, кісточка відділяється добре або погано. 

Терен — дикоросла слива, плоди темно-синього або червоного кольору з кислим, в'язким 

смаком. 

 

Вишні за забарвленням соку поділяють на морелі (темно забарвлений) і аморелі (світло 

забарвлений). 

Черешні за консистенцією м'якоті поділяють на гіні (м'яка) і бігаро (тверда, пружна). 

Абрикоси вирощують переважно в Південному лісостепу, Західному лісостепу і в Криму. 

Персики найбільш поширені в Криму і Південному степу. 

Кизил справжній — єдиний їстівний вид, що культивується в Україні. Плоди кизилу 

циліндричної, еліптичної, овальної, грушеподібної, пляшкоподібної форми. Забарвлення плодів — 

від світло- до темно-, майже чорно-червоного, є сорти з жовтими і червоними плодами. 

Хімічний склад кісточкових плодів залежить від їхніх видів, різновидів і сортів. 

За вмістом цукрів черешні, вишні, персики, абрикоси, кизил суттєво не відрізняються - 9,5-

11,5%. Менше їх міститься у терені - 8,3% і аличі - 6,4%. 

За вмістом кислот кісточкові плоди різняться більше. У черешнях і персиках їх 0,7-0,8%, у 

сливах, вишнях і абрикосах - 1,3%, у аличі - 2,4%, у терені - 2,5%, у кизилі - 1,4-2,4%. Пектинових 

речовин у сливах, аличі, персиках - 0,7- 0,8%, у абрикосах - 1,1%, найменше їх у черешнях і вишнях 

- 0,3-0,4%. Найбільше мінеральних речовин міститься у терені - 1,3% і абрикосах - 0,7%, в інших 

видах - до 0,5%. За вмістом вітаміну С кісточкові плоди різняться мало – 10-15 мг%, у кизилі - до 

170%, інших вітамінів (каротину, Е, В2, В3, В6, РР) більше міститься у персиках і абрикосах, 

найменше їх у вишнях і черешнях. 

Хвороби й ушкодження кісточкових фруктів. Кісточкові фрукти погано переносять 

транспортування, вони ушкоджуються механічно під час збиранню пакування і мікроорганізмами - 

під час зберігання. 

Грибкові захворювання: сіра гниль (моніліоз), гірка гниль, дірчаста пля мистість, кишеньки 

сливи, кокоміноз вишень, віспа сливи, склястероспоріуі абрикосів. 

Ушкодження сільськогосподарськими шкідниками: плодожеркою, каліфор нійською 

щитовкою, казаркою, вишневим довгоносиком. 

Механічні ушкодження: тріщини, потертості, натиски, градобоїни. 

 

Показники і градація якості кісточкових фруктів. З 1 жовтня 2005 рок чинними є галузеві 

стандарти на сливу й аличу великоплідну (ГСТУ 01.1 -37-160 2004), абрикоси (ГСТУ 01.1-37-164: 

2004), черешні (ГСТУ 01.1-37-165: 2004 вишні (ГСТУ 01.1-37-167: 2004). Персики залежно від 

якості поділяють на віщий, 1-й і 2-й, вишні, черешні, сливи домашні, великоплідну аличу, абрикоси 

- на 1-й і 2-й товарні сорти. 

Плоди кожного товарного сорту мають належати до одного помологічног сорту. 

Товарний сорт визначають за показниками: зовнішній вигляд (типовість форми, забарвлення, 

наявність плодоніжки та ін.), стиглість, розмір у найбільшою поперечному діаметрі (крім сливи 

домашньої та аличі великоплідної), ушкодження механічні, хворобами і шкідниками. 

 

 

 



4. Ягоди 
Виноград — це гроно, що складається із стрижня, від якого відходять гребені з плодоніжками 

та ягодами. Грона мають різну щільність (рихлі, щільні) і величину (малі, середні, великі і дуже 

великі). 

