Rau là mt loi cây trng thc phm không th thiu c trong i sng con ngi, và ngành sn xut rau là mt b phn quan trng ca
sn xut nông nghip. Sn phm ca nó là thc phm hàng ngày không gì thay th, bi nó cung cp nhng cht dinh dng cn thit
cho c th nh: Vitamin, mui khoáng, nhng axit hu c và các cht thm khác…
áp ng y nhu cu ngày càng cao ca ngi tiêu dùng, ngành sn xut rau nc ta ã có nhng bc tin nhy vt áng k, không
nhng cung ng y cho th trng trong nc mà còn hng ti xut khu sang th trng ngoài nc. Tuy nhiên, iu này còn gp phi rt
nhiu khó khn do công tác qun lý sau thu hoch vn còn nhiu bt cp, làm gim sút rt nhiu cht lng ca sn phm…
Trc tình hình ó, vào nm 2008, ti Trung tâm nghiên cu và phát trin nông nghip công ngh cao – Thành ph H
Chí Minh, mt nhóm nghiên cu ã c thành lp tin hành thc hin tài: “Nghiên cu quy trình x lý, bo qun mt s loi rau n lá
nhit thp và kt hp các loi bao bì khác nhau” vi mc tiêu xây dng quy trình x lý, bo qun mt s loi rau n lá thích hp và
hiu qu kéo dài thi gian s dng sau thu hoch cng nh m bo cht lng ca sn phm tng ng vi lúc mi thu hoch. Các thí
nghim ã c tin hành thc hin trên 3 loi rau n lá ch yu là rau mung, rau ci ngt và rau ci xanh.
Sau mt khong thi gian dài tìm tòi và nghiên cu, các cán b thc hin tài ã thành công trong vic xây dng, hoàn thin
quy trình công ngh x lý và bo qun rau n lá nói chung cng nh các loi rau mung, ci ngt, ci xanh nói riêng. Các kt qu
ca quá trình nghiên cu ã ch ra rng kéo dài thi gian s dng ng thi hn ch s gim sút cht lng ca rau n lá sau thu hoch
cn s dng dung dch Chlorine nng 100 ppm, pH = 3,5 x lý b mt, kt hp vi vic bao gói bng bao PP có c l vi s l là 100
l/m2 nhm mc ích tiêu dit các loi vi sinh vt gây hi tn ti bám trên mt rau cng nh hn ch s bc thoát hi nc ca sn phm
trong iu kin bo qun lnh. C th, có th kéo dài thi gian s dng ca rau mung lên n 14 ngày trong iu kin nhit 80C, và 12
– 13 ngày i vi ci ngt, ci xanh 60C. tài c thc hin thành công có mt ý ngha rt ln i vi ngành sn xut rau thành ph H
Chí Minh nói riêng cng nh trong nc nói chung. T ây sn phm rau a n tay ngi tiêu dùng c m bo cht lng tt gn nh ban
u, mu mã p, rau ti xanh mng nc, không b thi hng hay có mùi l.
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