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CỦA QUẢ CHUỐI TIÊU (MUSA AAA) TRONG THỜI GIAN BẢO QUẢN
Effect of temperature on physiological and biochemical changes of banana
(Musa AAA) during storage
Nguyễn Thị Bích Thủy1
SUMMARY
Research on the effect of temperature on physiological and biochemical changes of bananas cv.
Kluai Hom Thong (Musa AAA Group) during cold storage was carried out at Kasetsart University,
Thailand. Chilling injury in banana fruits were scored visually. The result showed that bananas were
susceptible to chilling injury (CI) when stored at 6o and 10oC, but the symptoms were more severe at 6oC.
Chilling injury resulted in several physical and biochemical changes such as the discolouration of peel
and pulp, abnormal changes of peel and pulp texture, low content of titratable acidity and total soluble
solids. Storage of bananas at 14oC for 3 weeks did not show CI symptoms.
Key words: Banana, chilling injury, low temperature, storage

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chuối là một trong những loại quả nhiệt
đới quan trọng và có ý nghĩa kinh tế. Quả
chuối có chứa một hàm lượng đường cao
cùng với một lượng axit thích hợp, với các
khoáng chất và vitamin, tạo nên một
hương vị thơm ngon và hấp dẫn. Về giá trị
kinh tế, chuối được xếp vị trí thứ tư sau
lúa gạo, sữa và lúa mì (Schoofs và cộng
sự, 1999). Chuối cũng là loại quả được
thương mại hóa rộng rãi, đứng vị trí thứ
hai trên thế giới, chỉ sau nhóm quả có múi
(FAO, 2001). Khoảng 10% tổng sản lượng
chuối trên thế giới được dành cho xuất
khẩu hàng năm (Sharock và Frison, 1998;
FAO, 1999).
Để phục vụ cho việc thương mại hóa các
loại quả nói chung và quả chuối nói riêng,
điều quan trọng là phải đảm bảo cho quả
có được độ chín thích hợp và chất lượng
cao khi đến tay người tiêu dùng. Tuy
nhiên có rất nhiều vấn đề khó khăn khi
quản lý chất lượng quả chuối sau thu
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hoạch như tốc độ quả chín quá nhanh, quả
bị rụng ra khỏi buồng và nải, hiện tượng
đốm nâu trên vỏ khi quả chín. Quả chuối
thu hoạch để tiêu thụ tại địa phương có
tuổi thọ rất ngắn, chỉ vài ngày cho đến
một tuần, mặc dù được chăm sóc trong
điều kiện tốt. Để vận chuyển chuối đi tiêu
thụ ở các thị trường nội địa xa hơn hoặc
xuất khẩu, quả chuối cần được thu hoạch
sớm hơn và cách tốt nhất để duy trì trạng
thái sinh lý, làm chậm chín quả là bảo
quản ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, quả
chuối rất mẫn cảm với nhiệt độ thấp. Việc
bảo quản quả chuối ở nhiệt độ không phù
hợp có thể gây ra những tổn thương lạnh
như hiện tượng trương nước của tế bào, sự
biến màu và hóa nâu trên vỏ quả, sự chín
không bình thường, hiện tượng cứng lõi
quả, mất hương vị đặc trưng và tăng tính
mẫn cảm với bệnh (Wang, 1990). Mặc dù
đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này,
nhưng việc tiến hành các thực nghiệm bảo
quản trên các giống chuối khác nhau ở các
điều kiện nhiệt độ khác nhau nhằm xác
định và lựa chọn một chế độ nhiệt bảo

quản thích hợp vẫn hết sức cần thiết. Bài
báo này trình bày kết quả nghiên cứu về
biến đổi sinh lý, hóa sinh của chuối tiêu
bảo quản ở các nhiệt độ khác nhau.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1. Vật liệu thí nghiệm