Виноград за забарвленням шкірочки буває білий, рожевий, червоний і чорний. 

М'якоть буває соковитою, м'ясистою, слизистою; сік — забарвлений або безколірний. 

За цими особливостями розрізняють ампелографічні (ампелографія — наук про сорти 

винограду) сорти. 

Ампелографічні сорти винограду за призначенням поділяють на: столові, винні сушильні. 

Виноград столовий містить, %: цукрів – 14-19, кислот - 0,3-0,7, пектинових - 0,6, азотистих - 

0,4, мінеральних речовин - 0,4; вітаміну С – 1-19 мг%, а також вітаміни В1, В2, РР, А. 

 

Чорна смородина є прекрасним харчовим і лікувально-профілактичним продуктом. У ній 

міститься, %: цукрів - 7,5-12,0, кислот - 2,3-2,6, пектинових - 1,9-2,5, азотистих - 0,5-1,5, дубильних 

- 0,4-0,9, мінеральних речовин - 0,9; вітаміну С – 98-400 мг%, є також вітаміни В1, В2, В3, В6, РР, 

каротин. 

Чорна смородина має антивірусну, антибактеріальну, антирадіаційну дію. 

Смородина росте китицями. У продаж вона надходить у китицях і без них (окремі ягоди). 

Червоні та білі порічки розповсюджені менше, за поживною цінністю вони поступаються 

смородині чорній. У них міститься менше цукрів (6,7-8,2%), пектинових (0,8-1,2%), дубильних 

речовин (0,1-0,15%), вітаміну С (20-40 мг%), більше кислот (2,1-3,5%). 

Аґрус за забарвленням шкірочки буває зеленим, жовтим, червоним, темно-червоним; за 

станом поверхні — неопушеним і опушеним. 

Аґрус містить, %: цукрів — 8,7—9,5, кислот — 1,5—2,5, пектинових — 0,6—1,6, азотистих — 

0,5—0,7, мінеральних речовин — 0,5—0,7; вітаміну С — 20—58 мг%, вітаміни В15 В2, РР, Р, каротин. 

Суниця садова має ягоди зеленувато-червоного, жовто-червоного кольору або інших 

відтінків. У побуті її неправильно називають полуницею (російською мовою — "клубника"). 

У суниці садовій міститься, %: цукрів — 7,0—12,0, кислот — 0,3—2,0, пектинових — 0,6—

1,5, азотистих речовин — 0,8; вітаміну С — 50—110 мг%, вітаміни В1,В2, В9, К, РР. 

Суниця лісова — це фрукти, подібні до суниці садової, але набагато менші. Суниця лісова 

містить, %: цукрів — 5,1—6,9, кислот — 1,3—1,7, пектинових речовин — 0,7—1,4; вітаміну С — 

35—60 мг%. 

Полуниця має ягоди рожево-фіолетового забарвлення, її м'якоть біла зі специфічним 

ароматом. 

Малина дає плоди червоного, темно-червоного і деякі сорти — чорного і жовтого кольору. В 

ягодах малини міститься, %: цукрів - 4,5-10,6, кислот - 1,0-1,9, пектинових - 0,5-0,9, азотистих - 0,8, 

мінеральних речовин - 0,5; вітаміну С - 25 мг%, вітаміни В15 В2, В9, РР, каротин. 

Ожина подібна до малини, але у її співпліднику менше плодиків — кістянок, які погано або 

зовсім не відділяються. Колір ягід — чорний, червоний, жовтий. 

Дикоросла ожина розповсюджена більше, ніж культурна. Ягоди ожини дикорослої містять, %: 

цукрів — 5,7—6,3, кислот — 0,9—1,3, пектинових — 1,5—2,2, мінеральних речовин —0,6—0,7; 

вітаміну С — 15 мг%, вітаміни В1, В2, РР, каротин. 

