
University of California, Davis                                               Postharvest Technology Research & Information Center 
 

 )(Huckleberry or Vaccinium  توت الزينة أو الفاآسينيوم(حقائق في دقائق 
 

 التوصيات للمحافظة على مواصفات الجودة بعد الحصاد
Recommendations for Maintaining Postharvest Quality of Huckleberry 

 
 

Michael S. Reid 
Department of Plant Sciences, University of California, Davis, CA 95616 

 

 ترجمة وإعداد
 ُمرضي عبدالعظيم عطا علي

   رقسم البساتين، آلية الزراعة، جامعة عين شمس، حدائق شبرا، القاهرة، مص
                 Descriptionالوصف          

سينيوم  ة أو الفاآ وت الزين شأ ت د من ا Vaccinium ovatumيمت شمال آاليفورني ي ل ساحل الغرب ن ال واطئ م ى ش ا إل  آولومبي
وت األزرق         ااسم فاآسينيوم   يعتبر  . البريطانية ديمًا للت ًا ق ذي    )Blueberry(سمًا التيني ة الال     وال ر، باللغ ة، وصفًا ل    يعتب شكل  تيني ل
   .أوراق هذا النوع من النباتاتالذي تتصف به  ”ovatum“البيضاوي 

   Quality Indicesدالئل الجودة          
ة            .  طرية مميتم حصاد أفرع توت الزينة عند اآتمال نموها وبدون ق          د الحصاد نظرًا لقل ة بع رة طويل اتي يعيش لفت وع النب ذا الن ه

   .مشاآله بعد حصاده ولهذا فإن أفرعه يمكن أن يكون سلوآها جيدًا بعد حصادها إذا آان مظهرها جيدًا عند شرائها للعرض
 Ethylene Sensitivityالحساسية لإليثيلين          

   .عدم حساسيته لإليثيلينسم توت الزينة أو الفاآسينيوم بتي
 Pretreatmentالمعامالت األولية          

   .مبدئية بعد حصادهال يحتاج توت الزينة إلى معامالت 
 Storage Conditionsظروف التخزين          

دئياً ،يمكن تخزين توت الزينة لفترات طويلة بوضع أحزمته من األفرع     ة من    ، بعد تبريدها مب اس مغلق ر    داخل أآي تيك غي  البالس
   .)صفْر م(منفذة لبخار الماء وتخزينها على درجة حرارة قرب نقطة التجمد 

  Special Considerationsاعتبارات خاصة          
ا     ) طويل األمد(يجب الحذر من التخزين المفرط     ور مظهره ات وظه و الفطري ى   التوت الزينة، حيث يصاحب ذلك نم ي عل لزغب

د          . هاتبقعها المائي وسوء تلوين مع    واألوراق األفرع ادة قطع قواعدها بع ا خشبية صلبة يصعب إع ة بأنه وتتسم أفرع توت الزين
واع        .حصادها ة   إن إعادة قطع قواعد األفرع لهذه األن ل    النباتي رة      ال يمث ة آبي د حصادها          أهمي ى سلوآها بع ة بمحاصيل   عل مقارن

   .الزينة الزهرية األخرى
 
 