Thí nghiệm được tiến hành tại trường Đại
học Kasetsart, Thái Lan. Giống chuối được
sử dụng cho nghiên cứu này là giống chuối
tiêu (Musa AAA). Chuối được thu hoạch ở
độ chín 85% vào buổi sáng sớm rồi làm sạch
sơ bộ. Sau đó, chuối được xếp vào hộp
carton đục lỗ và được chuyển về phòng thí
nghiệm bằng xe mét (nhiệt độ 25oC) trong
thời gian 3 giờ sau thu hoạch. Tại phòng thí
nghiệm, chuối được lựa chọn đồng đều về
kích thước, màu sắc, sau đó rửa bằng dung
dịch MgSO4 0.5% để loại bỏ nhựa mủ, xử lý
thuốc diệt nấm Thiabendazole 500ppm trong
2 phút, rồi để ráo tại nhiệt độ phòng.
2.2. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo kiểu CRD với 4
lần lặp lại. Các nải chuối được xếp ngẫu
nhiên vào các hộp carton đục lỗ có kích
thước 40x48x22cm, mỗi hộp 4 nải, sau đó
được bảo quản ở các ngưỡng nhiệt độ khác
nhau là T1 (6oC); T2 (10oC) và T3 (14oC).
Công thức đối chứng được bố trí tại nhiệt độ
phòng, ký hiệu là T4 (28oC). Độ ẩm của môi
trường bảo quản là 85%. Chuối đã bảo quản
được lấy ngẫu nhiên để theo dõi và phân tích
định kỳ 3 ngày một lần và công việc này
được thực hiện trong vòng 18 ngày.
2.3. Các chỉ tiêu theo dõi

- Sự biến đổi màu sắc của vỏ và ruột quả
chuối, xác định bằng máy đo màu
Minolta. Mỗi quả chuối được đo hai giá trị

ở hai vị trí khác nhau. Các giá trị đo được
thể hiện bằng hệ màu L, a, b trong đó L
biểu thị cho cường độ màu có giá trị từ 0
(đen) đến 100 (trắng); a biểu thị cho dải
màu từ xanh lá cây (-60) đến đỏ (+60); b
biểu thị cho dải màu từ vàng (-60) đến
xanh nước biển (+60).
- Sự biến đổi trạng thái kết cấu của quả,
được thể hiện bằng độ cứng của vỏ và ruột quả,
xác định bằng máy đo độ cứng. Giá trị đo được
tính toán bằng đơn vị Newton.

- Hàm lượng axít tổng số của dịch quả
chuối được xác định theo phương pháp
của A.O.A.C (1984) bằng phương pháp
chuẩn độ NaOH 0.1N.
- Nồng độ chất rắn hòa tan tổng số của
dịch quả chuối được xác định bằng chiết
quang kế cầm tay ATAGO
- Mức độ tổn thương do nhiệt độ được
đánh giá bằng chỉ số tổn thương lạnh (CI)
theo thang điểm từ 1-5 trong đó 1 là
không bị tổn thương và 5 là mức độ tổn
thương rất nghiêm trọng (có những vùng
màu nâu sẫm rất lớn trên vỏ quả).
2.4. Xử lý thống kê
Sự sai khác giữa các công thức thí
nghiệm được xác định bằng phân tích
phương sai và phép thử Wilcoxon. Giá trị
trung bình được so sánh theo phương pháp
đa biên độ của Duncan. Số liệu được xử lý
trên máy tính bằng phần mềm thống kê SAS.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mức độ tổn thương lạnh của chuối tiêu
bảo quản ở nhiệt độ thấp

Các triệu chứng tổn thương lạnh xuất hiện
trên chuối bảo quản ở nhiệt độ 6 và 10oC
nhưng ở các thời điểm khác nhau cũng
như mức độ biểu hiện khác nhau (hình 1).
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Hình 1. Triệu chứng tổn thương lạnh trên vỏ quả chuối bảo quản ở nhiệt độ thấp

Trên quả chuối bảo quản ở 6oC, sự biến
màu trên vỏ quả xảy ra ngay từ ngày thứ
hai sau khi đưa vào kho lạnh và mức độ
tổn thương tiếp tục tăng mạnh trong
những ngày sau. Sau 9 ngày bảo quản,
trên vỏ chuối xuất hiện những vệt nâu sẫm
rất lớn, và nếu tiếp tục để thêm trong kho
lạnh thì toàn bộ vỏ quả sẽ chuyển thành
màu nâu đen và quả nhũn. Vì vậy chúng
tôi quyết định ngừng theo dõi chuối bảo
quản ở 6oC tại thời điểm này vì chúng
không thể chín và không còn giá trị sử
dụng. Trên quả chuối bảo quản ở nhiệt độ
10oC, triệu chứng tổn thương không hề

xuất hiện tại thời điểm ngày bảo quản thứ
sáu. Nhưng sau đó thì có những biểu hiện
tổn thương và triệu chứng tăng dần theo
thời gian cho đến ngày bảo quản cuối. Tuy
nhiên mức độ thể hiện nhẹ hơn so với
chuối bảo quản ở 6oC. Không có các vệt
nâu trên bề mặt vỏ quả nhưng nếu gọt bỏ
lớp mô biểu bì có thể quan sát thấy những
sọc nâu ở lớp mô tiếp theo. Nếu cắt ngang
bề mặt quả thì sẽ thấy những chấm nâu
hình tròn (ảnh 1). Những triệu chứng này
không được phát hiện thấy trên chuối bảo
quản ở 14oC.
b

a

Ảnh1. Triệu chứng tổn thương lạnh của chuối bảo quản ở nhiệt độ 6oC (a) và 10oC (b)