Хвороби й ушкодження ягід. Грибкові захворювання: сіра, біла гнилі, оїдіум, мільдью 

(вражає виноград), зелена плісень, борошниста роса, антракноз. Механічні ушкодження: ягоди 

потріскані, зім'яті, відділені від грона. Ягоди ушкоджуються також шкідниками і птахами. 

Партії ягід, що реалізуються населенню, не повинні мати захворювання. Механічні 

ушкодження, ушкодження шкідниками і птахами допускаються в межах норм, зазначених у 

стандартах. 

Показники і градація якості ягід. Виноград столовий і суницю садову залежно від якості 

поділяють на 1-й і 2-й товарні сорти. Ампелографічні сорти винограду столового ділять на три 

помологічні групи — першу, другу, третю (ГОСТ 25896-94). До першої групи належать найкращі 

сорти винограду. 

Інші види ягід на товарні сорти і помологічні групи не поділяють. 

Якість визначають за зовнішнім виглядом; наявністю ягід з механічними ушкодженнями, ягід, 

що відділилися від грона, китиці (виноград, смородина чорна), ягід, що не досягли нормального 

забарвлення (смородина чорна), перестиглих (суниця); вмістом цукру (виноград). 



5. Тропічні та субтропічні фрукти 
До субтропічних фруктів належать гранати, інжир, хурма, фейхоа та ін., а також цитрусові - 

апельсини, мандарини, лимони, грейпфрути та ін. 

Гранати мають шкірку, в якій міститься від 400 до 700 штук насіння, вкритого м'якоттю. За 

смаком м'якоті гранати бувають солодкі (0,2—2,0% кислот), кисло-солодкі (2—3%), кислі (3—7%). 

В їстівній частині гранатів у середньому, %: цукрів — 11,8, кислот — 1,9, азотистих — 0,9, 

дубильних речовин — 0,4; вітаміну С — 7 мг%, вітаміни РР, В1, В2 та і 

Інжир — це грушевидні, плескаті або кулясті плоди. Шкірочка забарвлене зеленуватий, 

жовтий, бурий, червоний або чорний колір. М'якоть — солодкувата, щільна, ароматна. 

Плоди інжиру в середньому містять, %: цукрів — 11,2, кислот — 0,5, азотистих — 0,7, 

мінеральних речовин — 0,7; вітаміну С — 2 мг%, вітаміни В1, В2,каротин та ін. 

Хурма має форму круглясто-конічну, подовжено-конічну, круглясто-плескату, кулясту, 

ребристу або з борозенками; шкірочка забарвлена в оранжевий жовтим, червоним і темно-червоним 

відтінком, може бути з блиском, сизі нальотом; м'якоть оранжева, щільна або желеподібна 

солодкого в'язкого смаку насіння є або немає. 

Сорти хурми за смаком поділяють на солодкі у нестиглому і стигло стані і королькові (такі, 

що варіюють), смак яких залежить від наявності а відсутності насіння. У стиглих плодах в'язкий 

смак зникає, консистенція стає желеподібною. Плоди з насінням солодкі і можуть споживатися ще у 

твердому стані, у безнасіннєвих плодів в'язкий смак зникає тільки після їх розм'якшення. 

Стиглі плоди хурми містять у середньому, %: цукрів — 15,2, кислот — 0,1, азотистих — 0,5, 

мінеральних — 0,6, пектинових речовин — 1,1; вітаміну С — мг%, вітаміни РР, В1, В2, каротин ін.. 

Фейхоа — це чотиригніздова ягода освіжного кисло-солодкого смаку, подібного до ананасу, з 

сильним приємним ароматом. 

Плоди фейхоа містять у середньому, %: цукрів — 12,5, кислот — 3,5, пектинових — 1,4, 

мінеральних речовин — 1,5 (в тому числі багато сполук йоду 0,21—0,60 мг%). 

Ківі — ягода овальної або еліптичної форми діаметром 5—8 см, масою 60-120 г. Шкірка тонка 

коричнево-зелена. У м'якоті міститься багато насіння 220—600 шт. 

