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  Descriptionالوصف 
 

ألوان االزهار الفردية أو المزدوجة تتراوح من االصفر والبرتقالي .  هو من أفريقيا الجنوبية .Freesia x cvsأصل
بعض االصناف تتمتع بروائح مبهجة جدا والثي تالحظ اعتياديا في حدائق .  و االحمر والبرونزي الى البنفسجي

دارسا الذي آان االلماني االصل ) Freese)1785-1876 نسبة الى الدآتور  ُسميَّيا زالفريجنس . يازالفريأزهار 
 .  لنباتات جنوب أفريقيا

 
 

     Quality Indicesلجودة دالئل ا
 

ة في هذه الحال.    مزهرة من نفس النبتةوققطف عدة سمن الممكن .  عندما يتم تلون وتفتح أول زهرةتقطف السوق 
 ثم يقطف الساق .  الساق الزهري الجانبي بالنبتةاتصال  طقةمباشرة فوق من النبتة  فيي زهرساقأعلى قطع  يجب

الساق الزهري العلوي تكون أفضل في بعد القطف حياتها فترة عدد االزهاروطول .   أآتمال نموهعندايضا الجانبي 
 قد اتزهيرين من النتعليه واحدة أو أثيجب أن تكون ه  الساق وآذلك وقت شراؤعفي وقت قط.  ق الجانبيةومن الس

 .   بصورة صحيحةةل حافظيلامحخدمت استال اذا إعديد من الزهيرات غير ذلك قد يسبب عدم تفتح ال.  أبتدئن بالتقتح
.  ستعمالها في السوق التجاريال جيدة بعد الحصادأو مميزات خصائص رفة أصناف الفريزيا التي لها عينصح بم  

 
 

  Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم 
 

على عدد االزهارمناسبة للنمو ومرحلة الالمكن تدريجها على حسب ييا ولكن يزال توجد درجات جودة قياسية للفر
 ان آانت السوق مستقيمة وطويلة وان آان الحامل  ذات جودة عاليةيازالفريزهارأتعتبر . طول الساقلساق الواحد وا

.وق ذات لون متجانس س10حزم مكونة من على شكل االزهار تباع .  زهيرات 7ي حوالواحد ي  
 

 
  Ethylene Sensitivityن يالحساسية لالثيل

 
 . يمنع نمو النوراتبالرغم من أن التعرض لالثيلين ال يؤثر على الزهيرات المتفتحة اال انه 
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  Pretreatments المعامالت االبتدائية 
 

.  عناقيد الزهريةعلى ال غيرالمتفتحةقط البراعم است في منع ةفعال   STSأو MCP-1 بتدائية بمرآبأن المعاملة اال
 عند درجة حرارة  ساعة في الظالم18سكروز لمدة % 25على ا بمحلول حافظ يحتوي زيأزهار الفرييمكن معاملة 

   . متفتحة وفترة حياتها في الفازةهذه المعاملة تزيد حجم الزهرة ونسبة االزهار ال .رطوبة نسبية% 85م و 20°
 

 
  Storage Conditionsظروف التخزين 

 
 . م °1 –يا تحت درجة حرارة صفر زيجب أن تخزن الفري

 
 


