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  Descriptionالوصف 
 
التي من الزهور ان العديد من االصناف واالنواع ن  يتضم .Aster spp وجنس استرAsteraceae   أن عائلة 

 ”Monte Casino“مونت آازينو  نوع  وهلبائعي الزهور اهمها بالنسبة و.  تستعمل في علم البستنة
 A ericoides االستر الصينيخر هو والنوع اال“China Aster”  chinensis Callistephus.   

 
 

     Quality Indices لجودة  دالئل ا
 

قبل أوانها بكثير يؤدي الى عدم الغير مكتملة النمو االزهار ا أن قطع يآما هو الحال مع آل زهور عائلة االستريس
ر الكرزنثمم والتي فيها يجب ان تكون على االقل ثالثة يتبع نفس النصائح المستعملة لشراء أزها. ها آما يجبتفتح

أو نمو النبات /التي أوراقها صفراء الن هذا داللة على عدم تخزين والصناف تجنب شراء ا.  ارباع الزهرة متفتحة
       .  تحت االجواء المناسبة والصحيحة

 
 

  Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم 
 

والتجانس الخضرية وراق  اال وجودةطول الساق قياس خصائص الجودة لمنفصلة عنللجودة  ةال توجد درجات قياسي
آما في االستر (بحسب عدد السيقان   ان آانإعتمادا على نوع و صنف االزهار يتم أعداد الحزم .و الخلو من العيوب

       .  )آما في استر مونت آازينو(لحزمة أو حجم ا)  الصيني
 
 

  Ethylene Sensitivityن يالحساسية لالثيل
 

   .  الثيليناتراآيز معتدلة من عند تعرضها ل  Asteraceaeر عائلة ازهأ ال تتأثر
  

 
 
 
 
 



(Aster) ر االست زهرة النجمة أو   2 من   2    صفحة

  Pretreatments المعامالت االبتدائية 
 

وهذا يظهر .  هافية االزهار التي افترة حيما يقصر لبا غير جيدة فهذا غافي الفازة   مستعملحالة الماء الأن آانت 
 جزء في المليون من 1000بمحلول ألزهار االبتدائية لمعاملةالأن أظهر وقد .  أو البراعم/بوضوح في ذبول الزهرة و

 .  االبكتيريلقتل فعال فترة حياتها في الفازة الن محلول  نترات الفضة طيل ي ثواني 10 لمدة نترات الفضة
 

 
  Storage Conditionsظروف التخزين 

 
 م °1 – درجة حرارة صفر أزهار االستر عندن تخز

 
 

 Packingالتعبئة   
 

    .تعبئ أزهار االستر في صناديق االزهار المتعارف عليها
 
 

  Special Considerationsأعتبارات خاصة  
 

ق وحافظ على نظافة س.  عامةعناية من الصعب عمل توصيات أن آثرة تعدد أصناف االستر وأنواعها يجعل 
الفازة نظرا لنمو البكتيريا حلول ومن المهم أزالة االوراق المغمورة في م.  ةزالفاالمحلول الحافظ في ار واالزه

 يمكن معاملة االستر بمحلول.  بكرومن ثم ذبول االزهار المالمحلول الذي يؤدي الى تلوث و السريع على هذه االوراق
 . والكائنات العضويةبالنفايات ة صحيحة لتقليل التلوث وتحضير المحلول الحافظ بصوريحافظ على حيوية االزهار 

 
 
       