3.2. Màu sắc vỏ và ruột quả chuối bảo quản
ở các nhiệt độ khác nhau

Sự gia tăng về mức độ tổn thương lạnh
trên chuối bảo quản ở nhiệt độ 6 và 10oC

cũng như sự biến đổi sinh lý của chuối
bảo quản ở nhiệt độ 14 và 28oC kéo theo
sự biến đổi về độ sáng và màu sắc của vỏ
quả chuối (Hình 2a và 2b).

2a

70

T1

40

T2

30

T3

20

T4

10

Mµ u s¾c v ? qu¶ (b)

§é s¸ng vá qu¶ ( L)

60
50

2b

30
25
20

T1

15

T2

10

T3

5

T4

0

0
0

3

6

9

12

15

18

0

Thêi gian b¶o qu¶n (ngµy)

Những vệt nâu xuất hiện trên vỏ quả chuối
bảo quản ở nhiệt độ 6oC đã làm cho độ
sáng trên vỏ quả giảm rõ rệt trong suốt chín
ngày bảo quản. Tuy cũng bị tổn thương
nhưng ở mức độ nhẹ hơn nên chuối bảo
quản ở 10oC không thể hiện sự thay đổi về
giá trị L. Trên quả chuối bảo quản ở nhiệt
độ 14oC, giá trị L tăng nhẹ mặc dù vỏ quả
vẫn giữ màu xanh đến tận cuối giai đoạn
bảo quản. Ngược lại, độ sáng trên vỏ quả
chuối bảo quản ở 28oC tăng lên ở giai đoan
cuối.Error!
Sự biến đổi màu sắc trên vỏ quả được
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thể hiện bằng giá trị b cũng tuân theo qui
luật tương tự. Mức độ giảm của trị số b
trên chuối bảo quản ở 6oC nhanh hơn rất
nhiều so với chuối ở 10oC, cho nên vỏ
chuối bảo quản ở 10oC vẫn có màu xanh.
Tuy nhiên ở giai đoạn cuối màu xanh của
vỏ quả cũng giảm bớt độ sáng nếu so với
màu vỏ quả chuối bảo quản ở bảo quản ở
14oC. Trong khi đó ở ngày thứ 12 thì chuối
bảo quản ở nhiệt độ 28oC đã chuyển màu
xanh vàng, cho thấy quả đã vào giai đoạn
tiền hô hấp đột biến và sự chín đã bắt đầu.
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Hình2b. Sự biến đổi màu sắc vỏ quả chuối bảo
quản ở các nhiệt độ khác nhau
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Hình 2a. Sự biến đổi độ sáng vỏ quả chuối bảo
quản ở các nhiệt độ khác nhau.
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Hình 3a. Sự biến đổi độ sáng vỏ quả chuối bảo
quản ở các nhiệt độ khác nhau.

Sự biến đổi độ sáng và màu sắc ruột quả
chuối bảo quản ở các điều kiện nhiệt độ
khác nhau cũng khác nhau (hình 4a và 3b).
Tuy nhiên sự giảm rõ rệt của giá trị L và sự

0

3

6

9

12

15

18

Thêi g ian b¶o qu¶n (ng µy)

Hình 3b. Sự biến đổi màu sắc vỏ quả chuối bảo
quản ở các nhiệt độ khác nhau

tăng lên của giá trị b trên chuối bảo quản ở
28oC thể hiện rất rõ sự chuyển biến màu
sắc của thịt quả, là dấu hiệu cho thấy sự
chín của quả. Còn với chuối bảo quản ở

nhiệt độ thấp, không có sự khác biệt nhiều
về màu sắc ruột quả, kể cả với những quả
chuối bị tổn thương lạnh (P<0.05).
3.3. Trạng thái kết cấu vỏ và thịt quả chuối
bảo quản ở các nhiệt độ khác nhau

Cùng với sự biến đổi về màu sắc là sự biến
đổi về trạng thái kết cấu của vỏ và ruột quả chuối
bảo quản ở các nhiệt độ khác nhau. Nhìn chung,
độ cứng của vỏ và ruột các quả chuối bảo quản ở
các nhiệt độ khác nhau có xu hướng giảm dần
theo thời gian bảo quản. Tuy nhiên mức độ giảm
và nguyên nhân của sự giảm này là khác nhau.
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Hình 4a. Sự biến đổi độ cứng vỏ quả chuối bảo Hình 4b. Sự biến đổi độ cứng ruột quả chuối bảo
quản ở các nhiệt độ khác nhau
quản ở các nhiệt độ khác nhau

