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 Descriptionالوصف 
Alpinia zerumbet, Alpinia purpurata  .      دى من ل م ل تمث ار الجنزبي إن أزه

اطق     توائية األنواع واألجناس من المن ي  االس ات   والت شمل النبات ي  ت زوم   الت تج ري  تن
ار  White ginger الجنزبيل األبيضالجنزبيل الصالح لألآل ويعتبر   أحد أهم األزه

ة           في و بس حول الرقب اواي    في  أآليل الزهور الذي يل ار   . Hawaii  جزر ه ا أزه  أم
Torch ginger راء    زهري  إغريض فهي ار الحم ي  من األزه ًا   والت  تعطى انطباع

سبة ولقد أطلق اسم الجنس      .  التنسيقات فياستوائيًا   ات اإلي       ى إل  ن الم النب  طالي  أسم ع
Prosper Alpinus.  

 

 Quality Indicesمواصفات الجودة 
ل      تح آ د تف ا عن تم قطفه ادة ي ار وع ذه األزه ية له و قياس ال نم ل اآتم د دالئ  ال توج

ب التأآ     ريض ويج ى االغ ار عل ن األزه ار أند م اهر    األزه ا مظ ر عليه ال يظه
 ).أزرق/ رمادى (طبيعيةألوان غير حيث تكون األزهار ذات أضرار برودة 

 
 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  

ى ال توجد درجات قياسية للجنزبيل ولكن الوصول           و         إل و المناسبة وخل ة النم  مرحل
ودة    ة للج ل مهم ل دالئ ك يمث ل ذل وب آ ن العي زاء الخضرية م ار واألج  أن. األزه

ل  ار الجنزبي ة   أزه أ فردي ى تعب ذلك فه رة ول ار آبي يأزه ة ف اس فردي ة  أآي لحماي
 .البتالت الرقيقة

 
 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 

 هذه األزهار ال تظهر حساسية خاصة لالثيلين
 

 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 
 ال توجد أدلة على أن أزهار الجنزبيل تستفيد من المعامالت االبتدائية 

 
 Storage Conditionsظروف التخزين 

ي    يتم التخ   ى         . م°15 -12.5زين عل ا عل رودة ويجب حفظه ل حساسة للب ار الجنزبي أزه
 .درجات حرارة دافئة
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 Packingالتعبئة 
 .رتون عادية أو بها مادة عازلة آة أزهار الجنزبيل أفقية في صناديق  تعبئميت
 

 Special Considerationsاعتبارات خاصة  
 تقطع  أن الحشرات يمكن  أنوحيث . معها صعوبة التعامل إليإن آبر حجم األزهار يؤدى    

ار        التجزئة   إليوسوق الجملة   ) المنتج(مرحلة من المزارع    ال  فيجب التأآد من فحص األزه
 . قد تكون موجودة حشراتأيوازالة 

 
   

 


