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 Descriptionالوصف 
سويق       .Bouvardia spp البوڤاردياإن أزهار  ى مجموعة ت دة ال هى إضافة جدي
ار  ا . األزه يإن لونه ز الج الزاه كلها الممي يض وش ر أو األب سالمون أو األحم  ذاب ال

 تسمية هذا الجنس نسبة     لتصميمات المرغوبة ولقد تمت     ا  في الستخدامها   يعطى فرصة 
ى  ذي  Charles Bouvard,)  (1572– 1658  إل ك    وال ًا للمل ان طبيب  آ

 .ومشرفًا رئيسيا للحدائق الملكية في باريس. لويس الثامن
  

 Quality Indicesمواصفات الجودة 
 ولذلك يجب    على الساق   أزهار خارجية  3 – 2 عند تفتح    البوڤارديا أزهاريتم قطف   
ى        المرحلة عند هذه شراؤها   ع تالف ار   م دو          األزه ى تب  ذات األوراق المصفرة أو الت

ا       . عليها عالمات الذبول     ة وإذا آانت األزهار قد تمت معاملته ع أضرار   االبتدائي  لمن
د هز         في  يجب التأآد أن انفصال وتساقط األزهار يحدث          االثيلين  أضيق الحدود عن

 .حزمة األزهار
 
 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  

ودة يجب       البوڤارديا ألزهارال توجد درجات جودة قياسية       ة الج ار عالي  ولكن األزه
 فيها الخضريان تكون متجانسة من حيث نموها ولونها وخالية من العيوب والجزء 

ع وضعها      10 الجودة والساق طويلة ويتم عمل الحزم من         عالي سه  في  سوق م  تلبي
 .قبل التعبئة

 
 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 

ار  رض ازه اإن تع راع البوڤاردي ى اإلس ؤدى ال ين ي ي لالثيل ساقط ف ذبول وت  ال
 .األزهار

 
 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 

ار   ساسية ازه را لح انظ ة البوڤاردي ة ابتدائي ا معامل ن معاملته د م ين فالب  لالثيل
ـ  ـ أو باMCP-1بال ـ   و . STS ل ة بال وث ان المعامل رت البح د أظه ى STSلق  ه

ين      ة  . األفضل النها تحمى األزهار المتفتحة والبراعم المتطورة ضد األثيل إن المعامل
رة   ل       24 – 4لفت ى منظف مث وى عل اء يحت  Agral LN or Nonoxynol-8.5 ساعة بم

اف     زين الج ل التخ ك قب اء (وذل دون م ة ت  )ب ذه المعامل إن ه ر نم ف ذبول المبك  ع ال
 .لألزهار
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 Storage Conditionsظروف التخزين 
 توصى باستخدام درجة حرارة البوڤارديا التوصيات السابقة لتخزين     أن بالرغم من 

د          10° - 7 يس حساسًا للتبري تم التخزين          . م إال أن هذا النوع ل ان ي ذلك يوصى ب ول
فر   ة ص ى درج ال  ° 1 –عل و الح ا ه يم آم ار ف اقي أزه اطق   ب ن المن  القطف م

 .المعتدلة
 

 Packingالتعبئة 
 . الصناديق أو العبوات الخاصة بهافي أفقيًا البوڤاردياتجب تعبئة أزهار 

 

 Special Considerationsاعتبارات خاصة  
ذبول     في قد يظهر بها اصفرارًا      البوڤاردياإن أزهار    اك  .  األوراق وهى حساسة لل هن

ل اصفرار األوراق      بعض   فيترآيبات حافظة تباع     ا تقلي ي يمكنه إن . األسواق والت
دل حدوث                    ل من مع دة تقل ر جي ة تطهي إعادة قطع الساق تحت الماء واستخدام طريق

ي  البوڤارديااصفرار األوراق ويالحظ اختالف األصناف العديدة من         د     ف لوآها بع  س
 .الحصاد

   
   

 
 


