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Tóm tắt: 

Bài báo này đã nghiên cứu tạo được màng pectin – alginate (P/AG) và pectin – chitosan (P/CS), 
đã xác định được những tính chất cơ bản của màng như độ dày, độ hòa tan, độ bền cơ học, độ 
thấm hơi nước, độ truyền hơi nước, độ thấm khí oxy và khả năng kháng vi sinh vật của hai loại 
màng. Sau đó tiến hành nghiên cứu bảo quản quả chuối bằng 2 loại màng này. Kết quả cho thấy 
chuối được phủ màng có tỉ lệ hao hụt khối lượng, có tỉ lệ hư hỏng, hàm lượng vitamin C, độ 
cứng giảm chậm hơn nhiều so với mẫu đối chứng. Đặc biệt, chuối được phủ màng P/CS có số 
lượng tế bào vi khuẩn, số lượng tổng tế bào nấm men, nấm mốc thấp hơn so với chuối phủ màng 
P/AG, đều nhỏ hơn 106 CFU/g chuối sau 18 ngày bảo quản. Vì vậy, có thể ứng dụng phủ màng 
P/CS cho quả chuối để kéo dài thời gian bảo quản và đảm bảo được các chỉ tiêu chất lượng của 
chuối. 
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Abstract: 

In this article, the pectin-alginate (P/AG) and pectin chitosan (P/CS) films are prepared. The 
thickness, water  solubility, the  mechanical properties, water  vapour  permeability, water vapor  
transmission rate, oxygen permeability and antimicrobial activity of these films are investigated. 
Effect of P/CS and P/AG coatings on postharvest preservation of banana fruits are studied. The 
results indicate that these coatings show lower weight loss, lower decay but  retain  higher  
firmness  and  vitamin  C  content  compared  to  control  ones. Especially, the count of bacteria, 
molds and yeasts in the banana fruits with P/CS coatings reaches 106 CFU/g by the end of 
storage time of 18 days, lower than that of the control and P/AG coatings. Therefore, P/CS 
coatings can be applied to banana fruit preservation to extend the shelf life and protect the 
quality of banana fruits. 
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