
SKLADIŠČENJE NAMIZNEGA GROZDJA 

 

Slovenija je nedvomno tradicionalna vinogradniška dežela z veliko raznolikostjo krajine. Na 

stičišču Sredozemlja, Alp in Panonije smo izkoristili danosti podnebja, tal in leg ter z 

tisočletno tradicijo gojenja vinske trte dali pečat kakovosti slovenskih vin. V več tisočletni 

zgodovini je največ pozornosti bilo usmerjene v predelavo grozdja za vino.  

 

Na začetku 20. stoletja se je že začela razvijati pridelava namiznega grozdja kot specializirana 

panoga vinogradništva.  

 

Zahvaljujoč primerni klimi in talnim razmeram na svetu najdemo kar nekaj držav, ki se 

ukvarjajo s pridelavo namiznih sort grozdja in ga večino tudi izvažajo. Svetovna letna 

pridelava namiznih pridelkov znaša 16,5 milijona ton. Grozdje (Vitis vinifera L.) se prideluje 

po vsem svetu kot druga najpogosteje gojena sadna rastlina prav zaradi povečane 

farmacevtske, prehranske in ekonomske vrednosti (pridelava vina - 71%, sveže sadje - 27%  

in suho sadje 2%). Največja proizvodna območja so Kitajska, Turčija, Evropa, Brazilija, Čile 

in Združene države. Nekatere priljubljene sorte grozdja so Thompson Seedless, Flame 

Seedless, Crimson Seedless, Red Globe, Ruby Seedless, Red Seedless, Muscat in Sugraone. 

 

Pridelavo namiznega grozdja pogojujejo predvsem podnebje, optimalna lega, tla, podlaga na 

katero je cepljena trta ter namakanje. Večina namiznih sort zahteva dolgo in sončno poletje. 

Letni seštevek temperatur nad 0C mora biti vsaj 2800C, pri poznih sortah pa 5000C. Seštevek 

efektivnih temperatur zraka nad 10C mora biti najmanj 1050C, seštevek ur sončnega 

obsevanja v rastni dobi pa med 700 in 1500 ur, odvisno od zahtevnosti sorte.  

Primerne regije za pridelavo namiznega grozdja so tiste kjer minimalne temperature nikoli ne 

padwejo pod 0C. Optimalna legavinogradov je na zmerno nagnjenih južnih legah, kjer je 

manjša možnost pozebe in manjša stopnja glivičnih bolezni ter ne v bližini prometnih cest, da 

se grozdje ne praši. Če bi prašno grozdje oprali, bi s tem izgubili voščeno prevleko ali t.i. 

poprh, ki je naravni ščit pred glivičnimi boleznimi. Velik vpliv na kakovost namiznega 

grozdja imajo tudi tla. Najboljša so lahka in prpustna (peščeno-ilovnata, lapornata), globoka, 

bogata s hranili in s prisotnim apnom, ki vpliva na boljšo obarvanost in okus jagod.  

Če hočemo imeti kakovosten, reden in izenačen pridelek ne smemo zanemariti dejstva, da 

nam to, predvsem v sušnih letih, zagotovi namakalni sistem.  



 

V Sloveniji je pridelava namiznega grozdja  majhna, ljudje ga imajo zasajenega med vinskimi 

sortami in ob hišah, predvsem za zobanje, večino namiznega grozdja pa Slovenija uvozi.  

Imamo bogato izkušene vinogradnike, primerno tehnologijo in ustrezne podnebne ter talne 

razmere. Zaradi velikega povpraševanja in zaradi spoznanja, da imamo primerne razmere za 

tako pridelavo se le-ta v zadnjih letih povečuje.  

 

Potrošniki želijo kakovostno grozdje, kar pomeni, da morajo biti grozdi veliki, kožica jagod 

lepo obarvana in vsebnost sladkorjev in kislin mora biti primerna. Večja pridelava namiznega 

grozdja bi bila zanimiva za domači trg.  

