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 Descriptionالوصف 
 

Zantedeschia spp.      اال ضاء الناصعة للك ار البي آانت  Zantedeschia aethiopica إن األزه
ون أخضر وذات                   ولفترة طويلة من أزهار القطف الهامة وآذلك أصبحت األزهار المشربه بل

د  ة متزاي ة ذات أهمي كال المختلف صغيرة . ة األش ار ال اال ذات األزه ن الك ين م  أن الهج
mini callas  ار قطف أو ا آأزه د أهميته ى تزاي ستمرة ف ة م ا المتباين كلها الرشيق وألوانه  وش
ة والموجودة فى               . نباتات أوانى    ار الحقيقي ة ويحيط باألزه شبه الورق إن الغمد الجميل عضو ي

ى  وقد تمت تسم. شكل نورة سميكة لحميه ذى   Francesco Zantedeschiaية الجنس نسبة ال  وال
ام   رغم استخدام اسم     . 1825آتب عن النباتات اإليطالية ع ار   Calla lilyوب ذه األزه  إال ان ه

 . الحقيقى  Lilyـ ليست لها عالقة بال
 

 Quality Indicesمواصفات الجودة 
 

بة    ة مناس د بدرج تح الغم دما يتف اال عن تم قطف الك ة  يجب ان ي ورة الحقيقي ه الن سمح برؤي ت
ه ر     . داخل صبح أآث ك ت ن ذل ر م ر أآث ن العم ة م ة متقدم ى مرحل ى تقطف ف ار الت إن األزه

ازة قصيرة              تم القطف عن طريق          . عرضة لألضرار وقد تكون فترة حياتها فى الف ادة ي وع
اء      صاص الم اءة امت ضمان آف ساق ل دة ال ع قاع ادة قط م إع زوم ث ن الري ار م ذب األزه  .ج

د             ويال د وان تكون ظاهرة وواضحة عن سميكة الب ة ال حظ ان النورة الزهرية الحقيقية اللحمي
ا يجب ان ي      شراءال ات                     آم ة نتيجة عملي ساق اللحمي ى ال دمات عل اك آ ا إذا آانت هن الحظ م

شكل               ويجب االنتباه . التعبئة تح ب ا ال تتف رة فانه ة بدرجة آبي  الى انه إذا تم قطف األزهار مقفل
 .طبيعى بعد ذلك

   
 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  
 

اال    ار الك سة          Callaإن أزه ار متجان ة واألزه ة  تكون ذات ساق طويل ذات الجودة العالي
تم عمل           من حيث النمو اللون وخالية من العيوب فى الغمد أو ال           ادة ي ة وع ة داخل نورة الحقيقي

ه     Mini الكبيرة أو صغيرة األزهار  Callaزم الكاال ح تم    10فى آل حزم د ي ار وق  أزه
  .وضع أزهار الكاال الصغيرة فى تلبيسه بالستيك لزيادة حمايتها 

 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 
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اال  ار الك ين    Calla إن أزه ساسة لالثيل ست ح دة     لي حوا فائ د أوض احثين ق ض الب إال ان بع

تخدام  ة  STSاس ة ابتدائي تج     .  آمعامل اال ال تن ار الك إن أزه سائد ف اد ال س االعتق ى عك وعل
 . آميات معنوية من األثيلين 

 
 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 

 
 .ال تحتاج الى أية معامالت ابتدائية Calla الكاال

 
 Storage Conditions ظروف التخزين

 
 .م ° 1 –يجب ان يتم تخزين الكاال على درجة صفر 

 
 Packingالتعبئة 

 
اال    ت يمكن ان   ار الك ة أزه ا أو فى         Calla تم تعبئ صناديق الخاصة به يا فى ال ا أو رأس أفقي

اء       ة مع               . عبوات يستخدم معها الم ساق اللحمي ة يجب تالفى تالمس ال ة افقي وإذا تمت التعبئ
ة      . ى الصندوق حتى ال تحدث بها أضرار        سدايب التثبيت ف   اال العادي ار   (إن الك رة األزه ) آبي

بة          رارة المناس ات الح ى درج ا عل تم حفظه م ي ا ل ية م ة األرض تجابه للجاذبي ى اس د تنحن ق
 .الموصى بها

 
 Special Considerationsاعتبارات خاصة  

 
ادة أسهل    تقل فيها مشكالت ما ب Mini Callas إن الكاال الصغيرة األزهار عد القطف وهى ع

 .حجمها الصغير ل نظرًافى التداول واالستخدام 
 

 
 


