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 Lisianthus حقائق في دقائق     
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 ترجمة وإعداد

 ماجدة بهجت.  عواد حسين                        د.د
 

 Scientific Name and Introductionالوصف 
 

Eustoma grandiflora.    في بشكل آبير إنتاجهاولقد زاد تم جلبها للزراعة من تكساس 
ي تم   الذيذلك التطور   ساعد على    ولقد   األخيرةاآلونة   ان    ف ازة  وبأصناف الياب  وبمدى    ممت

 .فردية أو مزدوجةأزهار واسع من األلوان وطرز 
 

 Quality Characteristics and Criteriaمواصفات الجودة 
 

وين        . زهرة واحدة على األقل     يتم قطف الساق عند تفتح       ة التك ر مكتمل روع غي إن إزالة الف
رغم ب  ف بعد القط   عرض األزهار  لن تتطور البراعم الموجودة عليها يحسن من جودة        التي
سوق      عند الشراء   يجب  آما . عمالة زيادة  إلى هذه العملية قد تحتاج      أن ي  اختيار ال  يوجد   الت

 .زهرة متفتحة ويوجد عليها عدة براعم آبيرةعلى األقل عليها 
 

 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  
  

ـ  ال توجد درجات جودة قياس     صانعات ب   مظاهر اإلصابة  ولكن وجود  Lisianthus بة لل
ى            ار األنفاق على األوراق أو وجود أضرار عل وب الجودة        األزه ر من عي وتتكون  .  يعتب

 . أزهار10الحزمة من 
 

 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 
 

 وإن تعرض األزهار مكتملة التكوين إلى  لإلثيلينقليلة الحساسية    Lisianthus الـ   إن أزهار 
ي ال     ا ف د الحصاد وعمره ة بع ا المتوقع رة حياته ل فت ين سوف يقل أثير فاإلثيل ازة ولكن الت

  .STS أو MCP-1 يعتبر بسيطًا وال يستدعى استخدام المعامالت االبتدائية بالـ
 

 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 
 

ستجيب  أن الفازة ويمكن في محلول الحفظ فيمن السكر   Lisianthus تستفيد أزهار الـ   ت
 .سكر % 10 إلى 5 ساعة بمحلول حافظ يحتوى على 24للمعاملة االبتدائية لمدة 

 Storage Conditionsظروف التخزين 
 

 ).ف° 33.8 – 32(م °1 –على درجة صفر Lisianthus   يتم تخزين أزهار الـأنيجب 
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 Packingالتعبئة 
 

ذه  إلىحساسة للجاذبية وسوف تنتحى سوقها       Lisianthus  الـ ارهأزإن    أعلى إذا تم حفظ ه
ار  ياألزه سبب      ف ذا ال ة وله رارة العادي ات الح ى درج ى عل ع أفق إن  وض ار ف ـأزه   ال

Lisianthus    ا             ونقلها  شحنها  التي سيتم ة يجب تعبئته ى درجات حرارة دافئ ي وضع    عل ف
  .رأسى داخل عبواتها

 Special Considerations  اعتبارات خاصة
 

 حساسة لبعض المبيدات في المحاليل الحافظة والتى يمكن أن Lisianthusإن أزهار الـ 
إن سلفات األلومونيوم . )الجزء المغمور في المحلول الحافظ (تسبب تلونًا بنيًا في الساق

ى ه)  جزء في المليون هيبوآلوريت50(     والكلورآس  )  جزء في المليون200(
  .Lisianthusمبيدات فطرية ممتازة الستخدامها مع أزهار الـ 

 
 

   
 
 
 
 
 