У стиглих плодах ківі міститься, %: цукрів — 1,4—6, органічних кислот — 1,4, пектинових —

0,55, мінеральних речовин — 0,5; вітаміну С — 74—118 мг/%, В2 — 0,22, В -0,65 мг/%. 

Апельсини бувають трьох видів: звичайні, пупкові, корольки. Крім цього, є апельсини кислі і 

солодкі. Солодкі апельсини поділяють на три різновиди. 

Звичайні апельсини — круглясті, малі — масою 100—120 г, великі — масою 300—480 г, 

м'якоть світлозабарвлена, найчастіше з великою кількістю насіння. Шкірка жорстка, тонка або 

середньої товщини, легко відділяється від м'якоті. 

Пупкові апельсини кулястої і видовженої форми масою 200—250 г і більше — 500—600 г з 

пупком на вершині (недорозвинений плід). Шкірка середньої товщини. М'якоть щільна, трохи 

хрумка, яскраво-оранжевого кольору, доброго смаку й аромату. 

Корольки, або червоном'ясисті апельсини, мають порівняно малі плоди (90— 170 г) 

плескато-круглястої або круглястої форми. Шкірка середньої товщини. М'якоть, сік і шкірка 

бувають забарвлені в криваво-червоний колір. М'якоть ніжна, приємного смаку, насіння мало. 

М'якоть апельсинів містить, %: цукрів —5,5—8,5, кислот —0,6—2,2, пектинових — 0,5—0,7, 

азотистих — 0,8—1,0, мінеральних речовин — 0,5; вітаміну С — 60 мг%, вітаміни В1, В2, РР, каротин. 

Мандарини відрізняються від лимонів тим, що їхня шкірка і частинки м'якоті легко 

відділяються. Їїстівна частина мандаринів містить, %: цукрів — 6,6—8,5, кислот — 0,9—1,1, 

пектинових — 0,4—0,6, азотистих — 0,6—0,9, мінеральних речовин — 0,5; вітаміну С — 50—71 

мг%, вітаміни РР, В1, В2 та ін. 

Лимони вирощують кислі (справжні), солодкі і грубі. Солодкі і грубі лимони 

малорозповсюджені, з них виготовляють різні продукти. 

Солодкі лимони мають соковиту солодку, приємну на смак м'якоть, грубі — 

товсту шкірку, середньосоковиту м'якоть кислого смаку з великою кількістю насіння. 

В їстівній частині лимонів міститься, %: цукрів — 2,0—3,5, кислот — 5,2—7,0, пектинових — 

0,8—1,0, мінеральних речовин — 0,5; вітаміну С — 25—87 мг%, вітаміни РР, В1, В2, каротин та ін. 

Грейпфрути — це гібрид апельсина і помпельмуса. Грейпфрути ділять на дві сортові групи: з 

жовтою і червоною м'якоттю. 

М'якоть грейпфрутів містить, %: цукрів — 4,2—6,8, кислот— 1,4—3,0, пектинових — 0,6—

0,9, азотистих — 0,8—1,0, мінеральних речовин — 0,5; вітаміну С — З4—65 мг%, вітаміни РР, В1, 



В2, каротин та ін. 

Цитрусові плоди і продукти їхньої переробки цінуються за свої лікувально-профілактичні 

властивості. 

Хвороби й ушкодження цитрусових фруктів. Цитрусові фрукти ушкоджуються  

мікробіальними хворобами, фізіологічними розладами, шкідниками, механічно 

Показники і градація якості цитрусових фруктів 
Апельсини за ГОСТ 4427-82 поділяють на дві помологічні групи: першу пупкові і корольки, 

другу — звичайні та інші сорти; розміром у найбільше діаметрі — на три категорії, за міжнародним 

стандартом FFV-14 — на 13 каібрів, а за показниками якості — на вищий, 1-й і 2-й сорти. 

Нормується кількість соку в плодах (не менше 30%). 