 

Za potencialne pridelovalce namiznega grozdja v Sloveniji velja, da so morda slabše razmere 

za takšno pridelavo predvsem zaradi pomanjkanje vode oziroma namakalnih sistemov zato 

smo vezani na uvoz namiznega grozdja.  Po statističnih podatkih je v Sloveniji zanemarljivo 

malo vinogradov za takšno pridelavo vendar pa bi se lahko v Sloveniji razširile nekatere sorte, 

ki so primerne oziroma poznamo tudi kombinirane sorte, ki se uporabljajo za svežo uporabo 

ali pa za predelavo v vino.  

 

V primerjavi z vinskimi sortami za namizne ni uradnega trsnega izbora. 

Zelo zgodnje sorte: Aurora, Perlette, Early Cardinal, Beograjska rana… 

Zgodnje sorte: Kraljica vinogradov, Matilda, Cardinal, Danlas… 

Srednje pozne sorte: Michele Palieri, Muškat Hamburg, Perlon… 

Pozne sorte: Ribon noir, Italija bela, Gros vert, Malaga… 

Zelo pozne sorte: Flame tokay, Olivette, Emperor… 

Nekatere priljubljene sorte grozdja so Thompson Seedless, Flame Seedless, Crimson 

Seedless, Red Globe, Ruby Seedless, Red Seedless, Muscat in Sugraone. 

 

 

 

 

 

 

 



Več dejavnikov, kot so podnebne razmere, razmere v tleh, obiranje, kultivar, sanitarni in 

fitosanitarni ukrepi in stopnja zrelosti vplivajo na ohranjanje kakovosti grozdja. Dejstvo je, da 

se kakovost svežega grozdja po skladiščenju ne more biti izboljšati; lahko se pa ohrani na 

določeni ravni. Zorenje grozdja ustreza zaporedju biokemičnih, fizioloških in strukturnih 

dejavnikov, kot so spremembe barve, trdnost, hlapne spojine in kopičenje vsebnosti topne 

trdne snovi in sladkorjev, oksidacija organskih kislin in zmanjšani alkaloidi.  

 

S tehnološkim napredkom, tudi z uvajanjem hladilnic s kontrolirano atmosfero, je lahko 

grozdje na tržišču celo zimo in še dlje, kar povečuje povpraševanje in posledično samo 

pridelavo.  

Dolgoročno skladiščenje se začne z odlično kakovostjo grozdja in s strogimi protokoli za 

nabiranje in shranjevanje. 

 

Primernost sort 

 

Vsaka sorta ima svoj potencial za shranjevanje, maksimalnim obdobjem shranjevanja in 

občutljivostjo na določene težave pri skladiščenju. Številne sorte namiznega grozdja se 

skladiščijo od 4 do 8 mesecev.  

 

Shranjevanje grozdja v pogojih kontrolirane atmosfere ne pomeni nujno samo podaljšanja 

obdobja skladiščenja ampak tudi izboljšanje kakovosti. Uspeh shranjevanja v kontrolirani 

atmosferi je zelo odvisen od kakovosti grozdja na začetku skladiščenja. Zelo dobro, 

kakovostno grozdje morda ne bo potrebovalo skladišča kontrolirane atmosfere ampak enkrat 

ko se kakovost grozdja poslabša bodo izgube kakovosti bistveno nižje s shranjevanjem v 

kontrolirani atmosferi.  

 

Vir grozdja (značilnosti parcele, starost pridelka…) je zelo pomembna spremenljivka, ki 

vpliva na potencial skladiščenja. Da bo skladiščenje grozdja uspešno se mora določiti  

potencial shranjevanja grozdja pred začetkom skladiščenja, proizvod pa mora biti brez bolezni 

in poškodb.  

