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 Descriptionالوصف 
Dianthus caryophyllus       تفاد د اس ة ولق ار القطف التجاري م أزه د أه و أح ه ه ل من  الطوي

رة         STS ممحصول القرنقل بشكل آبير جدًا من استخدا       ل فت ه    والتى يمكن أن تطي ازة  في حيات  الف
ر      أن.  ثالث مرات  إلىمرتين   اين الكبي شكل خاصة        في  التب ون وال ل صغير الحجم       في  الل  القرنف

ِرد( ور )الِمْف ائعى الزه ن ب ل م يح لك دة تت ا بطرق عدي ع به ستخدميها التمت م الجنس أن.  وم  اس
Dianthus      ب رة الح ى زه ة بمعن ة اليوناني ن اللغ شتق م د آ . "Flower of love" م ان ولق
شبيهه برائحة      Clove- gilly- flowers سابقًا هو  منهالمستخدم ة ال ا القوي سبة لرائحته  وذلك بالن
ار   انتاج العطور ويمكن أل    في بعض األصناف الحديثة ذات رائحة قوية وتستخدم         أن. القرنفل زه

ا        أي يتم تخزينها أطول من      أنالقرنقل   ى زهرة أخرى ويمكن تفتيحه ار ذات جودة عال  إل ة   أزه ي
   .spray carnation تسمى أزهار القرنقل الصغيرة باسم أنيمكن و ومن براعم مقفولة جدًا

 
 Quality Indicesمواصفات الجودة 

 
ة    .  المقترح القرنفل تتوقف على الهدف التسويقي     المرحلة المناسبة لقطف أزهار      نإ ر مرحل وتعتب

 اال تاالستخداما ف المناسبة لمعظم   مرحلة مبكرة جدا عن الصالحية للقط     Star-stageالنجمة  
راعم    ا الب ة أم ده طويل زين لم يالتخ ة ف اة مرحل تالت   "paint brush" الفرش ا الب ون فيه وتك

ستقيمة  ىم ى إل سرعةأعل تح ب تخدام  .  سوف تتف ة لالس ار المطلوب ا األزه وريأم ا الف تم قطفه  ي
ستقيمة والوضع  ين الم ة ب تالت الخارجي يوالب شاراألفق ل انت ى قطف  يجب المرض ولتقلي  تالف

ابقاً              ة أعراض مرضية س ات ظهرت علي ال القطف بوضع            . األزهار من نب ر من عم وم الكثي يق
تم  التي األزهار أن.  حزم بعد ذلكفيأزهار القرنفل بعد قطفها على األسالك لتجميعها   ا   ي تجميعه

ين آاب   تتراوح ما ةميكانيكيطريقة ب مكان التجميع إلى أآياس قماش يمكن نقلها      في وي ل ب ى  عل  إل
اس   ذه األآي ل ه صممة لحم رار م ا ج ورة يجره تم   أن. مقط ضل أن ي ة يف ل العادي ار القرنف  أزه

ار     مرحلة البرعم حتى يمكن بقاؤ   فيشراؤها   ة ولكن أزه ل ها مدة طويل صغيرة القرنف ِرد ( ال  )الِمْف
ساق متفتحة      في  يتم شراؤها عندما تكون زهرة واحدة على األقل          أنيجب   ألصناف ذات   إن ا .  ال

 .الرائحة تحظى بقبول المستهلك
 
 

mereed
Better-Link to photos-Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfornamentals/CarnationsPhotos
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Carantion 2

 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  
ى أساس  )الِمْفِرد( والصغير الحجم   العادييتم تدريج القرنفل     ساق و    عل ساق وطول ال وة ال قطر   ق

من  ويتم تقدير قوة الساق بوضعها أفقيًا واإلمساك بها عند نقطة أبعد            . الزهرة والخلو من العيوب   
د ا سافة بوصة واح  الح ساق بم ول ال ى لط ودة دة ألدن ة الج ى حسب درج ان عل ددة وإذا آ  المح

ر       ) ألسفل طبيعيًا   االنحناء (األفقيمن الخط   ° 30انحراف الزهرة أآثر من      فإن هذه الزهرة غي
ساق   ضعف ال ة ل رى  . مقبول وب األخ ن العي سميكة وم ب ال ور slab sides  الجوان  ، رأس الث

bullhead رة   ، ا رأس المتفج ائم   الblown headsل ر الن  ، sleepy appearanceمظه
شقاق وين splits االن وء التل ن  discoloration ، س اتج ع ضرر الن ابات وال ية اإلص  المرض
شرية ار. والح ةإن أزه ل العادي ة ( القرنف ا )التقليدي تم عمله ي ي دة   ف د قاع ا عن تم ربطه زم وي  ح