Мандарини згідно з ГОСТ 4428-82 за розміром поділяють на три категорії за міжнародним 

стандартом FFV-14 — на 13 калібрів і три сорти: вищий, 1 2-й. Нормується кількість соку в плодах 

(не менше 33%). 

Лимони згідно з ГОСТ 4429-82 за розміром поділяють на три категорії міжнародним 

стандартом FFV-14 — на 7 калібрів і три сорти: вищий, 1-й і 2-й. Нормується кількість соку в 

плодах (не менше 20%). 

Грейпфрути. Якість грейпфрутів визначають за показниками і нормами 10.03.737-88. За 

міжнародним стандартом FFV грейпфрути калібрують — н калібрів і три сорти: вищий, 1-й і 2-й. 

Мінімальна кількість соку не менше З5%. 

 

Тропічні фрукти 

До тропічних фруктів належать банани, ананаси, манго, авокадо, папая, а також мало 

розповсюджені гуава, мангустан, лічі, сапотіла, пасіфлора, карамбола, анони, дуріан, пітахая, 

рамбутан, тамаріло, ацерола. 

Банани — плоди бобоподібної зігненої ребристої видовженої форми, брані у китиці, з яких 

складається велике гроно (банчо), в ньому налічується 200—250 плодів. Грона мають масу від 10 до 

50 кг (бувають і до 75 кг). За призначенням розрізняють банани столові, або десертні і мучнисті. 

Десертні банани становлять основну частину світового ринку. Плід банана складається зі шкірки 

(30—32%) і м'якоті. Шкірка нестиглих бананів зелена, стиглих —жовто-зелена або жовта. Нестиглі 

банани відрізняються від стиглих великим вмістом крохмалю — 15—20% і малим цукрів — 2,0-

2,5%, не мають аромату, смаку, консистенція їх напівтверда. 

Стиглі банани містять у середньому, %: сухих речовин — 30, в тому числі цукрів — 19, 

крохмалю — 2, клітковини — 1,5, кислот — 0,4, білків — 1,5, мінера них речовин — 0,9; вітаміну С - 

10 мг%, вітаміни В1, В2, каротин та ін. 

Ананаси за обсягом виробництва посідають третє місце після цитрусових і бананів. Ананас 

складений з багатьох плодиків, що зрослися з приквітковою віссю на вершині плода — пучок листя 

(султан). Співплодик ананаса має циліндричну, конічну або еліпсоподібну форму, маса його 

коливається від 2 до 15 кг. Шкірка плода становить 23—24%, м'якоть — 66—67%, султан — 4-5%, 

вісь суцвіття — 4,5—5%, стебло — 0,6—0,9%. М'якоть ананаса містить у середньому цукрів - 11,5, 

кислот - 0,7  білків - 0,4  клітковини – 0,4, мінеральних речовин - 0,7; вітаміну С — 40 мг%, вітаміни 

РР, В1, В2, каротин та ін. 

Авокадо  має плоди грушеподібної і яйцеподібної форми масою 100-400 гр. темно-зеленого 

кольору з численними жовтими крапинами. 

Лічі. Плоди лічі на дереві збирають гронами по 10—30 штук. Плід становить коробочку 

круглої або яйцеподібної і конусоподібної форми і за будовою належить до горіхів, чим і 

пояснюється назва: синонім — китайський горіх. Плід складається зі шкірки, м'якоті та ядра. 

Шкірка горбкувата, шорсткувата, рожевого, червоного, червоно-коричневого кольору. М'якоть 

білого або рожевого кольору, напівпрозора, соковита, трохи желеподібна, але достатньо щільна, 

солодка, кисло-солодка, з приємним ароматом, подібним до аромату ананаса, суниці, дині, троянди, 

тане в роті.  

Манго. Експорт свіжих плодів манго обмежений, бо вони мають дуже ніжну консистенцію і 

погано перененосять транспортування. З манго виготовляють натуральний і уварений — аманат, 

напої, желе, варення, джем. 