 

 

 



 

Sezona 

 

Nekatere sezone lahko privedejo do neustreznega pridelka, ki nebo primeren za skladiščenje 

in dolgo shranjevanje. Vremenske razmere med obiranjem imajo pomemben vpliv na 

skladiščenje. Pridelek na katerega so vplivali dolga, mokra obdobja ali glivične okužbe v 

rastni sezoni ni primeren za dolgoročno shranjevanje. 

 

Opravila od trgatve do skladiščenja namiznega grozdja 

 

Čas trgatve 

 

Sladkor se začne nabirati v jagodah, kisline začnejo padati, kožica in meso dobivata značilen 

okus za posamezno sorto in tako se približuje čas obiranja namiznega grozdja.  

Pri spremljanju dozorevanja grozdja poznamo dve zrelosti, in sicer tehnološko, ki se nanaša 

na trenutek, ko je grozdje v fazi najvišje kakovosti ter tudi najbolj atraktivno na tržišču ter 

fiziološko zrelost, ki jo v vinogradništvu in vinarstvu povezujejo s prezrelostjo grozdja in tako 

pri namiznem grozdju ni zaželena. 

Vse sorte grozdja morajo imeti zadovoljive ravni sladkorja in kislin.  Razvoj in stanje 

namiznega grozdja morata biti taka, da prenese prevoz in rokovanje ter prispe v namembni 

kraj v zadovoljivem stanju. 

 

Obiranje  

 

Trgatev se pri namiznih sortah opravi dvakrat ali trikrat, tako, da se vedno trga le enako zrele 

grozde. Trgamo v suhem in najhladnejšem delu dneva. Pred tem naj nebi bilo daljšega 

deževnega obdobja, saj preveč vode grozdju zmanjšuje odpornost, sposobnost za transport in 

skladiščenje, spere se pa tudi voščene prevleka.  

 

Obiranje namiznega grozdja se mora opraviti v zelo kratkem času in paziti je potrebno, da 

potrgano grozdje ne ostane dolgo na soncu. Grozdi morajo biti skrbno obrani. 

Organiziranost dela je zelo pomembna, ker je potrebno obrati grozdje v najkrajšem možnem 

času.  



Grozd vedo primemo za pecelj, da ne odstranimo voščene prevleke, odrezane grozde 

sortiramo, očistimo in zlagamo v primerno embalažo, tako, da so peclji obrnjeni navzdol. 

Skupaj zlagamo grozde približno enake mase in zrelosti. 

 

Obdelava grozdja na pravo temperaturo (hlajenje) neposredno po času trgatve ima velik 

vpliv na rezultat skladiščenja.  

 

Pred transportom in skladiščenjem ter takoj po obiranju grozdje hladimo, tako da odstranimo 

toploto in v zelo kratkem času dosežemo optimalno temperaturo hlajenja. Po obiranju v 

grozdnih jagodah pospešeno potekajo številni biokemijski procesi, ki najhitreje potekajo pri 

temperaturah od 20 do 25°C zato je nujen temperaturni šok, ki ga ustvarimo s predhlajenjem s 

čemer podaljšamo življenjsko dobo grozdja in tako se zagotovi preskrba kupcev za daljše 

časovno obdobje. 

 

Pobrano grozdje je treba dati v "hladilno sobo" pol ure po spravilu pri temperaturi 4°C. Po 

največ 4 urah je treba grozdje sortirati in prepakirati. Grozdje, ki je namenjeno skladiščenju, 

moramo sortirati bolj natančno kot pa grozdje, ki je namenjeno takojšnji prodaji.  

To ima velik vpliv na rezultat shranjevanja. Naslednji korak je priprava grozdja na dokončno 

temperaturo shranjevanja od -1°C do 0°C in relativno vlažnost od 90 do 95%.  

