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Tóm tắt: 
 

Bưởi Phúc Trạch là loại quả giàu giá trị dinh dưỡng, nếu không được bảo quản đúng kỹ thuật sẽ 
làm giảm chất lượng quả nhanh chóng. Mục đích của nghiên cứu này là xác định ảnh hưởng của 
màng bảo quản với thành phần chính gồm sáp polyethylene và sáp carnauba ở nồng độ khác 
nhau đến chất lượng quả bưởi Phúc Trạch. Thí nghiệm được tiến hành với 4 công thức như sau: 
công thức đối chứng (CT-ĐC: bảo quản tự nhiên, không dùng chế phẩm); công thức 1 (CT-1: 1% 
chế phẩm); công thức 2 (CT-2: 2% chế phẩm) và công thức 3 (CT-3: 3% chế phẩm). Đã đánh giá 
được hiệu lực bảo quản của chế phẩm ở công thức CT-2 trên giống bưởi Phúc Trạch mang lại 
hiệu quả tốt sau 12 tuần bảo quản: Tỷ lệ hao hụt khối lượng tự nhiên là 8,458%; tỉ lệ thối hỏng là 
10,867%; biến đỏi màu sắc là ∆E = 8,523, chất lượng cảmquan xếp loại khá, độ cứng giảm ít hơn 
so với các công thức khác. So với công thức CT-ĐC, CT-1 và CT-3 thì công thức CT-2 mang lại 
hiệu quả bảo quản và hiệu quả kinh tế cao hơn. Vì vậy chọn công thức CT-2 để xây dựng quy 
trình bảo quản.                             
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Abstract: 
 

Phuc Trach pummelo fruit is rich in nutritional value, but without the right technical preservation 
of fruit its quality will decrease rapidly. The purpose of this study is to determine the effect of 
the film preservation with major components including polyethylene and carnauba in different 
concentrations on Phuc Trach pumelo fruit quality. Experiments are conducted with 4 following 
formulas: Control formula (CT- ĐC: natural preservation ,0%  preparation), formula 1 (CT-1: 
1% preparation), formula 2 (CT-2: 2% preparation) and formula 3 (CT-3: 3% preparation). The 
authors have assessed the effective preservation of the composition in the formula CT-2 on Phuc 
Trach pummelo fruit . It brings good effect after 12 weeks of storage: natural weight loss ratio is 
8.458%; rate of decay is 10.867%; color change is ∆E = 8.523, organoleptic quality grades fair; 
stiffness decreases less than other formulas. Compared to control formula CT- ĐC, formula CT-1 
and formula CT-3, the formula CT-2 brings effective preservation and higher economic 



efficiency. So the formula CT-2 is chosen to build the storage procedures.         
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