Trong c¸c c«ng thøc b¶o qu¶n trªn, ®é cøng
vá qu¶ vµ ruét qu¶ chuèi b¶o qu¶n ë 28oC
gi¶m nhiÒu nhÊt, ®Æc biÖt lµ ®é cøng cña
thÞt qu¶ gi¶m m¹nh ë giai ®o¹n cuèi (h×nh
4a vµ 4b). Cã thÓ dÔ dµng gi¶i thÝch ®iÒu
nµy v× khi qu¶ chuèi chÝn, do ho¹t ®éng
cña
enzyme
polygalacturonase
vµ
pectinesterase mµ pectin kh«ng hßa tan
trong thµnh tÕ bµo bÞ ph©n hñy, t¹o thµnh
c¸c pectin hßa tan lµm cho vá qu¶ chuyÓn
tõ tr¹ng th¸i cøng sang tr¹ng th¸i mÒm.
Cßn ®é cøng cña ruét qu¶ thay ®æi cã liªn
quan ®Õn sù thñy ph©n tinh bét thµnh
®−êng d−íi t¸c dông cña c¸c enzyme α,βamylase. Tr¸i l¹i, sù gi¶m ®é cøng cña vá
vµ ruét qu¶ chuèi bÞ tæn th−¬ng l¹nh khi
b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é 6 vµ 10oC l¹i lµ kÕt
qu¶ cña sù tr−¬ng n−íc trong tÕ bµo.
3.4. Nång ®é chÊt r¾n hßa tan vµ axit tæng
sè cña chuèi b¶o qu¶n ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c
nhau

§i kÌm víi sù biÕn ®æi tr¹ng th¸i vµ cÊu
tróc qu¶ lµ c¸c biÕn ®èi hãa sinh trong

ruét qu¶, ®−îc thÓ hiÖn ë hai chØ tiªu axÝt
tæng sè vµ nång ®é chÊt r¾n hßa tan tæng
sè. Hµm l−îng axÝt tæng sè vµ nång ®é
chÊt r¾n hßa tan tæng sè cña qu¶ chuèi
b¶o qu¶n ë c¸c nhiÖt ®é kh¸c nhau ®Òu
cã xu h−íng t¨ng lªn theo thêi gian b¶o
qu¶n. Tuy nhiªn møc ®é t¨ng ®−îc thÓ
hiÖn râ nhÊt trªn chuèi b¶o qu¶n ë 28oC
(h×nh 5a vµ 5b). Theo quy luËt chung,
hµm l−îng axÝt vµ ®−êng tæng sè t¨ng
lªn khi qu¶ b¾t ®Çu chÝn nªn ®−¬ng
nhiªn nång ®é chÊt r¾n hßa tan tæng sè
cña qu¶ chuèi còng t¨ng theo. Hµm
l−îng axÝt tæng sè lªn ®Õn 1,88% vµ
nång ®é chÊt r¾n hßa tan tæng sè lµ
7,04% ë qu¶ chuèi b¾t ®Çu chÝn b×nh
th−êng t¹i nhiÖt ®é phßng, trong khi c¸c
gi¸ trÞ nµy thÊp h¬n ë chuèi b¶o qu¶n
l¹nh, ®Æc biÖt lµ qu¶ chuèi bÞ tæn th−¬ng
l¹nh (P<0.05). Râ rµng lµ nhiÖt ®é thÊp
®· lµm chËm qu¸ tr×nh chÝn cña qu¶,
thËm chÝ cßn lµm cho qu¶ kh«ng chÝn
®−îc nÕu b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é 6oC hoÆc
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Hình 5a. Sự biến đổi hàm lượng axít tổng số của
quả chuối bảo quản ở các nhiệt độ khác nhau.
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Hình 5b. Sự biến đổi nồng độ chất rắn hòa tan
tổng số của quả chuối bảo quản ở các nhiệt độ
khác nhau