Najvišja  zmrziščna točka za jagode je -2,7°C vendar se zmrzišče spreminja (tudi do -3°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skladiščenje grozdja 

 

Vsaka sorta grozdja ni primerna za skladiščenje. Zahteve za skladiščenje so: grozdni peclji 

dolgi, grozd bolj redek, ne zbit in jagode dobro zraščene s pecljem, jagodna kožica čvrsta, s 

poprhom, meso čvrsto, sok gost, pozno dozorevanje in odpornost proti glivičnim boleznim.  

Grozdje je treba shraniti stran od drugih proizvodov, ki imajo močan vonj, saj lahko 

absorbirajo vonjave. Zlasti jih ne bi smeli pustiti blizu čebule in pora. Prav tako je pomembno 

zagotoviti, da je okrog grozdja dovolj zračnega toka, da se grozdje ohladi in da ni preveč 

tesno pakirano skupaj. Nazadnje je treba storiti vse, da se grozdju prepreči stik z vodo, saj bo 

to tudi pospešilo propad grozdnih jagod.  

 

Grozdje je neklimakterično sadje, ki po trgatvi ne zori več in je po obiranju hitro dovzetno za 

propadanje,  kaže hitro izgubo kakovosti med skladiščenjem in je zelo dovzetno za 

kolonizacijo z glivami, zlasti Botrytis cinerea, ki velja za najpomembnejšo bolezen tega blaga. 

Podaljšanje kakovosti namiznega grozdja je za pridelovalce in tudi za kupca izrednega 

pomena. 

Dolžino skladiščenja narekujeta sorta in kakovost grozdja. Skladiščenje bi naj trajalo toliko 

časa dokler grozdje še ustreza kakovostnim normativom. Navadno se primerne sorte 

namiznega grozdja za skladiščenje skladiščijo od 4 do 8 mesecev. Med skladiščenjem se 

vsebnost sladkorjev in kislin spreminja. Zaradi transpiracije vode se vsebnost sladkorjev v 

grozdju poveča, pH vrednost se zmanjšuje, vsebnost kislin pa niha.  

 

 

Grozdje lahko shranjujemo v navadnih skladiščih (adaptirana skladišča, kleti…) in v 

hladilnicah z okoljsko atmosfero ali uporabo kontrolirane atmosfere.   

 

Za uspešno skladiščenje moramo prostor primerno pripraviti. 

- Temperatura zraka mora biti nizka (optimum med 0C in -1C), da so fiziološke in 

kemijske spremembe v grozdnih jagodah minimalne 

- Visoka vlaga v zraku (85 do 90%), preprečuje izhlapevanje vode iz grozdnih jagod 

- Razkuževanje prostora (žveplov dioksid) preprečuje gnitje grozdja  

- Prezračevanje omogoča odstranitev produktov metabolizma 



V hladilnicah z okoljsko  atmosfero uravnavamo temperaturo, relativno vlažnost ter kroženje 

in obnavljanje zraka.  

Hlajenje se mora pričeti takoj, ko je mogoče, z SO₂ pa je treba tretirati v 12 urah po trgatvi. S 

skladiščenjem pri nižjih temperaturah dosežemo manjšo porabo kisika, manjše izločanje CO₂ 

ter etilena, počasnejšo razgradnjo klorofila, počasnejše mehčanje plodov in ovirano rast 

mikroorganizmov.  

Priporočena temperatura za skladiščenje namiznega grozdja je od 0,5°C do 0°C, ki mora biti 

konstantna, ker preprečuje izgubo vode iz pecljev, relativna vlažnost pa je priporočljiva med 

90 in 95%.  

 

Z uporabo kontrolirane atmosfere kjer se regulira temperatura, relativna vlažnost, etilen, O₂ in 

CO₂, lahko shranjujejo grozdje od 2 do 4 mesece dlje kot v normalni atmosferi. Biološki 

procesi so v teh razmerah kar najbolj upočasnjeni.  

Kontrolirana atmosfera ima različne ugodne učinke pri zmanjšanju izgube vode, zmanjšani 

presnovni aktivnosti, preprečevanjem izgub vode iz stebla, maksimalno zadrževanje barve, 

zmanjšano dihanje, zmanjšanje mikrobne obremenitve in minimalni škodi zaradi ohlajanja.  

