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QUẢ ANH ĐÀO CALIFORNIA VÀ
HIỆP HỘI QUẢ ANH ĐÀO
Hiệp Hội Quả Anh Đào California có nhiệm vụ cung cấp thông tin, cập nhật tình hình mùa vụ và
các kiến thức về quả anh đào đến người mua hàng và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ban
quản trị Hiệp Hội bao gồm nông dân và người đóng gói / vận chuyển, đại diện cho tất cả các nhà
sản xuất và nhà đóng gói quả anh đào tươi tại California.
Với màu đỏ thẫm đặc trưng và hương vị ngọt ngào, quả anh đào California là chủng loại được thu
hoạch đầu tiên và có mặt sớm nhất trên thị trường hàng năm, trở thành dấu hiệu khởi đầu vững
chắc cho một mùa trái cây quan trọng.
Quả anh đào California được hái và đóng gói thủ công. Không quá 96 giờ sau khi thu hoạch tại
California, những quả anh đào đã có mặt trên thị trường trái cây tươi trên toàn thế giới nhờ vào
chuỗi cung ứng lạnh nhanh chóng và đáng tin cậy bậc nhất.
Khoảng 70% sản lượng quả anh đào California được bán tại Mỹ, 30% còn lại xuất khẩu đến các thị
trường khác trên thế giới. Hầu hết được bán theo dạng trái cây tươi, chỉ một lượng nhỏ dùng vào
mục đích khác như ngâm, sấy khô, ép lấy nước hay đông lạnh.
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MÙA VỤ QUẢ ANH ĐÀO CALIFORNIA
California là nơi quả anh đào được trồng trên diện tích khoảng 40.000 mẫu Anh, cho năng
suất mỗi mùa ước tính hơn 10 triệu hộp 18-pound (~8,16kg). Quả anh đào California được
trồng bởi hơn 800 nhà vườn và đóng gói tại 22 cơ sở trên khắp vùng trung tâm California.
Phần lớn quả anh đào được trồng ở phía bắc thung lũng San Joaquin (California), gần
Stockton, Linden và Lodi.

CÁC VÙNG TRỒNG QUẢ ANH
ĐÀO

Quả anh đào California là chủng
loại được thu hoạch và có mặt
trên thị trường sớm nhất khu
vực Bắc bán cầu hàng năm. Mùa
vụ quả anh đào khá ngắn (chỉ
khoảng 6 tuần từ cuối tháng tư
đến giữa tháng sáu) nhưng rất
thú vị. Quá trình thu hoạch quả
bắt đầu từ các khu vực phía nam
tiểu bang và di chuyển dần lên
phía bắc trong mùa vụ. Vì quả
anh đào California là chủng loại
đầu tiên được thu hoạch hàng
năm nên nhu cầu tiêu thụ rất
lớn và người tiêu dùng trên toàn
thế giới đều háo hức mong đợi
sự xuất hiện của chúng.

SỐ LƯỢNG QUẢ ANH ĐÀO CALIFORNIA TRUNG BÌNH
THEO TUẦN
May 9
May 16
May 23
May 30
June 6
June 13
June 20
Thời gian mùa vụ trung bình theo tuần (khối lượng vận chuyển tương đối)
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KÍCH CỠ QUẢ ANH ĐÀO
Thuật ngữ “hàng” quả anh đào được xem là tiêu
chuẩn kích cỡ của loại quả này. Thuật ngữ có từ
thời quả anh đào California được đóng gói trong
các hộp nhỏ, với lớp trên cùng được sắp xếp ngay
ngắn thành hàng. Số lượng quả anh đào có thể
xếp vừa vặn 1 hàng trở thành thang đo kích cỡ tiêu
chuẩn. Con số lớn hơn tức cần nhiều quả hơn để
xếp vừa 1 hàng. Như vậy nếu con số càng lớn thì
kích thước quả lại càng nhỏ. Các quả lớn sẽ đắt tiền
nhất. Các quả nhỏ hơn thường được dùng để đóng
hộp, ép lấy nước, đông lạnh hoặc sấy khô.
Quả anh đào ngày nay không còn được xếp thành
hàng nữa, nhưng cách xác định kích cỡ theo “hàng”
vẫn được dùng nhiều hơn là theo đường kính
milimét.
Ngày nay quả anh đào được xác định kích cỡ bằng
các máy quét hình ảnh tốc độ cao. Tuy nhiên công
cụ định cỡ như dưới đây vẫn được dùng để xác
định kích thước “hàng” của quả anh đào. Quả sẽ
được lần lượt được đưa qua các lỗ từ lớn đến nhỏ
cho đến khi không lọt qua được nữa. Lỗ mà nó
không lọt qua chính là kích thước “hàng” của quả
anh đào.

HIỆP HỘI QUẢ ANH ĐÀO CALIFORNIA
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CÁC GIỐNG QUẢ ANH ĐÀO HÀNG ĐẦU
CỦA CALIFORNIA

Bing

Brooks

Chelan

Bing là giống quả anh
đào tươi chủ đạo của
California. Giống này có
kích cỡ lớn, màu đỏ thẫm,
mọng nước, chắc thịt, giòn
với vị ngọt, chua nhẹ và
hương vị tuyệt vời. Giống
Bing chín tới vào khoảng
giữa mùa vụ và là giống
quả anh đào chủ yếu của
California trong tháng 5
đến đầu tháng 6.

Giống Brooks có kích cỡ
lớn, chắc thịt và chịu được
khí hậu nóng. Brooks có vị
ngọt, đậm đà và quả chắc
thịt gần với giống Bing.
Giống Brooks chín trước
Bing và có mặt ngay trong
những tuần đầu tiên của
mùa thu hoạch quả anh
đào California.

