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Tóm tắt: 
 

Xoài cát Hoà lộc được xem là một trong những loại trái cây được ưa 
chuộng nhất ở Việt nam. Trái xoài được xếp vào nhóm trái có climateric do có 
bột phát hô hấp, do đó cũng tăng sản xuất ethylen đạt đỉnh. Khi chín, nhiều hoạt 
động biến dưỡng xảy ra mạnh mẽ như thủy giải tinh bột và axít, tổng hợp đường 
làm trái ngọt, phân hủy diệp lục tố đồng thời sinh tổng hợp caroten ở vỏ và thịt 
trái để trái có màu vàng đặc trưng. Vỏ trái mỏng dần, thịt trái mềm dần do vách 
tế bào phân rã, các tế bào dần dần tách khỏi nhau và hàm lượng chất rắn hòa 
tan tổng cộng tăng dần. Kết quả là trái chín vàng, thơm ngon và có giá trị dinh 
dưỡng cao. Các thay đổi xảy ra trong quá trình chín trái xoài cát Hòa lộc là nền 
tảng rất quan trọng, giúp tìm ra một phương cách bảo quản trái xoài Hòa lộc hiệu 
quả nhất trong nghiên cứu tiếp theo.  
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Abstract: 
 
Hoa loc mango is considered one of the most favourite fruits in Viet nam. 

It is classified as the climacteric class of fruits in exhibiting a respiratory 
climacteric and as such undergoes increased (autocatalytic) ethylene production 
to reach the peak. During ripening, many metabolism activities occur vigorously. 
The fruit carries out the hydrolysis of accumulated starch and acids, with 
formation of sugar to sweeten. Chlorophyll degradation and carotenogenesis 
take place simultanously in the peel and the pulp of fruit, forming a characteristic 
yellow. The peel of fruit is thinner and the pulp is softer because the cell walls are 
degraded, the cells separate gradually and the total solube solid increases. As a 
result, the ripened fruit possesses a delicious taste with excellent nutritional 
properties, showing the attractive yellow and the characteristic fragrance. 
Therefore, changes taking place in ripening Hoa loc mango fruit are the very 
important foundation to establish the most effective way for futher researches of 
the fruit preservation. 
 


