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                 Description   الوصف       

وع      على وجود نوعين من شماريخه الزهرية، إما شماريخ زهر.Consolida spp)(ترتكز أهمية أزهار العايق  ا في ن ة آم ية طويل
ايق       أو شماريخ زهر   Delphinium العايق ايق    .Larkspur ية أصغر آما في نوع الع ز الع ة  ، يتمي اره من     ، بنوعي وان أزه درج أل  بت
    .الوردي إلى البنفسجي واألزرق بيض حتىاأل

   Quality Indicesدالئل الجودة          
تبعاد         ) طويل وقصير الشماريخ الزهرية(يحصد العايق بنوعية     شمراخ الزهري مع اس ي ال تح أول زهرة أو زهرتين عل عادة عند تف

د أن تصل زهرة أو زهرتين من       . غبيالشماريخ التي تظهر علي أوراقها الخضرية أعراض اإلصابة بالبياض الز      سويق، الب عند الت
ساقط أي من                     ى ت دل عل شمراخ الزهري ت ى ال ار عل ة آث تح الكامل مع عدم وجود أي ة التف ى مرحل ل، إل الشمراخ الزهري، على األق

ادة قطع قوا                      . أزهاره ل إع ة قب ق الترب ة عوال ذلك إزال ة      يجب أيضًا التأآد من غسل قواعد الشماريخ الزهرية وآ شماريخ الزهري عد ال
   .ترتيبها وتهذيبها أو

 Grading and Bunchingالتدريج وعمل أحزمة الزهور          
 الزهرية واستقامتها وعدد أزهارها وآذلك علي جودة  هشماريخته على أطوال    جود ولكن تعتمد    ، للعايق بنوعية  ي قياس ال يوجد تدريج  

   . شماريخ زهرية لكل حزمة10 وبمتوسط مادًا علي أحجام الشماريخيتم عمل أحزمة العايق اعت. األجزاء الخضرية من الشمراخ
 Ethylene Sensitivityالحساسية لإليثيلين          

ار            يعتبر العايق من زهور القطف شديدة الحساسية لإلي    ساقط األزه ى سرعة ت ه، إل د التعريض ل ؤدي، عن ه ي ين حيث أن الي  ثيل وبالت
   .وتدني جودتها ازهارهخ أليرافقدان الشم

 Pretreatmentالمعامالت األولية          
ين       وحمايتها من   إلطالة عمر أزهار العايق في المزهريات      ضار لإليثيل ر ال ه    ،األث د التعرض ل د     ، عن ا بع ه يجب معاملته  الحصاد  فإن

شمراخ الزهري الواحد         . (MCP 1)ميثيل سيكلوبروبين -1مباشـــــــــرة بمرآب  ي ال سيولوجية عل ار الف ار األزه اين أعم نتيجة لتب
ات الفضة   محلول ، فإنه يفضل معاملة الشماريخ الزهرية ب     الحصاد عند ك  (STS)ثيوآبريت ول    وذل أثير محل بط لفعل   STSألن ت  المث

   . MCP 1 بمرآب ته مقارنل أثرًا عندوأطوأقوى اإليثيلين 
 Storage Conditionsظروف التخزين          

ه     . م1oتتراوح درجات الحرارة المثلي لتخزين أزهار العايق بنوعية ما بين درجة الصفر المئوي ودرجة    رة التخزين، فإن ة فت وإلطال
   .يق من البولي إيثيلين المثقب للماء وذلك بتغليفها بغشاء رق الزهريةخيجب تقليل فقدان الشماري

 



 Packingالتعبئة          
اد                       ة ذات أبع ا في صناديق أفقي ضًا تعبئته اء، ويمكن أي دون م يتم تعبئة شماريخ العايق الزهرية بصفة عامة في سالل مغطاة مع أو ب

سبياً تعتبر شماريخ العايق الزهرية حساسة       . قياسية ه لكي          ن ذا فإن ة األرضية، وله د من              للجاذبي ه الب ي، فإن ا في وضع أفق تم تعبئته  ي
   .، على درجة الحرارة المناسبة لها مباشرة مع حفظها، بعد التبريد المبدئيدئيًا مباشرة بعد الحصادتبريدها تبريدًا مب

  Special Considerationsاعتبارات خاصة          
   . بتسميات خاطئة)Larkspur(قصيرو) Delphinium(غالبًا ما يتم تسمية أزهار العايق طويل 

 
 
 
 

 
 
 


