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 Descriptionالوصف 
Strelitzia reginae  . ورة ات      تتكون ن ة من قناب ه عصفور الجن ى    قاربي وى عل شكل تحت  5 – 4 ال

دها                 ساقط زهرة يمكن سحب واحدة أخري بع دما تت ذه      . أزهار وعن ة وتوجد ه ل من      في  اإلمكاني   عدد قلي
وم المزارعون       و. أزهار القطف  ادة يق ا      في ع وب آاليفورني ابيع             جن دة أس ل الحصاد بع ورات قب يس الن بتكب

وتستخدم لذلك أآياس ورقية مستطيلة ومعاملة بالشمع وتوضع على القنابات النامية قبل أسبوع أو أآثر قبل                
ذه   وتحمى   . أن تصبح األزهار البرتقالية جاهزة للخروج       ا         ه ة بحفظه ار الرقيق اس األزه ة    األآي داخل القناب

ساقط آرات          Botrytis بعفن الـ    اإلصابة الكيس يمنع    أنقريبا منها آما    أو  ويحميها من المطر وأضرار ت
  .)Queen ( يعنى الملكةreginaeوهجمات المن ولسعة الشمس على األزهار ومقطع ) الَبَرْد(الثلج 

  
 Quality Indicesمواصفات الجودة 

ي  ا مرح   تنحن د بلوغه ورات عن ة  الن الل ة  اآتم ساق  °90 النمو بزاوي ة تخرج  .  مع ال رة برتقالي إن أول زه
ذه    ) قطف(يصعب رؤيتها من خالل األآياس الورقية ويتم شد أو جذب الساق             ة عند ه ضاً    المرحل   ويمكن أي

ولة وقبل ظهور األزهار األولى وفى هذه المرحلة تكون النورة منتفخة ويوجد     حالة البراعم المقف   في القطف
ق بر سطح  ش ى ال ف عل الى خفي ويتق ورةالعل ظ أن الن ون  ويالح الحة للقطف  تك يص راعم ف ة الب  مرحل

د القطف           تم شد    . المقفولة وهى أحسن مرحلة لقطفها من حيث سهولة التداول وطول فترة حياتها بع ادة ي وع
ا       يس قطعه شد مع       . أو جذب الساق ول تم ال ا وي ساق ع                تحريكه سهيل أنفصال ال ن  من جانب آلخر بهدف ت

ة        النورة يمكن أن تنكسر اذا آ       أن مع مالحظة    قاعدة النبات  ة الهز عنيف د   . انت حرآ  أن رءوس   ويجب التأآ
رازات         إذاحيث أن األزهار    . عند الشراء ) غير مبتلة ( األزهار جافة    ا اف ة  آانت مبتلة أو به تح     زهري د ف  عن

  . المرضية بعد ذلكاإلصابات لتزايد احتمالالعبوات فهناك 
 

 Grading and Bunching وعمل الحزم  التدريج
ورة             يتم تدريج سوق عصفور      ساق وحجم الن ل حسب طول ال ى األق سبة  . الجنة إلي ثالث درجات عل وبالن

ويتم ربط خمس سوق    . لألزهار عالية الجودة فإنه يتم إحالل األآياس الواردة معها من الحقل بأآياس جديدة            
ين مع مالحظة أن       فيمعًا ربطًا جيدًا     ورات   تكون   نقطت اه نفس   في  الن د     االتج ساوية عن سوق مت  وتصبح ال

  .منطقة القطع وتوضع لفافة من الورق حول حزمة النورات لتوفير مزيد من الحماية لألزهار
 

 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 
 .MCP-1 أوSTS ا بالمعاملة بالـ  وال تتحسن فترة حياتهمثيلينإللإن أزهار عصفور الجنة حساسة 
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 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 
ة    صفور الجن ار ع اة أزه رة حي ادة فت ن زي دة  يمك ار لم راعم أو األزه ة الب اعة 24بمعامل اعة 48( س  س

ضل ى  ) أف وى عل ول يحت كروز % 10بمحل زء 250+ س ي ج ادة ف ن م ون م    الملي
8-hydroxyquinoline citrate (8-HQC) المليون حمض ستريك في جزء 150 و . 

 
 Storage Conditions ظروف التخزين

دى إن والحراري الم وع ه ذا الن ل للتخزين له ار°7 – 6 األمث سبة لمعظم األزه دى مختلف بالن و م  م وه
س              د ي رودة ويحدث ظه     األخرى والتخزين على أقل من هذا المدى الحرارى ق ة  ور أجزاء  بب أضرار ب بني

ار          شل األزه ات وف دة      في على األزهار والقناب ة جي تح بطريق ة التخزين       .  التف رة قصيرة   وفى حال  تحفظ   لفت
ى درجة حرارة                ة  أو عل توائية   حرارة   (م  °12.5األزهار على درجة حرارة الغرف ة اس ار  أن). غرف  أزه

ًا سوف تتف    في قطفت التيعصفور الجنة    ة تمام د        مرحلة البراعم المقفول ة بع اة آافي رة حي ا فت تح ويكون له
ى درجة            في تمت معاملتها    إذاتخزينها لمدة أربع أسابيع       البداية بمبيد فطرى ولفها لمنع جفافها وتخزينها عل

 .رطوبة نسبية % 90 – 85م و 7°
 

 Packingالتعبئة 
ة        إن استخدام األآياس الورقية المعاملة بالشمع على آل نورة واللفافة الورقية حول               ة تعطى حماي آل حزم

ا        . آافية من أضرار التداول والجفاف   د من تعبئته دًا فالب ة ج ر ثقيل ة تعتب  في ونظرًا الن نورة عصفور الجن
 ).ضحلة(صناديق غير عميقه 

 
 Special Considerationsاعتبارات خاصة  

ار  شلت األزه يإذا ف ن ف روج م ا الخ ار (أغماده فل األزه ورة أس ى األوراق المتح ر أول يم)وه ن تحري ك
 .زهرة وبرقة يدويًا وعادة ما تعطى فترة عرض جيدة

 
 


