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  Descriptionالوصف 

 
ينمو في الحقل وهو مفضل لالستعمال في الحفالت وباقات   Gypsophila paniculata جنسفي غالب االحيان 
  الذين يؤديان الى ذبول االزهار االمرين،شعة الشمس القويةالماء وألصان آمية نقاالزهار حساسة ل.  الزهور المجففة

قابليتها لالصابة من تعرضها الى المطر والرطوبة العالية يزيد  ،على العكس من ذلكو.  الى اللون البنيها  لونتحولو
يأتي أصل الكلمة . phytophthora وعفن الجذور الذي يسببه فطر Botrytis المسبب عن فطر  بالعفن الرمادي

 نسبة الى هذا الصنف الذي ينمو ”gypsum-loving“ص فيال من اللغة اليونانية والتي معناها محب الجوسجب
  .  بصورة جيدة في الترب التي تحوي نسب عالية من الكالسيوم

 
 

       Quality Indices جودةدالئل ال
 

 على هذه العناقيد تستغرق وقتا طويال التياالزهار الفردية و.  آبيرة عناقيد  علىهافيال تنتج أزهاروسنباتات الجب
تقررعلى حسب النضج عند الحصاد ان درجة .   سم40 – 20تقطع عادة بطول لتي عليها االزهار االسوق .  لتتفتح

ما تقطع السوق عند.  ةففجمل اي الباقاتفآانت ستباع في السوق وهي طازجة او ستستعمل  اذافيما غرض استعمالها 
عد قطعها أو ستباع في السوق اذا آانت ستوضع في محلول مجفف مباشرة بالمتفتحة من االزهار% 50يكون عليها 

من االزهارالمتفتحة اذا آانت ستجفف أو %  30-20 وتقطع السوق عندما يكون عليها .   ساعة24التجارية في خالل 
 وليس عليها فيال التي عليها الكثير من البراعم الغير متفتحةوسمن المفضل شراء الجب.  ساعة24 بعد لستعمست

         ).  الزهيرات البنية( المرض الذبول أونقص الماء وعالمات 
 

 
  Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم 

 
فيال التي مصدرها آاليفورنيا وبسالج. المقطوعةاالطراف نهايات ضبط لبربط مطاطية تجمع السوق في حزم وتربط 

 300 لى شكل حزم وزنهاالتي من أمريكا الجنوبية تكون عفي حين ان ق ا س25 -5تباع على شكل حزم مكونة من 
   .  غم

 
 

 
 



(Gypsophila) فيال و جبس  2 من   2    صفحة

  Ethylene Sensitivityلين الحساسية لالثي
 
 . تفتح البراعمخمود  يسبب ذبول االزهار المتفتحة والثيلينلتعرض ال
  

 
  Pretreatments المعامالت االبتدائية 

 
المتفتحة  الصغيرة االزهارليس فقط صون  الذي يSTS االبتدائية بمحلول معاملةفيال تستجيب جيدا للوبسأزهار الج

يحافظ على رونق  Physanفي محلول يحوي ها  ووضع STSفيال بمحلولوسالجبمعاملة إن .  النامية ولكن البراعم
ان حصل انسداد في ولكن في بعض االحيان .   الجديدة على العناقيدتفتح البراعموالتي فيها يتم عدة اسابيع مظهرها ل

 قد شطفت بالماء السوقيجب التأآد من ان .  من استخدامه دافستالُيوبذلك  STS محلولرب الساق فهذا يمنع تش
 . STSمحلول وضعها في تحت الماء قبل  ثانيةصت نهاياتها مرة قو
 

 
  Storage Conditionsظروف التخزين 

 
الزهرة جفاف  لتقليل%) 90(عالية رطوبة نسبية   وفيم°1– درجة حرارة صفرعندفيال وسالجبأزهار تخزن 
 لذلك يجب على بائعي الزهور ان  لهذه االزهارجدية مشكلة  Botrytisوبما انه من الممكن ان يكون فطر.  والساق

من % 50  فيهاالسوق التي ممكن حفظ . ة المناسبةمبيدات الفطريالاالزهار ان يعاملوا االزهار بهزي جميطلبوا من 
 .           سابيع أ3م لمدة ° 1 عند درجة حرارة Physanالمليون من  جزء ب200زهار متفتحة في محلول حافظ الا

 
 

 Packingالتعبئة   
 

   .   حزمة في آل صندوق30توضع .  افقيةصناديق أو ) آبيرة ذات غطاءلة س( السبت فيال فيوسمن الممكن تعبئة الجب
 
 

  Special Considerationsأعتبارات خاصة  
 

 200معاملتها بمحلول يحوي و) من االزهار متفتحة% 5عندما تكون (رحلة التبرعم ي مفيال فوعند حصاد الجبس
يجب .  ج ازهار ذات جودة ممتازةتنتنمو وت يجعل البراعم وزسكر% 10 الى 5 و Physan-20جزء بالمليون من 

 يضالفلورنست االبصابيح من مباضاءة تحت رطوبة نسبية و% 50م و ° 20حفظ االزهار عند درجة حرارة 
 وجزئين من (glycerine) محلول يحوي جزء واحد من الكليسرينمعاملتها بجب  ي،فيالوسولتجفيف الجب.  الهادئ

 .   لتجفيفهاالمقلوب في جو جاف ودافئبالحزم  هذه تعلقرتب في حزم ووت سوقالتقطع الماء ثم 
      

     