 

Takšno shranjevanje ne ohranja samo izdelka ampak izpolnjuje tudi standarde varnosti in 

kakovosti živila.  

 

Kontrolirana atmosfera (2-5% O₂ + 1-5% CO₂) med skladiščenjem in transportom ni 

priporočljiva za namizno grozdje, ker je njegova korist majhna in se za nadzor nad 

propadanjem uporablja SO₂.  CO₂ s 10-15% v zraku se lahko uporablja za nadzor sive plesni 

do 2-4 tedne (odvisno od sorte). CO₂ se lahko pri 5-10% združi s kontrolirano atmosfero in se 

tako zagotovi enako učinkovit nadzor nad propadanjem kot pri uporabi SO₂. 

 

Namizno grozdje ni zelo občutljivo na etilen vendar je izpostavljenost etilenu (> 10 ppm) 

lahko sekundarni dejavnik pri razpadu.  

 

 

 

 

 



Tretiranje z SO₂ 

 

Barva in čvrstost se štejeta za najpomembnejši lastnosti, ki določajo kakovost, v našem 

primeru grozdja. Poleg barve in čvrstosti, težava zaradi sive plesni predstavlja veliko oviro pri 

shranjevanju in skladiščenju novih metodologij za grozdje saj alternativne tehnologije za 

skladiščenje grozdja niso sposobne zmanjšati problemov s sivo plesnijo.  Da bi se spopadli s 

tem problemom, so se za učinkovite dokazali različni postopki skladiščenja, ki vplivajo na 

tkivo grozdja in s tem povezanim glivičnim obolenjem.  

 

Zrelost grozdja v povezavi s stopnjo sladkorja v času obiranja je glavni dejavnik, ki vpliva na 

tretiranje grozdja s SO₂.   

 

Za preprečevanje propadanja jagod večina držav uporablja kombinacijo tretiranja z SO₂ in 

hlajenjem. Grozdje se hitro okuži z glivo Botryotinia fuckeliana kar lahko privede do velikih 

izgub zato je tretiranje z SO₂ zelo pomembno. Brez ugodnih pogojev v kontrolirani atmosferi 

in brez zdravljenja s SO₂  se lahko Botrytis pojavi le po 1–1,5 meseca (odvisno od sorte in 

kakovosti grozdja). 

Za namizno grozdje je problem povezan s koncentracijo SO₂  v skladiščih, kakor tudi v 

ladijskih zabojih, ki je pogojen z relativno vlažnostjo in ga je tako težko nadzorovati zato 

večkrat veliko namiznega grozdja na evropskem trgu zaradi visoke koncentracije SO₂  

zavrnejo.   

 

Skladiščenje v kontrolirani atmosferi z ostalimi kombinacijami je lahko uspešno uporabljeno 

za nadziranje težav, ki nastajajo in s tem vzdržujemo končno kvaliteto grozdja. Namizno 

grozdje se lahko s SO₂ tretira v skladišču, v transportnem vozilu ali znotraj posameznega 

zaboja. Uporabijo se lahko tudi različne kombinacije teh metod.   

Grozdje se običajno zaplini s SO₂ neposredno pred ali po pakiranju in se ponovno zaplinja v 

tedenskih intervalih. Tretiranje s SO₂, ki je potreben za ubijanje spore Botrytisa ali za 

inaktivacijo micelija, je odvisen od koncentracije SO₂  in časa tretiranja.  

 

Na splošno je najmanjša koncentracija SO₂ in čas, ki potreben za izvedbo tega ukrepa, 

upoštevanje 100 ppm za 60 minut pri 0°C za ubijanje spore in micelija Botrytisa ali pri 

približno 30 ppm za 60 min uro pri 20°C. Ta raven se lahko doseže s povprečno koncentracijo 



100 ppm za 60 min ali 200 ppm za 30 min, 50 ppm za 120 min oziroma z enakovredno 

kombinacijo koncentracije in časa.  

