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   Descriptionالوصف 

وية وتعيش هى ترآيبة قطف خضرية ق Gaultheria shallon ورقة الليمون
من وهو طبيب  ,Gaultier ولقد تمت تسميتها  نسبة الى الدآتور لفترة طويلة بعد القطف 

  . 1750 وذلك حوالى عام Quebecآيوبيك 
 Quality Indicesمواصفات الجودة 

و األوراق مع عدم وجود نمو حديث                         دما يكتمل نم يجب ان يتم قطف األفرع الخضرية عن
دد                . غض عند قمة الفرع    د القطف وتتعرض لع ة بع دة طويل وتعيش هذه األفرع وأوراقها لم

د        . قليل من مشاآل ما بعد القطف      إن     وإذا آان الجزء الخضرى ذات جودة عالية عن شراء ف  ال
 .ذلك يؤآد ان فترة حياتها فى الفازة ستكون فترة طويلة مناسبة

 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  
ة النمو وخضراء وال       اوراق لمناسبة يجب ان تكون   الجزء الخضرى ذات الجودة ا    إن   ه مكتمل

ا   Salalوعادة يتم بيع الساالل . توجد بها أضرار وال عيوب وال أمراض       فى حزم بكل منه
 . فرعًا 20

 Ethylene Sensitivity    لالثيلينالحساسية
 .  ال تتأثر بتعريضها لالثيلين Salalسالل 

 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 
 . الى أية معامالت ابتدائية لتحسين فترة حياتها فى الفازة Salalال تحتاج الساالل 

 Storage Conditions ظروف التخزين
تم   الوعندما يتم . م  °1) – 0.5– ( على درجةSalalيجب تخزين الساالل  ادة ي قطف فع

م عمل الحزم  دث يال من نقطة التجم ل قل ى درجة حرارة أق د عل ك فى صناديق .التبري  وذل
 . مبطنه بالبالستيك لتقليل فقد الماء Binsآبيرة 

 Packingالتعبئة 
  .ديق آرتون أفقية عادة تتم تعبئتها فى صناSalalساالل 

 Special Considerationsاعتبارات خاصة  
امالت العاد          خشبية اال ا  ساق  بالرغم من أن الساق فى السالل        د تأقلمت مع المع ا ق ى    نه ة الت ي

اء   ب بالم ات الترطي ل عملي ف مث ار القط ائعو أزه ها ب  Rehydrationيمارس
 واستخدماتها فى التنسيقات المختلفة




