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                 Description                                                  الوصف    

و  وع األول ه ة، الن شة الزاهي رة الري ن زه ان م اك نوع وع Liatris pycnostachyaهن م الن ي اس ) pycnostachya( ويعن
وع   )spicata( فإن اسم النوع Liatris spicataالسنبلة السميكة وهي آناية عن الزهرة، أما النوع الثاني   يعني السنبلة وهو الن

ة       شة                        .األطول في نوعي زهرة الريشة الزاهي رة الري شمالية هي الموطن األصلي لزه ا ال ة مروج أمريك الرغم من أن منطق وب
 الزهرية يلعب   إن اللون القرمزي الالمع للشماريخ    .  قامت بتطويرها لتصبح أحد محاصيل زهور القطف        إسرائيل الزاهية، إال أن  

شيق للب  وين ال ي التك ارزًا ف ات ودورًا ب ذلك اق وطآ ي الخط ةف سيق ا اللوني د تن قة عن ل المتناس ات أو األآالي ار.لباق ن ألزه   يمك
   . أن تتفتح تفتحًا آامًال بعد حصادها إذا تمت معاملتها بالطرق المناسبة بعد الحصاداللياتريس

   Quality Indices                                    دالئل الجودة     
ع      ى الرب ري إل مراخها الزه ى ش ة عل ار المتفتح سبة األزه ل وصول ن ة قب شة الزاهي رة الري صاد زه تم ح ث %) 25(ي أو الثل

ة       حيث يكون سلوك األزهار بعد حصادها هو السلوك األفضل ع         %) 33.3( ذه المرحل ي ه ا ف تم قطفه ضًا حصاد    .ندما ي  يمكن أي
بة                             الشماريخ ال  المواد الحافظة المناس دادها ب د إم امًال عن ًا آ ا تفتح ي يمكن تفتحه ة والت ة الطرفي راعم الزهري زهرية عند تلون الب

ا ا                      . والفعالة ون براعمه ل تل ة قب شماريخ الزهري ضًا حصاد ال تح      عند االستخدام األمثل للمواد الحافظة يمكن أي ة حيث تتف لزهري
   .طبيعية الشمراخ الزهري بصورة  على، في هذه الحالةاألزهار الحقًا،

 Grading and Bunching  لتدريج وعمل أحزمة الزهور    ا
ودة  د ج شماريختعتم رة  ال ة لزه بة الزهري ة المناس ي المرحل ى حصادها ف ة عل شة الزاهي شمراخ (الري ار ال ث أزه تح ثل ل تف قب

وب أو األضرار                         ) الزهري ا من العي شماريخ وأزهاره و ال ى خل ذلك عل ة، وآ شماريخ الزهري وعلى جودة األوراق الخضراء لل
ا       ع     . الميكانيكية أو المرضية أو غيره تم تجمي ط (ي ة بو        ) رب ي أحزم ة ف شماريخ الزهري ع   ال تم       / شماريخ  10اق ة ويمكن أن ي حزم

   .تغليف األزهار وذلك بوضع آل حزمة في أنبوب من المغلفات
 Ethylene Sensitivity                  الحساسية لإليثيلين       

   .ال تتأثر أزهار الريشة الزاهية باإليثيلين عند تعريضها له
 Pretreatment                                المعامالت األولية       

ى   ة عل ة المحتوي واد الحافظ ن الم ل م ي محالي ة ف شة الزاهي رة الري ة لزه شماريخ الزهري كر أو % 20-10وضع ال م 100س ج
   .لتر يؤدي إلى تحسين تفتح أزهارها/سكر

 Storage Conditions                          ظروف التخزين    
   .ْ م1ة على درجة حرارة ما بين الصفر المئوي و يتم تخزين أزهار الريشة الزاهي

 Packing                                                         التعبئة     
ة من         ييتم تعبئة الشمار   ي صناديق أفقي ون خ الزهرية لزهرة الريشة الزاهية عادة ف ي سالل        الكرت ا ف ضًا تعبئته ، ولكن يمكن أي

   .بأغطية



  Special Considerations               خاصة        اعتبارات
وتريتس    ر الب ل فط ات مث سببها الفطري ي ت شاآل الت اط للم الحقول   (Botrytisيجب االحتي ا ب تم إنتاجه ي ي ار الت خاصة لألزه

ر              ) المكشوفة ى اصفرار األوراق وقصر عم شاآل إل ذه الم د   وآذلك لمشاآل التوتر أو اإلجهاد المائي، حيث تؤدي ه ار بع  األزه
إن . يساعد استخدام المحاليل الحافظة على زيادة عدد األزهار المتفتحة على الشمراخ الزهري . تم السيطرة عليهاتالحصاد إذا لم    

ز       ة الكري راد عائل د أف ة، آأح شة الزاهي ة    Family Asteraceae واألستر  انثيممالنوع النباتي لزهرة الري اره بطريق تح أزه ، تتف
تح              غير نمطية حي   ام النمطي لتف ى عكس النظ ك عل ه وذل اه قاعدت ي اتج زهور  لث تتفتح أزهاره بدًء من قمة الشمراخ الزهري ف

   .القطف الشمراخية مثل العايق والجالديولس وحنك السبع والتي تتفتح أزهارها من قاعدة الشمراخ الزهري تجاه قمته
 
 