Giống Chelan có kích cỡ
trung bình với phần vỏ
màu đỏ gụ, thịt bên trong
có màu đỏ đến đỏ thẫm.
Những quả anh đào này
ngon nhất lúc mới hái khi
vẫn còn giữ được vị chua
nhẹ. Chelan chín trước
Bing khoảng 11 đến 14
ngày, với phần thịt chắc và
hương vị ngọt nhẹ.

Coral

Rainier

Tulare

Giống Coral có hàm lượng
axit thấp với phần thịt
sẫm màu và hương vị ngọt
ngào như Bing. Coral chín
sau giống Chelan khoảng 5
ngày vào giữa mùa vụ. Các
quả anh đào giống Coral
xuất khẩu rất chắc thịt và
có kích cỡ từ to đến rất to.

Giống Rainier có kích cỡ
lớn với phần thịt màu đỏ
hồng và vàng nhạt. Rainier
thường chín ngay sau Bing
và là giống cao cấp đặc
biệt bởi có hương vị đặc
trưng cùng hàm lượng
đường cao.

Giống Rainier có kích cỡ
lớn với phần thịt màu đỏ
hồng và vàng nhạt. Rainier
thường chín ngay sau Bing
và là giống cao cấp đặc
biệt bởi có hương vị đặc
trưng cùng hàm lượng
đường cao.
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THỰC HÀNH TỐT NHẤT ĐỂ TỐI ĐA VÒNG
ĐỜI SẢN PHẦM
Quả anh đào California mang đến niềm say mê bất tận cho người tiêu dùng, khiến họ không ngừng
mua thêm, từ đó thúc đẩy doanh số. California là vùng trồng trọt được quản lý đáng tin cậy nhất trên
thế giới và chưa từng có ai trồng / xuất khẩu quả anh đào lâu đời hơn những nhà vườn / nhà xuất khẩu
quả anh đào của California.
Khi bảo quản và xử lý đúng cách, các quả anh đào chất lượng cao của California có thể trữ lạnh trong
khoảng 10 – 14 ngày. Nhằm tối đa hoá vòng đời sản phẩm, cần thực hiện đúng theo những hướng dẫn
bảo quản và xử lý.

BẢO QUẢN
Quả anh đào nên
được vận chuyển và
phân phối đến các
điểm bán lẻ trong xe
tải lạnh ở mức 0 độ C.

Không để quả anh đào
tại nơi bốc dỡ hàng
hóa hoặc gần bất kỳ
nguồn nhiệt nào. Cũng
như các loại quả mọng
khác, quả anh đào phải
được ưu tiên đặt vào
nơi trữ lạnh đầu tiên.

Để quả anh đào ở
nơi lạnh nhất trong
khoang lạnh mọi
lúc có thể.

Quả anh đào California
cần được bảo quản
càng lạnh càng tốt.
Nhiệt độ lý tưởng cho
việc bảo quản là 0 độ
C, độ ẩm 90 – 95%.

0°

BỘ TÀI LIỆU CHO THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

7

HIỆP HỘI QUẢ ANH ĐÀO CALIFORNIA

XỬ LÝ VÀ TRƯNG BÀY
•

Quả anh đào cần được xử lý cẩn thận để tránh bị thâm.

•

Bất cứ khi nào có thể, hãy trưng bày quả anh đào trong kệ giữ lạnh
khô. Nếu phải trưng bày mà không thể giữ lạnh, hãy giữ quả anh đào

CÓ NHIỀU
CÁCH THỨC
T R Ư N G B ÀY

qua đêm trong thùng lạnh để bảo quản.
•

anh đào nhanh hư hỏng.
•

Nếu trưng bày các túi quả anh đào bên cạnh quả nho, hãy dùng một
vật phân cách có màu sắc rõ ràng để người tiêu dùng dễ nhận biết.

•

Đặt thêm một chỗ trưng bày khác ở nơi dễ thấy để thu hút mua sắm.
Chỗ trưng bày khác đặt ở đầu dãy kệ cũng giúp tăng doanh số. Người

G I Ú P TĂ N G
D O A N H S Ố.

Không xếp chồng các túi quả anh đào lên nhau, bởi có thể khiến quả

tiêu dùng dễ có xu hướng mua quả anh đào khi nhìn thấy chúng.
•

Trưng bày nhiều loại kích cỡ quả anh đào California cùng nhau để
người tiêu dùng có nhiều lựa chọn mua sắm.

Thay mặt toàn bộ ngành, Hiệp Hội Quả Anh Đào California cam kết cung cấp những thông tin không thiên
vị về thị trường cùng các cập nhật khác. Hiệp Hội đầu tư vào công nghệ nhằm cải thiện mọi khía cạnh của
việc tiếp thị và sản xuất Quả Anh Đào California hơn bất kỳ đơn vị nào khác. Người mua có thể tin tưởng
Hiệp Hội Quả Anh Đào California để đề xuất các chiến lược tiếp thị mới nhằm mang đến mức giá và giá trị
cao cấp, cả khi thị trường ngày càng có nhiều thách thức.

BỘ TÀI LIỆU CHO
THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Hiệp Hội Quả Anh Đào
California hỗ trợ bạn
tối đa cho mùa vụ quả
anh đào. Hãy liên hệ với
chúng tôi nếu có bất kỳ
thắc mắc nào.

1521 I Street

Telephone

E-mail:

Sacramento, CA

(916) 441-1063

info@calcherry.com

95814

Fax:
(916) 446-1063