4. THẢO LUẬN

Theo Pantastico và cộng sự (1990), chuối là một trong những loại quả rất mẫn cảm với
tổn thương lạnh. Tổn thương lạnh thường xảy ra khi bảo quản chuối ở nhiệt độ 12-13oC
và triệu chứng tổn thương lạnh bao gồm những vết lõm trên vỏ quả, sự biến màu của vỏ
và sự chín không bình thường của ruột quả. Điều này cũng được minh chứng trong thí
nghiệm của chúng tôi. Sau 3 ngày bảo quản ở nhiệt độ 6oC, chuối vẫn có thể chín nhưng
màu sắc vỏ và trạng thái ruột quả rất xấu. Nếu tiếp tục bảo quản thì quả không thể chín
tiếp được. Chuối bảo quản dài ngày ở nhiệt độ 10oC (từ 12 ngày trở đi) thì mẫu mã và
hương vị đều giảm khi quả chín.
Tính mẫn cảm của chuối với nhiệt độ thấp thay đổi tùy thuộc theo giống, độ chín thu
hoạch và nhiều yếu tố khác nữa (Abilay, 1968). Nhiệt độ bảo quản càng thấp thì tổn
thương nhiệt càng nặng (Gemma và cộng sự, 1994). Điều này cũng được xác định
trong thí nghiệm của chúng tôi khi triệu chứng tổn thương lạnh trên chuối bảo quản ở
6oC nghiêm trọng hơn so với những quả ở 10oC trong khi thời gian bảo quản lại ngắn
hơn. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng thống nhất với tác giả Chitrakoolsup
(1982) rằng giống chuối tiêu này là một trong những giống chuối mẫn cảm nhất với
nhiệt độ đang được trồng phổ biến ở Thái Lan.
Sự khác biệt về màu sắc vỏ quả chuối bảo quản ở các nhiệt độ khác nhau rõ ràng là do
ảnh hưởng của nhiệt độ (Abd-El-Wahab, 1973). Sau 18 ngày bảo quản ở nhiệt độ 14oC,
quả chuối tiêu chín trong thí nghiệm trên vẫn có màu vàng sáng, tương tự như quả
chuối chín ở nhiệt độ phòng 28oC trong khi chuối bảo quản ở nhiệt độ 10oC khi chín lại
có màu vàng xỉn. Sự biến màu trên vỏ chuối là do các hợp chất màu nâu được tạo thành
trong các mô mạch ở vỏ quả bị tổn thương bởi nhiệt độ, hoàn toàn khác với những quả
chuối bình thường (Murata và cộng sự, 1967). Hiện tượng tương tự này cũng được phát
hiện trên quả ổi bảo quản ở nhiệt độ thấp (Zauberman và Jobin-Décor, 1995).
Wolf (1958) cho rằng hàm lượng axít tổng số trong quả chuối chín đạt giá trị cao nhất khi
cả quả chuối chuyển sang màu vàng. Trong thí nghiệm của chúng tôi, sau 18 ngày bảo
quản ở nhiệt độ phòng 28oC, do được thu hoạch sớm nên quả chuối vẫn chưa chín hoàn
toàn. Tuy nhiên sự biến đổi hàm lượng axít tổng số trong quả chuối chín cũng tuân theo
qui luật trên. Còn quả chuối bị tổn thương lạnh lại thể hiện một sự gia tăng không đáng
kể về hàm lượng axít tổng số. Kết quả này hoàn toàn thống nhất với nghiên cứu của
(Abd-El-Wahab, 1973).
Sự biến đổi hóa sinh rõ rệt nhất trên quả chuối khi chín là sự thủy phân tinh bột thành đường.
Trong thí nghiệm trên, chúng tôi sử dụng chỉ tiêu nồng độ chất rắn hòa tan tổng số thay cho chỉ
tiêu đường tổng số, do đường chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các chất rắn hòa tan của thịt quả
chuối. ở nhiệt độ thấp gây tổn thương lạnh, sự phân hủy tinh bột thành đường bị ngăn cản, làm
cho nồng độ chất rắn hòa tan tổng số trong những quả chuối bị tổn thương thấp hơn hẳn so với
quả chuối chín bình thường. Kết quả này không hề mâu thuẫn với công bố của Aziz và cộng sự
(1976a, 1976b).

5. KẾT LUẬN

Chuối tiêu (Musa AAA) bảo quản ở nhiệt độ thấp (6 và 10oC) có biểu hiện bị tổn thương
lạnh ở các thời điểm khác nhau và mức độ tổn thương cũng khác nhau tùy thuộc vào
nhiệt độ bảo quản. Nếu bảo quản ở nhiệt độ cao hơn (14oC), chuối vẫn có thể bảo quản
dài ngày mà không hề có những biến đổi xấu. Kết quả nghiên cứu này có thể làm cơ sở
để áp dụng trong công tác bảo quản chuối phục vụ xuất khẩu ở Việt Nam.
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