Папая. Плід папаї — ягода, яка за формою, будовою, смаком нагадує диню.  

Пітахая ("драконів фрукт") жовта має на шкірці вирости і колючки, які потрібно видаляти. 

Плоди овальної або яйцеподібної форми завдовжки 9—10 см, завширшки 5-6 см, мають масу від 



125 до 250 г. Шкірка плодів може бути жовтою, оранжевою, червоною, пурпуровою. М'якоть 

червона або фіолетова, в ній міститься насіння кисло-солодкого освіжного смаку, тонкого 

характерного аромату. 

Пітахая червона має шкірку рівну, з виростами, червоного або фіолетового кольору, м'якоть 

білу, сірувату, сіро-блакитну, в якій міститься багато насіння, смак і аромат її менш виражений, ніж 

пітахаї жовтої. 

Рамбутан. Плоди овальні завдовжки 4—8 см, вкриті довгими (4—4,5 см) волосками темно-

червоного або коричневого кольору. М'якоть тверда соковита, дуже солодка (окремі сорти 

кислуваті) білого кольору, всередині є невелика кісточка, ядро кісточки їстівне. М'якоть становить 

45—50% маси плоду. 

Менш відомі на ринку України тропічні і субтропічні фрукти: дуріан, мангустан, пепіно, 

ацерола, атемоя, джекфрут, ківано, лонган, локват, сапотіла, тамаріло, тамаринд, що пояснюється 

необізнаністю споживачів про їхні споживні властивості, а в деяких випадках і високою ціною. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Горіхоплідні 
До горіхоплідних належать ліщина, фундук, волоський горіх, мигдаль, арахіс, фісташки, 

кедровий горіх, каштан їстівний, горіх бразильський, кокосовий, кеш'ю, кола, пекан. 

Ліщина має плоди великі (завдовжки 2—3 см, завширшки 1,5—2 см) і малі. Ядро ліщини 

становить 40—47% маси плода і містить, %: жирів — 56—61, білків — 12—13, цукрів — 1,0—3,5, 

крохмалю — 6,0 — 8,5, клітковини — 2,5 — 3,2, води — 5,8—15,0%. 

Фундук має плоди більші, ніж ліщина. Ядро становить 50% маси плода. Він містить більше, 

ніж ліщина, жирів (64—72%), білків (14—21%), менше цукрів (0,8— 2,2%), клітковини (2,0—2,8%) і 

має кращий смак. 

Волоські горіхи за формою мінливі — від кулястої до яйцеподібної, від овальної до видовжено-

витягненої; за розміром — великі (довжина — 3,5—4,0 с діаметр — 3,5—3,9 см), середні 

(відповідно 3,1—3,7 і 2,4—2,8 см), дрібні (відповідно 2,0—3,0 і 2,2—2,7 см). Тонкошкаралупні 

горіхи мають вихід ядра 52—61%, товстошкаралупні — 42—43%. 

Ядро волоського горіха містить, %: жирів — 58—75, білків — 14—20, цукрів - 1,1—5,2, 

клітковини — 2,2—10,0, крохмалю — 3,7—5,2. 

Мигдаль солодкий має плоди круглясті, плескаті, стиснуто-циліндричні з тупою або 

щитоподібною верхівкою. Поверхня шкаралупи горіха крапчаста або борозниста. 

Ядро мигдалю містить, %: жирів — 55—61, білків — 18—22, цукрів — 2,5—3,і крохмалю —

3,1—5,0, клітковини — 4,8—6,0. Воно становить 35—73% маси плода. 

Арахіс (земляний горіх). Плід арахісу формується в землі. У ньому є 27-28% азотистих 

речовин, 44—45% жиру. 

Фісташки — плоди фісташкового дерева масою від 0,3 до 1,5 г кулястої або видовженої 

форми. Ядро фісташок містить 20—21% азотистих речовин, 50-55% жиру. 

