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ة    األلوان الغنية اء    المتنوعة وو األشكال الرائع رة الببغ ة لزه واع المختلف وع  (  لألن ل الن اتيين مث و  Heliconia humilis ين النب
Heliconia psittacorum(  زة ل الممي رة واألآالي ات الكبي ة خاصة للباق ة الهام ود الزين د بن ا أح رة  . يجعله سمية زه يرجع ت

ا     ى ج   (Heliconia)الببغاء بالهيليكوني د    (Helicon)ل هيليكون    ب  إل سعة         حيث مقع ة الت وم اإلغريقي ال والعل ة الجم شبهًا  . آله وت
ضاً ، تظل زهرة الببغاء أو الهيليكونيا صغيرة العمر جميلة لألبد، ويطلق عل          )Apollo(بآلهتها أبوللو    سميات أخرى    يها أي ل م  مث

   .)Crab’s claw(مخلب الكابوريا و) Lobster claw(ستاآوزا مخلب اال
   Quality Indicesدالئل الجودة          

العمر األطول       .  زهرة الببغاء عند اآتمال نموها وتكوينها حيث ال تتفتح األزهار بعد حصادها      تحصد رة ب سام الزه الرغم من ات ب
ا                ذات القنابات   مقارنة باألزهار  عند حصادها عندما تكون قنابات الزهرة أقل تفتحاً        ر مم تح أآث ار ال تتف إن األزه ًا، ف  األآثر تفتح

ل         ا يقل ا                        من  آان عليه تفتحها عند حصادها مم د تفتحه سويق عن ار للت ه يوصى بحصاد األزه د العرض، فإن ا عن ال مظهره  جم
د الحصاد                      ا بع سبي لعمره الي األرقى بغض النظر عن القصر الن ر الجم د الحصاد      . إلآسابها المظه ار بع ار األزه اين أعم تتب

األنواع واألصناف                     بدرجة آبيرة متأثرة بالنوع والصنف ودرجة التفتح عند الحصاد ولهذا يجب أن يكون لدى المستهلك معرفة ب
   .ودرجة التفتح لألزهار عند شرائها

 Grading and Bunchingالتدريج وعمل أحزمة الزهور          
ا  ا وتكوينه ال نموه ى اآتم اء عل رة الببغ ودة زه د ج ى سالحها تعتم ر األوراق الخضراء عل ودة مظه د حصادها وج اق (عن س

وين   األعراض الدالة على  خلوها من   على  و) الزهرة ذلك من   وسوء التل ة  آ رادى، آل      . األضرار الميكانيكي ار ف ة األزه تم تعبئ ي
   .مةزهار آبيرة الحجم بأنواعها القائحجم بأنواعها المعلقة أو األزهرة منفردة بساقها، سواء لألزهار صغيرة ال

 Ethylene Sensitivityالحساسية لإليثيلين          
د تعر           دهورها عن م يثبت ت ين ي زهرة الببغاء غير حساسة لإليثيلين حيث ل ا أو عرض     ضها لإليثيل اء تخزينه د حصادها وأثن  ها بع

   .بالمزهريات
 Pretreatment        المعامالت األولية  

اء، و                         رة الببغ سبة لزه دتها بالن د الحصاد فائ ي تجري بع ة والت امالت المبدئي امالت        لكن   لم تثبت أي من المع د بعض المع د تفي ق
تح     المبدئية لبعض األنواع   ل مضادات الن ي محالي اع ل     مثل الغمس ف ي تب واع الت ك األن ل تل ر  مث ى      شل ات خشبية، وعل ى نبات عل

   . يباع لهذا الغرضفليس هناك منتج مضاد للنتحمن ذلك الرغم 
 Storage Conditionsظروف التخزين          

توائية        ار االس اء من األزه ارة زهرة الببغ ة  للق رودة         ، األمريكي ار الحساسة لإلصابة بأضرار الب ذا فهي من األزه ي  وله  ال والت
ل من     د    يمكن تخز  . ْ م12.5-10ينصح بتخزينها على درجة حرارة أق ي أوراق الجرائ ار ف ا  ين األزه د تمزيقه  لقطع صغيرة   بع

   ْ م12.5 في الماء على درجة حرارة ) األزهارقواعد( األزهار وضعب بالماء أو تبليلهاو
 



 Packingالتعبئة          
   .نرتو الكتعبأ أزهار الببغاء عادة في صناديق أفقية من

  Special Considerationsاعتبارات خاصة          
ر ولكن      أزهار الببغاء    ، تتعرض  امتصاص الماء من قواعد سيقانها      مقدرتها على  نتيجة لضعف  ا      للموت المبك اظ عليه يمكن الحف

 أزهارتتسم  . سبوعين عند وضع سيقانها في ماء الصنبور الخالي من الكائنات الحية الدقيقة           األ  حوالي بعد الحصاد لمدة تصل إلى    
سيقان              األطول   يقان والس  ذات األقطار األآبر   الببغاء صيرة ال   يمكن  .بطول عمرها بعد الحصاد مقارنة باألزهار صغيرة القطر ق

د الحصاد          ، ولذلك  أن تنتقل مع األزهار من المنتج إلى الموزع        للحشرات ار بع ى األزه  فإنه يجب التأآد من إزالة أية حشرات عل
   . إلى الموزعنقلوقبل ال

 


