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  Descriptionالوصف 

 
فترة عيد الميالد اثناء كبيرة في دائمة الخضرة تأخذ اهميتها ال  او اشجار صغيرة شجيراتهي   .llex sppنوع

(Christmas)ذآرية الشجيرات التي تحمل االزهار ال.    بسبب أوراقها الخضراء الداآنة وثمارها الحمراء المتألقة
النباتات يحصل على الثمار فقط من  .dioecious“ دايئشسدعيت  ولذلكنثوية االزهارلتي تحمل األمنفصلة عن ا

 .  االنثوية
 
 

      Quality Indicesة لجوددالئل ا
 

 (condensation)الماء المتكثف ون يكتجنب شرائها عندما .   تماماحمراون الثمار الهالي عندما يصبح لد احصيتم 
 نموية رجات حرارة غيرمالتمة و احتماللدر الى تعرض النبات يشي هذاالن  ران العبواتظاهر بوضوح على جد

           .  )العنيبات (رهاا التي تساقطت اوراقها اوثمتاتآذلك تالفى النبا.   وانتاج االثيليناتفطريال
 

 
  Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم 

 
 رها اوخالية من العيوب وثم  متجانسخضرغامقذات لون أ هااوراقاذا آانت فروع الهالي ذات جودة عالية تعتبر 
.  )مادة تشبه النايلون (ما تجمع في حزم ولكن ممكن جمعها ووضعها في اآياس من البولي اثيليننادرا . ةمتألقراء حم  

 
 

  Ethylene Sensitivityن يالحساسية لالثيل
 
     .  في الهالي المتداولة في مراآز البيع بالجملةشائعة والثمار وهي مشكلة خسارة في االوراق  يسبب الثيلينلتعرض ال
  

 
  Pretreatments المعامالت االبتدائية 

 
ق اراالوعم واحساسيته لالثيلين لمنع فقدان البرالزمة لهذا النبات بسبب STS  وأ MCP-1  االبتدائية بمحلولمعاملةلا

  .  أثناء التسويق
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  Storage Conditionsظروف التخزين 
 

عند ممكن حفظها لفترة اطول عند درجة حرارة أقل ولكن ليس  وم °1 – درجة حرارة صفر عند الهالي نيتخزيجب 
            .  النجماددرجة ا

 
 

 Packingالتعبئة   
 

نت فروع النبات آا, في الماضي .  افقيةصناديق  أو في) سالل آبيرة ذات غطاء( السبت هالي فيمن الممكن تعبئة ال
 لتخفيض حساسيتها (Naphthalene acetic acid, NAA) فثليناناالستك تعامل بمحاليل مختلفة تحوي حامض 

-1أن أستعمال .   في صناديق آرتون مشمعة من الداخل او رطبة آانت في بعض االحيان تعبئ مبللةولذلك . لالثيلين
MCP َّالتسويق التجاري للهالي  بصورة آبيرةَلسه  .   

 
 

  Special Considerationsأعتبارات خاصة  
 

 اساسا غير ”Burford“على سبيل المثال نوع  .  ساسيتها لالثيلينبالنسبة لحهناك اختالفات رئيسية بين انواع الهالي 
في  من االفضل معرفة نوع الهالي الذي لذلك.   لهحساس لالثيلين بينما االنواع الصينية واالنكليزية حساسة جدا

أوتعبئته /تقليل سقوط الورق والثمر ومحاولة منهم لفي محاليل مختلفة يغمرنه الهالي  إن بعض منتجي . السوق
ال يوجد اي منتوج محالت البيع بالمفرد او الجملة على مستوى  حاليا ،على آل حال.  بطريقة ما الطالة فترة الحياة

من االفضل عدم استعمال الهالي آجزء من .  STSراق سوى  تجاري يستطيع ان يعطل او يقلل فقدان الثمار واالو
 . ستمر طويالت سوف لن اباقة الزهور الضافة اللون االخضر لها النه

  