ان أس    في  أخرى الحزمة وربطة     دال من استخدام بطاق           مك ار وب إن       فل األزه ة ف ة مختلف ات ملون
ستخدمة                ون وعدد االساتك الم ط   في بعض المزارعين يميزون الدرجات المختلفة باختالف ل  رب

زم ار     . الح غير األزه ل ص سبة للقرنف ية بالن ودة القياس ات الج ف درج ِرد(وتختل وى )الِمْف  وتحت
ل متفتحة      7ا   برعما لكل ومنه     30الحزمة عادة على حد ادنى       ى األق ا  .  عل ل   في أم ة القرنف  حال

ى      في  خمسة أعلى من خمسة أخرى          فى مستويين  فانه يتم تبادل األزهار    العادي ة حت ة الحزم   قم
  .تقليل مخاطر آسر األعناقل ومندمجة وتكون الحزمة جيدة ومرتبه

 
 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 

 البتالت والذى في الذبول المبكر إلي إلثيلين ويؤدى التعرض لنثيليإلل أزهار القرنفل حساسة    أن
م   رف باس تح    sleepinessيع دم التف وم وع اهرة الن ل     . ظ ة أق ناف الحديث ض األص اك بع وهن

ساسية  ينح ة  اإلثيل ن األصناف العادي ل   (Sim) ع ار القرنف ى أزه ى عل ديل وراث م تع د ت  ولق
 .اإلثيلينا يجعلها غير حساسة  مرآز لالرتباط باإلثيلين ممبإضافة طفرة بها

 
 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 

ب       ة بمرآ ل بداي ار القرنف ة أزه ن معامل د م ب MCP-1الب حت   . STS أو مرآ د أوض ولق
ة مرآب أناألبحاث  ة  MCP-1 فعالي ى درج ا عل د حفظه ة عن بوع من المعامل د خالل أس  تفق

.  تم حفظ األزهار على درجة حرارة منخفضة       إذالك  ولكنها تمتد لفترة أطول من ذ     حرارة الغرفة   
سكروز خالل فترة الليل    % 10 محلول حافظ يحتوى على      في pulsing)( وضع األزهار    أن

دة                  إلىيؤدى   ل الجي راعم القرنف ار ويمكن لب ذه األزه تح ه ى درجة      أن تحسين تف ا عل تم تفتيحه  ي
ول ي        اإلضاءة حرارة الغرفة وفى      ة وفى محل ة بالغرف ى    العادي وى عل  200سكروز و  % 7حت

زء  يج ونف ا  أنويجب  . Physan الملي بقت معاملته د س راعم ق ون الب ا تك ـ إم  MCP-1 ب
  .STSأو
 

 Storage Conditionsظروف التخزين 
ى درجة حرارة صفر         ل عل ار القرنف ار  أن. م°1 –يجب تخزين أزه ي  األزه ا   الت م قطفه ي ت  ف

 تقطف   التي عن األزهار    ثيلينإللين وحساسيتها أقل     التخز في أفضل   أداؤهامرحلة البرعم يكون    
رًا ر عم ن     أنويجب . أآب ًا م ة تمام ودة وخالي ى ج ى أعل زين عل ة للتخ ار الموجه ون األزه  تك

 ومبيد فطرى ضد الـ STSأو  MCP-1 تتم معاملتها بمرآب أنويجب  . الحشرات واألمراض 
Botrytis زهار المتفتحة يمكن  األأن. جرائد صندوق مبطن بالبولى اثيلين وورق الفي ثم تعبأ
 . أشهر4هناك طرق يمكن استخدامها لتخزين البراعم لمدة حتى و. أسابيع 4 –2تخزينها لمدة
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Carantion 3

 Packingالتعبئة 
 .نمطيه وفى وضع أفقى صناديق آرتون فيئة القرنفل  تعبمعادة تت

 
 Special Considerationsاعتبارات خاصة  

ستجيب Spray carnationيرة  القرنفل ذا األزهار الصغأن دة    عادة ال ي ة جي ـ   . بطريق ة بال للمعامل
STS        نظرا الختالف مراحل نمو األزهار وقدرتها على امتصاص STS    ول ا يصعب    .  من المحل وبينم

ر          في فترة الحياة    أن إال   يعانى من إجهاد نقص الماء     الذيالتعرف على القرنفل     شكل آبي ل ب ازة تق  في  الف
 .م°1 –حرارة أعلى من صفر ال درجات إذا آانتيجب حفظها مبتلة هذه األزهار ولذلك 

 
 

   
 
 
 