Кедровий горіх — плоди сибірського або корейського кедра. Плоди тупе яйцеподібні, 

розташовані у шишці, масою 0,2—0,4 г. Плоди горіха складаються з 18% білка, 62—63% жиру. 

Каштан їстівний — плоди каштана справжнього (горіхи кінського каштан неїстівні), містять 

10—11% азотистих речовин, 7—8% жиру. 

Бразильський горіх вирощують у Бразилії, Перу, Болівії. Це плід — коробочка круглої 

форми, діаметром 10—15 см, масою 2—3 кг. Всередині плоду по колу розміщено 10—25 (інколи 

більше) твердоскорлупкового насіння, яке власне і називається бразильським горіхом, форма його 

видовжено-трикутна. Масі висушеного кремово-білого ядра — 7—12 г. В ядрі горіха міститься, %: 

білків -14,0—14,7, жирів — 65,0—67,9, вуглеводів — 9,6—10,9, в тому числі клітковини -3,1—3,9, 

мінеральних речовин — 3,2—3,6 (калію — 624—644 мг%); вітаміну В1,-0,2-0,96, В2—0,12—0,69 

мг%. 

Кокосовий горіх вирощують у всіх тропічних і деяких субтропічних країнах. Основні 

виробники: Індонезія і Філіппіни (50% світового виробництва), а також Індія, Шрі-Ланка, Таїланд, 

В'єтнам, Мексика, Малайзія, Бразилія, Мозамбік, Танзанія, Гана та ін. 

Плід горіха має кругло-овальну форму масою 1—2,5 кг. В їжу використовують його м'якоть, 

яка має щільну, але соковиту структуру, а також кокосову воду. Молоко — це напій, отриманий 

змішуванням кокосової води і свіжевідпресованого соку м'якоті. Молоко містить у середньому 6% 

вуглеводів і 0,5% білка (жир відсутній). 

М'якоть горіха містить, %: білків — 3,9—4,5, жирів — 39—41,6, вуглеводів — 12,5—15,0, 

мінеральних речовин — 0,9—1,0 (у тому числі до 1,7 мг% заліза). 

Горіх кеш'ю вирощують в Індії (50% загального обсягу виробництва), Танзанії, Індонезії, 

В'єтнамі, Мозамбіку, Бразилії, Таїланді. Плід кеш'ю має форму нирки жовто-червоного кольору 

завдовжки 2,5—3,0 см, завширшки 2,0—2,5 см.  Маса горіха — 4—8 г, інколи до 15 г). Всередині 

твердої шкаралупи міститься ядро білого кольору, солодкуватого характерного смаку й аромату. 

Ядро горіха містить, %: білків —17,2—21,0, жирів — 43,4—47,0, вуглеводів — 22,0—29,3, мі-

неральних речовин — 2,3—2,6; вітаміни В1 В2, РР, Е. 

Горіх кола вирощують практично в усіх країнах тропічного поясу. Плід має витягнену форму, 

звужену з обох кінців, завдовжки 5—17 см і завширшки 5—7,5 см. 

Шкаралупа товста, коричневого кольору, нерівна (крокодилова шкіра). М'якоть товста 

волокниста. Всередині плода міститься від 5 до 12 штук соковитого насіння, яке і називають "горіх 

коли". Довжина насіння 2,5—5,0 см, ширина 1,3 см. Поверхня горіхів жовтого кольору, м'якоть 

свіжих горіхів — білувата, рожева, пурпурова, сушених — коричнева. 

Горіх пекан. Основні виробники пекана — США, Австралія, Нова Зеландія, Єгипет, Ізраїль, 



Китай, Індія, ПАР, Італія. 

Плід горіха подібний до волоського, але більш витягнений, завдовжки 3,5— 6,5, в діаметрі — 

2,5 см, шкаралупа гладенька, тоненька, щільна від світло- до темно-коричневого кольору. Ядро 

становить 56—61% маси горіха. За смаком нагадує волоський горіх, але солодший. 

