
ხილის შენახვა

შენახვის მეთოდები:
 ვენტილირებული ოთახი;
ცივი ოთახი;
 კონტროლირებადი ატმოსფერო.

პერიოდულ
ად ბაზრის 
ორგანიზებ

ა

ხილის 
საუკეთესო 
შეფასება=



შენახვა

დაკრეფილი ხილი 
ცოცხალია

რესპირაცია (სუნთქვა)
(O2-ის შეწოვა და
CO2-ის გამოყოფა)

აორთქლება
(წყლის დაკარგვა)

მარტივად 
აორთქლებადი 

აირების გამოყოფა
(ეთილენი)



• რესპირაციის შეზღუდვა ახანგრძლივებს 
ხილის სიცოცხლის ხანგრძლივობას;

• O2-ის რეგულარული მიწოდება ცივ ოთახში;
• თავი აარიდეთ დაზიანებული ხილის 

შენახვას;
• შეინარჩუნეთ რეგულაური ცივი 

ტემპერატურა;
• დააკვირდით სიმწიფის განვითარებას 

(კლიმაქტერიკული გარდატეხა).

რესპირაცია (სუნთქვა)
(O2-ის შეწოვა და

CO2-ის გამოყოფა)



• შეინარჩუნეთ ჰიგომეტრია (ტენიანობა) 90 
% ჭკნობის თავიდან ასაცილებლად( > 4% 
წყლის დანაკარგი).

• შეინახეთ ხილი, რომელსაც აქვს:
კარგ მგომარეობაში კანი;
თესლების მნიშვნელოვანი რაოდენობა;
ადაპტირებული მოკრეფვის თარიღი;
Nb: ზოგიერთი სახეობა ძალიან 

მგრძნობიარეას ჭკნობის მიმართ (გოლდენი).

ტრანსპირაცია
(წყლის დაკარგვა)



• ცივი ოთახის აერაცია;

• ეთილენის შემწოვი კონტროლირებადი 
ატმოსფეროს ოთახში;

• Smartfresh-ის გამოყენება.

მარტივად აორთქლებადი 
აირების გამოყოფა

(ეთილენი)



გასაცივებელი ოთახი მებაღეობის
დანიშნულებით

გასაცივებელი ოთახის 
აგებულება

მაიზოლირებელი
ჭერი

დაკიდული 
ამაორთქლებელი  

იზოლირებული მილები
(გამაგრილებელი სითხით)

კონდენსატის შიდა
ნაკადი

იზოლირებული ნიადაგი
(რეკომენდირებულია)

ამოღებული 
სიმხურვალის 
გამოდევნა

გასაცივებელი დანადგარი და
კონდენსატი

მოწყობილობის სენსორი

მაიზოლირებელი
კედელი

ტემპერატურის დ ა
ტენიანობის 
მაჩვენებელი

ბრუნვადი ან გახსნადი იზოთერმული კარი +
რეკომენდირებულია ლენტისებრი ფარდა



ცივი ოთახის მოქმედება                      

x

x
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გამაგრილებელი კორპუსი



მარეგულირებელი 
ვინტილი 
(რედუქტორი)

სითხის
რეზერვუარი

კომპრესორი

ვენტილატორი

კონდენსატი

ორთქლის ფორმაში
დაბრუნება

ლღვობის 
პროგრამირების 
აპარატი

ცივი ოთახის მოქმედება                      



გასაცივებელი საწყობი 685 მ2
ფართი 195მ2



დაქანება 10% კონდენსაციის საწინააღმდეგო
პანელი

ვენტილირებადი სივრცე
სახურავში



Sandwichs-ის კედლები



ილიკონი

PVC პლინტუსი

PVC ბარიერული ლენტი

პოლიურითანის სენდვიჩის პანელები
100 მმ-დან 200 მმ-მდე



მოიხმარს 11000 კილოვატ 
საათი/წელიწადში

გასაცივებელი ოთახის 
მაჩვენებლები

ვაშლის ოთახის მონაცემები:

- დასაწყობებული პროდუქტი : ვაშლი
- დასაწყობებული ხილის ჯამური ოდენობა: 30 ტონა
- 24 საათის განმავლობაში შეტანა: 6ტ/დღე მაქს
- პროდუქციის ტემპერატურული მასა: 3.60 კილო ჯოული/კგ, გრადუსი 

ცელსიუსი
- პროდუქციის რესპირაციის ტემპერატურა: 1.68 კილოჯოული/კგ გრადუსი ცელს
- ტემპერატურა გასაცივებელ ოთახში : +22 გრად. ცელს მაქს
- შენახვის ტემპერატურა გასაცივებელ ოთახში : +1 გრად ცელსს (ვაშლის ჯიშიდან 

გამომდინარე)
- ზომიერი ტემპერატურა გარეთ: +30 გრად ცელს
- ფუნქციონირების დრო: 22 სთ.დღეში

- საჭირო გამაცივებელი სიმძლავრე: 11.22 კილო ვატი
- მიწოდებული გამაცივებელი სიმძლავრე: 11.22 კილოვატი - R407F – 5 გრად / + 30 

გრად გარეთ



1.4 euro / kg
14 sm/ kg

Bâtiment extérieur et dalle béton  HT :                                        17 000euros

Total : 43 000 euros
430 000sm

Construction chambre froide HT :                                                 26 000 euros

H=3.80m
8.20x5.60=54m2
175m3



ინვესტიციების დაბრუნება
• გაყიდვები სეზონის დასაწყისში:
30 000 კგ x 3 წმ/კგ = 90 000სმ
• გაყიდვები სეზონის ბოლოს:
30000კგ x 13წმ/kg =   390 000წმ
• CA მოგება
390 000 – 90 000 =      + 300 000წმ
• კონსერვაციის ხარჯები:
1 sm / kg x 30 000 kgs=    30 000 sm
• რეალური მოგება:
300 000-30 000= 270 000 sm

ინვესტიცია sm

ინვესტიციის დაბრუნება =2 სეზონი



გასაცივებელი ოთახის 
მართვა

დატოვეთ საჰაერო დერეფნები: (პლაფონი 0,60მ. 
კედლები და პალოქსის ყუთი 0.40 მ);

თავი აარიდეთ შესვლა-გასვლას;
 აერაცია;
 შეიტანეთ ხილი დილით;
 90% ტენიანობის შენარჩუნება;
 ჯანმრთელი ხილი, მოკრეფვის კარგი 

თარიღი/დრო.











5მ x 5მ =25 x 2მ (სთ) =50 მ3
50 მ3 x 180კგ = 9000 კგ



110
140











კონტროლირებადი ატმოსფეროს 
ოთახის მართვა

 გამოიყენეთ ადაპტირებული მასალები 
ოთაში შესატანად;

 აკონტროლეთ ყოველ დღე CO2 და O2;
 ილუმინატორიდან ხილზე დაკვირვება;
 სწრაფი მომარაგება და მიტანა;
 მხოლოდ ერთი სახის ან ძალიან მსგავსი 

სახის ხილი ერთ ოთახში;
 ჯანმრთელი და ერთგვაროვანი ხილი.
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