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ي المجال التجاري         Asparagus setaceusيمكن تعريف األسبرجس الخشن  ة لجنس األسبرجس ف اس األخرى التابع  واألجن
يلعب األسبرجس الخشن    . Asparagus plumosusيًا وتسمى علمة يريشورقية بمحاصيل الزينة الورقية اللمحاصيل الزينة ال

واع . دورًا هامًا في تنسيق زهور القطف آأوراق زينة خضرية مكملة ومالئة لألآاليل الزهرية  ة لجنس األسبرجس   إن األن   التابع
اك مجموعة أخرى     هن. ه التي تؤآل مهاميز    الغذائية تتبع العائلة الزنبقية التي يتبعها محصول األسبرجس آأحد محاصيل الخضر         

ًا    الزينةأسبرجسمعروفة من  ة         وAsparagus densiflorusوتسمى علمي ة ومالئ ة خضراء مكمل أوراق زين ضًا آ ستخدم أي ت
   .Sprengeri  تسمىلألآاليل الزهرية

   Quality Indicesدالئل الجودة                                        
 باقي محاصيل الزينة الورقية الخضراء،    آما هو موصى به في    ،  ريشية أوراقه ال   نمو اليجب حصاد األسبرجس الخشن عند اآتم     

ضاً يجب. للذبول بعد الحصاد) التكوين( غير مكتملة النمو  الريشيةحيث تتعرض قمم وحواف األوراق   و      أي ال نم د من اآتم  التأآ
   . مع عدم سقوط الوريقات عند هز األوراق المرآبةاألوراق واآتسابها اللون األخضر المنتظم وخلوها من الوريقات الصفراء

 Grading and Bunchingالتدريج وعمل أحزمة الزهور     
ودة  ال ي لج دريج قياس د ت برجس أوراقيوج شن األس ات وذات   ، الخ ة الوريق و آامل ة النم ون األوراق مكتمل ن يجب أن تك  ولك

ة             20بواقع  ) أحزمة( مجاميع   يتم ربط األوراق في   . أطوال منتظمة ولون منتظم ومتناسق     تم وضع أحزم ة وال ي ة لكل حزم  ورق
   .األوراق داخل أآياس أنبوبية

 Ethylene Sensitivityالحساسية لإليثيلين                       
ة         شن لإليثيلين إلى تساقط الوريقات،       األسبرجس الخ   بعض أنواع  يؤدي تعريض  د معامل ه من المفي ذا فإن دئياً وله د   األوراق مب  بع

   .)STS(أو بمحلول ثيوآبريتات الفضة ) MCP-1(ين ميثيل سيكلوبروب-1الحصاد بمرآب 
 Pretreatmentالمعامالت األولية                                      

   .STS  أو محلولMCP-1نتيجة ألن التعرض لإليثيلين يسرع من تساقط الوريقات فإنه يوصى بالمعاملة بمرآب 
 Storage Conditionsظروف التخزين                             

صفر                               ين ال ا ب ى درجة حرارة م ا عل م تخزينه ين ث البولي إيثيل ا ب ل تغليفه دئيًا قب دًا مب يجب تبريد أوراق األسبرجس الخشن تبري
   .سرعة جفاف األوراق أثناء التخزين تنخفضتحت هذه الظروف  وم1o المئوي و

 Packingبئة                                                              التع
ي صناديق   يل الزينة الورقية آما هو متبع في باقي محاص،نتيجة لالنخفاض النسبي لقيمة األسبرجس الخشن تتم تعبئة أوراقه         ، ف

أهمية وضرورة إجراء معاملة التبريد المبدئي     دى  يوضح م  إتباع هذا األسلوب في التعبئة       إن. بأآبر آمية ممكنة وفي وضع أفقي     
د    البالستيك بتغليف األوراق أو تبطين العبوات بالورق أو    ولكن بدون    ة التبري اءة وفاعلي ام آف  حتى ال تقف هذه المغلفات عائقًا أم

   . للمحصول المعبأالمبدئي



  Special Considerationsاعتبارات خاصة                      
د حصاده                 يعتبر   زداد خطورة    . تساقط وريقات األسبرجس الخشن غير مكتملة النمو أحد المشاآل التي تواجه هذا المحصول بع ت

ادي    ).  مائي أو توترإجهاد(هذه المشكلة عند زيادة معدل فقدان هذه األوراق للماء        ساقطها يجب تف ولتفادي اصفرار الوريقات وت
ة    راٍت طويل د بعض محالي   . التخزين لفت د الحصاد، من ا      ،ل الحفظ تزي ادًة بع ستخدم ع ي ت ات صفرار   الت ر   األسبرجس وريق  غي

 برغم تأثيرها السلبي على األسبرجس الخشن ويرجع ذلك إلى          محاليلال  هذه من استخدام  البد    فإنه  وبالرغم من ذلك   مكتملة النمو، 
ابي  ا اإليج وعة    تأثيره رى الموض ة األخ ار الزين ى أزه ع  عل برجس الخ  أوراقم س الباق  شن األس ي نف ل أو اآات أو األ ف لي

   .ات أثناء التسويق أو العرضزهريمال
 


