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                 Description                                      الوصف               

ل ولكن    .Chamaedorea sppوريا  الزمردي أو نخيل الشامدالنخيل ة النخي راد عائل ي     ه  هو أحد أف ستخدم آمحصول مكمل ف ي
ور ل سيق الزه زتن ه هتمي صغر أوراق سن  ب امظهروح د القطف و تم الهالوآس وه ز بع ع ز مي رض م د الع ي  عن ور القطف ف ه

ل      ثالثة أنواع أخري   هناك أيضاً .  آأوراق زينة خضراء   المزهريات ة النخي ل            هي نخ    تتبع عائل بلح ونخي ل ال د ونخي ل جوز الهن ي
   .مصدر غذائي في شمال أمريكا تتسم بأهميتها االقتصادية آ ولكنها أنواع غذائيةالزيت

   Quality Indices دالئل الجودة                                       
ًا               و بري ذي ينم ات  يتم حصاد األوراق المرآبة الريشية للنخيل الزمردي من نخيله ال ذي     بالغاب ه ال ضًا من نخيل ه  أمكن وأي  زراعت

سابها            تحصد األوراق . طاق تجاري على ن  دد واآت تطالة والتم ال االس و واآتم ال النم ة اآتم ى مرحل ز    عندما تصل إل شكل الممي  لل
دأت   حصاد األوراق تجنب يجب أيضًا . لكون نظيفة ومنتظمة الطوللون األخضر الداآن على أن ت   ف وآذلك   للنوع والصن  ي ب الت

   .يتةمن أنسجة م ناتج  أصفر أو تبقعفي اآتساب اللون األصفر أو تلك التي يظهر على قمم وريقاتها تبقع
 Grading and Bunchingالتدريج وعمل أحزمة الزهور     

ردي       ال يوجد تد   ل الزم ي انتظام              ،ريج قياسي ألوراق النخي م عوامل الجودة ف تلخص أه ا و  حجم األوراق و  شكل   ولكن ت ا لونه  ه
   . في آل حزمة ورقة25ه يتم وضع  في أحزمة فإن ووضعها األوراقتجميععند . خلوها من العيوب واألضرارو

 Ethylene Sensitivityالحساسية لإليثيلين                       
   .ال يؤدي التعريض لإليثيلين إلى تدهور أوراق النخيل الزمردي

 Pretreatmentالمعامالت األولية                                      
   .ال يوصي بإجراء أية معامالت أولية ألوراق النخيل الزمردي

 Storage Conditionsظروف التخزين                             
ه                  مردزع النخيل ال  نظرًا لوقو  دم تخزين أوراق ي ضمن النباتات االستوائية والتي تتسم بحساسيتها للبرودة، فإنه يجب التأآد من ع

رودة    ال تصاب  على درجة حرارة منخفضة لمدة طويلة حتى       دة أسبوع          .  بأضرار الب ى     أويمكن تخزين األوراق لم بوعين عل  أس
   .عاليةم ورطوبة نسبية 12.5oدرجة حرارة 

 Packingعبئة                                                              الت
دون                  مردزيتم تعبئة أوراق النخيل ال     ايبر وب اد من الف ية األبع تغليف إضافي   ي بكثافة عالية وفي وضع أفقي داخل صناديق قياس

   .باألغلفة الورقية األنبوبية لألوراق
  Special Considerations    اعتبارات خاصة                  

ائي وتر الم اد أو الت ؤدي اإلجه د الحصاد،ي و، بع ى الم ألوراق إل ر ل ات المبك اف  وجفافه اوريقات والتف ي ه ا يعن سها بم ول نف  ح
ا  ي جودته اد ف ة. االنخفاض الح ر عملي ادة وتعتب ل   إع شية قب د األوراق الري سيققطع قواع ع زهور القطفتن ات  ها م من العملي

ة   نحو أربعة أضعاف  إلية والتي يجب التأآد من إجرائها ألنها تطيل من عمر األوراق أثناء العرض بالمزهريات       األساسي  مقارن



رودة الحساسة  األنواع النباتية يعتبر النخيل الزمردي من. هاقواعدبتلك التي لم يعاد قطع      ذا لإلصابة بأضرار الب ه يجب   ، وله  فإن
   . الحرارة المناسبةعلى درجةبعد حصادها حفظ األوراق 

 


