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                 Description                           الوصف                          

افور  ر أوراق الك ائعة   .Eucalyptus spp تعتب ة ش ة من أوراق الزين و اليافع ة النم رع حديث ضية الخضراء لألف تخدام االف الس
ي و ة  الت ة أو جاف تخدامها طازج ن اس اك . يمك ضًا الهن رى  يعدأي افور األخ واع الك ن أن يد م ستخدم  والت ضراء  أوراق ت ا الخ ه

سبالت                       إن . ورقية  زينة آمحاصيل وين ال ى تك ارة إل ي إش  تتالالب و الكافور إغريقيا يعني ما يستخدم للتغطية وتحسين المظهر ف
   .للمتوك ينفصل عند تفتح األزهار والذي معه تظهر األلوان الرائعةزهري لغطاء 

   Quality Indicesدالئل الجودة                                        
ا           ال نموه د اآتم تم عن افور ي إن حصاد أوراق الك ة الخضراء األخرى، ف ة الورقي اقي محاصيل الزين ي ب ا ف ا ت آم سبكوحينه  ت

ة       . السلوك والمظهر األفضل عند العرض في المزهريات      األوراق   رك         يتم حصاد أفرع الكافور اليافع ع ت ة م سيقان الطويل ذات ال
   .تسويقعند ال  آما يجب أن ال تكون قممها النامية ذابلة، أثناء العرض في المزهرياتع جديدةفران نمو أم النمو عليها لضمبراع

 Grading and Bunchingالتدريج وعمل أحزمة الزهور     
راق                 ألجودة   التعتمد مواصفات     ون األخضر المزرق الب ى الل افور الخضرية عل رع الك ع   ف ام م رع و طول   انتظ ا خلواألف  من  ه

   .حزمة/ رطل واحدوبحدود المنتج  يعدهاحزمة في أزنيتم تسويق أفرع الكافور الخضرية بالو.  أو المعابةضارةموراق الاأل
 Ethylene Sensitivityالحساسية لإليثيلين                       
ؤدي إلي  زيادة    ر أو اإلجهاد المائي ي     والتوت  العالية ، ولكن التداول السيئ والحرارة    نأفرع الكافور الخضرية غير حساسة لإليثيلي     

ار القطف  ةسرعويؤدي زيادة إنتاج الكافور لإليثيلين، عند تعرضه لمثل هذه الظروف، إلى        . إليثيلينمعدل إنتاجها ل     تدهور أزه
ين ساسة لإليثيل د الح ل واح ة أو إآلي ة أو باق ي مزهري افور ف رع الك ع أف دة م ار إذا خاصة  المتواج ك األزه ة تل سبق معامل م ي  ل

   .)STS( أو بمحلول ثيوآبريتات الفضة MCP-1)( سيكلوبروبينميثيل -1بمـرآب 
 Pretreatmentالمعامالت األولية                                      

   .حتاج أفرع الكافور الخضرية إلى معامالت أوليةال ت
 Storage Conditions   ظروف التخزين                          

   .م1oوي و جة حرارة ما بين درجة الصفر المئاء علي درلخضريجب تخزين أفرع الكافور ا
 Packingالتعبئة                                                              

   .د تغليفية إضافية أخريفايبر بدون أي مواداخل صناديق من ال أفقيخضراء في وضع يتم تعبئة أفرع الكافور ال
  Special Considerationsاعتبارات خاصة                      

ساب  فإنه يجب على العاملين في التداول ارتداء قفازات لحماية أيديهم من             ،ة لجنس الكافور   األنواع التابع  عند تداول  رازات  اآت  إف
افور    ) التابعة للقارة االسترالية(سمانيا  وتعتبر استراليا ومقاطعة ت   .  أفرع الكافور  تفرزها  الصقة   واع الك هي الموطن األصلي ألن

ى     نوع تّم نقلهم   200ن هناك أآثر من     ولك الم    من الموطن األصلي إل اآن أخري من الع ذلك  ، وأم ذه ا  ،نتيجة ل واع   أصبحت ه ألن
ي    ا  سائدة ف ة آاليفورني ات خشبية محد    والي ت    . دة داخل غاب افور ين رون أن الك د الكثي ي اج يعتق سبب     نإليثيل ك ب رة وذل ات آبي  بكمي



ة          اإنت ي الحقيق تج  جه لرائحة عطرية قوية، ولكن ف واع واألص      ال تن ة األن افور     غالبي ة لجنس الك ات    ناف التابع ين بكمي  غاز اإليثيل
وتر     ة  آبيرجه بكميات   إنتا  يمكنه الكافور لإليثيلين إال أنه    إنتاجبالرغم من محدودية    . آبيرة ائي  عند تعرضه لظروف الت ذا    الم  وله

وان     يم. ل والتأآد من عدم فقدانه للماء  يجب العناية بالمحصول عند التداو     ة األل ل مختلف كن معاملة أفرع الكافور الخضرية بمحالي
د حصاده  تقليل سرعة تدهور المحصولمن الجلسرين والذي يؤدي إلى   تخدام   واإلسرائيليون يبحث االستراليون   .  بع ة اس  إمكاني

   .زهرية ونتوقع أن نري نوعية جديدة ربما تكتسب أهمية في السوق التجاري المستقبلي للكافورالكافور آأفرع 
 