Хвороби і ушкодження горіхів. Мікробіологічні: пліснявіння, бура плямистість; шкідники: 

горіхова плодожерка, горіховий довгоносик. 

Показники і градація якості горіхоплідних. Горіхи ліщини, фундука за якістю поділяють на 

1-й і 2-й товарні сорти; волоський горіх, мигдаль — на вищий, 1-й і 2-й. Показники якості: вихід 

ядра, розмір (маса) горіхів, вміст вологи, ушкодження шкідниками, плісенню, засміченість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Умови і особливості зберігання свіжих фруктів 
Яблука зберігають у холодильних камерах за температури залежно від помологічного сорту 

від -1 до +3°С і відносної вологості повітря 85—90%. Тривалість зберігання яблук пізніх термінів 

достигання для одних сортів — 4—5 міс., других — 6—7 міс., третіх — 8—9 міс. (ДСТУ 2849-94). 

У сховищах без штучного охолодження тривалість зберігання набагато менша. 

Груші потрібно зберігати в холодильних камерах за температури від -1 до +1°С і відносної 

вологості повітря 85—95. Тривалість зберігання осінніх сортів до 3 міс., зимових — 4—5 міс. 

Айва за температури 1°С і відносної вологості повітря 80—90% зберігається 4—5 міс., літні 

сорти — 2—3 міс. 

Кісточкові фрукти. За температури — 1°С і відносної вологості повітря 85— 90% персики 

зберігають 40 діб, абрикоси і черешні 20 діб, вишні — 5 діб, сливи — до 2 міс. 

Ягоди. За температури -1°С і відносної вологості повітря 90—95% виноград ранніх сортів 

зберігають від 10 до 30 діб залежно від їх особливостей, середньостиглих сортів — 2—3 міс., 

пізньостиглих — 4—5 міс. Смородину за температури 0—1°С і відносної вологості повітря 90% 

зберігають до 20 діб (деякі сорти до ЗО діб), порічки білі і червоні ~ до 10 діб, аґрус — до 15 діб, 

суниці — 3 доби, малину — 2 доби. 

Цитрусові фрукти різної 

стиглості рекомендують зберігати 

за температур і відносної вологості 

повітря, наведених у табл. 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропічні фрукти 
повинні зберігатися за 

відносної вологості повітря 

85—90%, а оптимальна 

температура і тривалість 

зберігання різна (табл. 3.8). 

Горіхи повинні 

зберігатися за відносної 

вологості повітря 65—70% 

(кокосовий — 90%) і 

оптимальних для кожного 

виду температурах: боби 

арахісу — 0° С тривалість 

зберігання 24 міс., 10°С — 9 

міс., ядро арахісу — 0°С 

тривалість 12 міс., 10°С — 6 

міс.; бразильський горіх 0°С 

— 8—12 міс., 18°С — рік; 

кокосовий горіх 0°С — 2 

міс.; кеш'ю у вакуумній упаковці — рік; за температури 15—20°С волоський горіх зберігається до 

року; кедровий горіх і ядра волоського горіха — 6 міс.; горіх мигдалю і його ядро за температури 

від 0°С до 15°С — до 5 років, за температури від 0°С до 20°С — 2 роки; фісташки за температури 

О—10°С — 12 міс., у вакуумній упаковці за температури 15° С — 2 роки. 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 
 

 
 

1. Назвіть класифікацію свіжих фруктів. 

2. Дайте характеристику насіннячковим фруктам. 

3. Дайте характеристику кісточковим фруктам. 

4. Що відноситься до ягід?  

5. Дайте характеристику тропічним фруктам. 

6. Дайте характеристику субтропічним фруктам. 

7. Дайте характеристику горіхоплідним. 

8. Вкажіть умови і особливості зберігання свіжих фруктів. 
 
 
 
 
 

Викладач      Н.В.Правда 
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