 

V skladiščnih prostorih na primer v Južni Italiji se namizno grozdje običajno zaplini s 

koncentracijo 0,2% - 0,3% SO₂ za 15 min do 20 min, čemur sledijo periodične aplikacije (7-

10 dni) s 0,1 - 0,2% SO₂ za 15 do 20 minut. Koncentracija in čas, ki ga določimo za tretiranje 

s SO₂ je odvisen od posebnih vremenskih razmer v času obiranja. Hitra izmenjava visokih in 

nizkih temperatur ter mokrega vremena (visoka relativna vlažnost ali padavine) povečajo 

tveganje za napad Botrytisa zato je potrebno grozdne jagode čimprej posušiti, da lahko 

nadaljujemo s postopkom tretiranja.   

 

Daljši čas je potreben za tretiranje z nižjimi koncentracijami SO₂, nekatere izkušnje kažejo na 

dobre rezultate zaplinjevanja z 0,01 - 0,02% SO₂ od 60 do 120 min. Na trgu so dostopne 

opreme za avtomatsko kontrolo, ki omogoča vzdrževanje atmosfere na 20 ppm SO₂ v obdobju 

3 mesecev ali več. Grozdje, shranjeno v takem ozračju, absorbira 10-15 ppm SO₂. Novejše 

raziskave kažejo, da so koncentracije SO₂ s 7-10 ppm v sobni atmosferi zadovoljive brez 

prevelikih poškodb s SO₂. 

 

Porazdelitev plina je treba opraviti hitro in enakomerno v prostornini skladiščnega prostora. 

Šobe morajo biti enakomerno porazdeljene na stropu, da se zagotovi enotna porazdelitev. 

Najpogostejše je nameščanje ene šobe pred vsakim ventilatorjem v hladilnici. 

Pravilno poravnavanje palet in sorazmerna zmogljivost ventilatorja zagotavljata enotno 

porazdelitev SO₂ in zraka.   

 

V velikih hladilnicah se plinasti SO₂ tvori s tekočim žveplovim dioksidom, ki se upari z 

uporabo vroče vode. Zagotoviti moramo zadosten dotok zraka za mešanje čistega plina, 

preden doseže plod. S pomočjo takega sistema se velika količina SO₂ lahko sprosti v nekaj 

sekundah.  

 

Drug dejavnik, ki lahko vpliva na izbiro koncentracije SO₂, je tudi relativna vlažnost v 

skladišču. Visoka relativna vlažnost (90 do 95%), ki se zahteva v hladilnicah za namizno 

grozdje, zmanjša učinkovitost koncentracije SO₂.  

 



Odločitev o odmerku SO₂ je treba sprejeti ob upoštevanju kakovosti grozdja ter vremenskih 

razmer v zadnjih dneh pred obiranjem.  

 

Potrebno je omeniti, da so sulfiti na seznamu snovi, ki lahko povzročajo alergije in 

intolerance, zato morajo proizvajalci njihovo prisotnost v živilih posebej označiti, če vsebnost 

sulfitov, izraženih kot SO₂, presega 10mg/kg. 

 

V ospredje pa prihajajo novejše metode za tretiranje namiznega grozdja in tudi drugih vrst 

sadja s SO₂ na podlagi pomislekov glede varnosti in zdravja pri delu ter ostankov žveplovega 

dioksida. 

 

Na voljo so sistemi pakiranja, ki vsebujejo natrijev metabisulfit, ki v stiku z vlago oddaja 

žveplov dioksid. Ta plin, ki zavira razvoj glivice Botrytisa, omogoča dolgotrajno skladiščenje 

in transport namiznega grozdja, doseže cilj, ne da bi pri tem izgubili kakovost. 

