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 Descriptionالوصف 
 

سج ألصفر واألاآوبسبب آثافة االلوان .Iris cvs ان هجين اصناف االيرس  شكل  ىزرق والبنف  وال
دى (س البصلى  هارها واجزائها الخضرية فان األيرالجميل الز ر   bulbous (Dutch) )الهولن  يعتب

ا من أقصر ا            من األزهار التى علي    ار القطف التج    زها طلب عالى ولسوء الحظ فانه رة    اه ة آفت ري
لي           بعد القطف  حياة ر س ة غي ع      وقد ال تتفتح اذا تم تداولها بطريق ل البي ا قب رة حفظه  .مة أو طالت فت

 أوااليرس   Flagيرس جديدة وخاصة النوع  المعروف باسم        أ انواع   ظهرتوفى السنوات االخيرة    
ى التجارة           فبااللمانى والتى تتصف      ضا ف ستخدم اي ذه األصناف ت ازة وه ى الف اة أقصر ف رة حي . ت

 .نتيجة تعدد الوان ازهارها  rainbowيرس فى اليونانية على قوس قزح أوتدل آلمة 
 

 Quality Indicesمواصفات الجودة 
 

ى حرارة                  و ف االيرس النامى فى الحرارة المنخفضة البد من قطفه أآثر تفتحا عن ذلك الذى ينم
ى رس ف ار االي تم قطف ازه ى وي ة  أعل ين Pencil stageمرحل ن ب ون م ر خط مل دما يظه  عن

سبة للصنف    . االوراق المغلفة للزهرة ا بالن ى         Blue Ribonام ه ف تم قطف ون يجب ان ي و ريب بل
ة             . مرحلة متقدمة عندما تتفتح حافة احدى البتالت         ى مرحل ويتم جذب االيرس من المزرعة ف

ى             بتم ازالة ال  النمو المناسبة وت   ار ف صلة وازالة النموات الورقية السفلية ويتم وضع سوق االزه
ة شراء األ     وع. الماء ة والتجزئ ى تجار الجمل م الرصاص      ل ة القل ى مرحل  Pencil stageيرس ف

ذا المصطلح األ      ون رأسي             ويصف ه ا خط مل دو منه ى يب ار الت د    زه ة      عن تح االوراق الغمدي تف
ذى   Blue Ribonالصنف زهار ولكن قبل انفراج البتالت واالستثناء الرئيسى هو  المغلفة لأل  وال

 .يجب ان يكون أآثر تفتحا عند شرائه
 

 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  
 

ودة   ات ج د درج يال توج مية لألقياس رسة رس ار   . ي ون االزه ب ان تك ن يج ا  ولك د قطفه عن
ة   جزاء ال ن تكون األ ويجب ا . مرحلة النمو الصنف واللون و  من حيث متجانسة   خضراء الورقي

تم عمل حزم            مراض والبد األ سليمة غير مصابة وخالية من     ان تكون الساق قوية ومستقيمة وي
 .ستيك أو شريط لفأ بهاربطم تيلكل منها وأزهار  10من 
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 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 

 
 .ثيلينيرس ال يتأثر بتعرضة لالاأل
 

 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 
 

 .يرسابتدائية للتوصية بها فى حالة االال توجد معامالت 
 

 Storage Conditions ظروف التخزين
 

تزيد  م ولمدة ال  ° ألعلى وعلى درجة صفر    رأسيًاو) بدون ماء (يرس بطريقة جافة    يجب تخزين األ  
ه        األيرس واال   بعض المزارعين يقومون بتخزين    .عن اسبوع  ويالحظ  . بصال ما زالت ملتصقة ب

تح    ى التف ار ف ى الصنف    ( ان التخزين  الطويل قد يؤدى الى فشل االزه . )Blue Ribonوخاصة ف
ار             ر ان التخزين فى د    آما تح االزه ى تف ة سيؤدى ال ا       poppingجة حرارة دافئ ادة معاملته د اع عن

 .بالماء

 
 Packing   التعبئة

 
 . تقلل حرآتهاhampers  فى صناديق رأسية محكمةيرستتم تعبئة األ

 
 Special Considerations  اعتبارات خاصة

 
اة اطول لال          لقد حصل  رة حي ى فت ق                الباحثون عل د القطف عن طري ازة بع ى الف ضافة  إيرس ف

ن   الى م ز ع ى مBenzyladenineترآي وح ف ظ لل ازة  الحف ى الف ة  ف راء معامل ع اج ةم   ابتدائي
 .)بدون ماء(خزين بطريقة جافة دى ذلك الى تالفى التأثيرات السلبية للتأبالجبريلين وقد 

 

 
 
 