 

Eden izmed načinov tretiranja je s plastičnimi folijami ali posebnimi blazinicami, ki izpuščajo 

žveplov dioksid čez celo površino. Ti izdelki vsebujejo natrijev metabisulfit, ki reagira na 

vlago v posodi za grozdje, pri čemer sprosti žveplov dioksid in tako preprečuje, da bi med 

skladiščenjem in prevozom grozdje vplivalo na različne glivice. Natrijev metabisulfit je tudi 

odobren aditiv za živila za druga živila. 

 

Na ta način se ohranja kvaliteta sadja med prevozom in skladiščenjem kjer se izkorišča 

kemična reakcija med vlago v sadju in solmi v foliji. Kemija proizvoda temelji na reakciji 

vlažnosti sadja znotraj zaboja in soli, prisotne v strukturi filma, folijo oziroma blazinico. Ti 

dve komponenti ustvarjata enakomerno in homogeno sproščanje SO₂. Vsako jagodičje je med 

skladiščenjem izpostavljeno nizki, vendar stabilni in homogeni koncentraciji SO₂, kar močno 

zmanjšuje tveganje za poškodbe zaradi velikega SO₂ in tudi tveganje za razvoj plesni zaradi 

odsotnosti SO₂ v nekaterih točkah zaboja oziroma embalaže. 

 

 

 

 

 

 



Kalijev metabisulfit  

 

Za pridelavo namiznega grozdja kalijev metabisulfid ni primeren. Kalijev metabisulfit (žveplo 

v prahu) je nepogrešljiv konzervans in antioksidant v enologiji zaradi svojega večnamenskega 

delovanja. Poznan tudi kot vinobran, v vinu razvije antimikrobično dejavnost polifenolov 

proti nezaželjeni mikroflori, ima antioksidacijski učinek proti oksidirajočim 

encimom.  Žveplo v prahu pospešuje čiščenje moštov in vin, raztaplja polifenole, znižuje 

kisline, protiseptično deluje na nezaželjene bakterije, deluje antioksidacijsko. Uporabljamo ga 

za pripravo kisa, sadnih napitkov, suhega in kandiranega sadja, sadnih likerjev, marmelad, 

sadnih sokov in sirupov ter jasno vina in mošta. 

 

Kalcijev klorid 

 

Poleg kontrolirane atmosfere ključno vlogo igrajo pred obdelave s solmi, ki ohranjajo 

kakovost sadja. Za kalcij velja, da igra ključno vlogo pri strukturi celičnih sten plodov v 

interakciji s pektinsko kislino. Kalcijev klorid (CaCl ₂), ki je po naravi sol se je v industriji 

sadja in zelenjave v veliki meri uporabljal kot sredstvo za konzerviranje in učvrstitev, splošno 

priznana kot ionska spojina klora in kalcija, ki se obnaša kot tipičen ionski halogenid. Prav 

tako je bil uvrščen v ožji izbor kot dovoljen aditiv (E509), ki jo tudi šteje za varno (GRAS) s 

strani FDA.   

 

Danes trg posebno pozornost namenja varnosti izdelka. HACCP je postal obvezen v vseh 

razvitih državah, kmetje iz držav v razvoju za izvoz v razvite države morajo poznati standarde 

kakovosti. GAP (dobra kmetijska praksa)  in GMP (dobra proizvodna praksa) je vedno 

zahtevana od uvoznikov in velikih distribucijskih podjetij. Ravnanje in shranjevanje sta dve 

točki, ki zahtevata več pozornosti.  

Pozornost je potrebno nameniti prekomernemu tretiranju z SO₂, ki lahko povzroči poškodbo 

pecljevine in jagod ter je lahko škodljivo za ljudi kar pa je urejeno z zakonom, ki so ga uvedli 

v večini evropskih držav, ki dovoljuje 10 ppm kot največjo določeno mejo za ostanek žvepla 

v jagodi.  

 

Katarina Kresnik 

Neža Vidmar 
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