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  Descriptionالوصف 
 

       من ضمنها Orchidaceae اخرى في عائلة وأجناس Cymbidiumو Cattleyaصناف وهجن أجناس أتشمل 
Dendrobium و  Phalaenopsis و Vandaو  Paphiopedilum.   الجذابة في أزهار الرئيسية االمورىاحدأن 

بدون ماء آما هو ظاهر عند استعمالها حتى .  فترة حياتهاطول  يه الغريبة ا والوانها اشكالهباالضافة الىاالورآيد 
 غالبا cymbidiumsباقة من أزهار .  corsageآجزء من باقات التزيين الصغيرة التي توضع على فساتين النساء 

 .  بقى أآثر من شهر في الفازةتما 
 
 

     Quality Indicesجودة دالئل ال
 

 أيام بعد تفتحها الن قطع االزهاروهي غير مكتملة النمو يؤدي الى عدم نموها 4 أو 3عادة  دطف أزهار االورآيتق
من المحور االساسي للنبتة عندما تبلغ درجة على حدة آل زهرة  طعاء موسم النمو المبكر والمتأخرتقنأث. الطبيعي

من .  وسط موسم الحصاد يقطع المحور باآملهفي لكن .  تالنضوج المطلوبة إلن اسعارها تكون عالية في هذه الفترا
ستعملت أ لذلك ينبغي تعقيم االدوات التي  االورآيدحصاداء ثناالممكن إنتشار االمراض الفيروسية من نبات الى اخر 

 حزم أما التي في.  ينصح بشراء االزهار الفردية وهي متفتحة تماما.  ع نبات اخر قبل استعمالها لقط النباتلقطع
.  فيجب ان يكون على االقل زهرتين متفتحتين لكل محورفي الحزمة  

 
 

  Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم 
 

. لكن خلو االزهار من العيوب هو المقياس االساسي أو االولي للجودة.  الورآيدال توجد درجات جودة قياسية رسمية ل
     

 
 

  Ethylene Sensitivityن يالحساسية لالثيل
 

والبعض االخر منها أقل Phalaenopsis   و Cymbidiumهناك بعض االجناس التي هي حساسة لالثيلين مثل
  .  Dendrobium مثل حساسية له
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  Pretreatments المعامالت االبتدائية 
 

يجب ان تمارس .  أثيرات االثيلين على االورآيد وأطالة حياتهات في منع ةفعال MCP-1 أن المعاملة االبتدائية بمرآب
   .   االيجابيةهالفوائد نظرًاهذه المعاملة دائمًا 

 
 

  Storage Conditionsظروف التخزين 
 

بالنسبة .  حسب الصنفعلى م  °12.5صفر الى من التراوح تخزين االزهار عند معدل درجات حرارة ت  ممكن
يعتبر شئ جيد ان آان من المناسب .  م °1 –صفر د يمكن تخزينها عند درجة حرارة يبرتة للللالصناف الغير حساس

حوامل يجب االنتباه الى عدم تحريك أو اسقاط .  تخزين االزهار وهي الزالت متصلة بالنبتة عند درجة حرارة الغرفة
 .   يؤدي الى موت الزهرة المبكرنتاج موج من االثيلين الذيإ الن هذا مباشرة يسبب (pollinia)حبوب اللقاح 

 
 

 Packingالتعبئة   
 

حاط بقطع من االوراق حزم وت فردية أو أزهارمعظمها آتعبئ آيد وقيمتها الغالية رنظرا لسهولة تكسر أزهار االو
  مكونة  ثم توضع حزم.  التي تعمل آوسادة لحماية الزهرات من االضرار الميكانيكية (shredded paper) الممزقة

.   مصممة لحفظ انابيب الماء في وضع مستقرهحواشي والذي كرتونق من الوصندآل  زهرة في 24 الى 12من 
  .   لحماية االضافيةاالزهار الفردية لحول بين االزهار و قطع  من الورق الشمعي توضع

 
 

  Special Considerationsأعتبارات خاصة  
 

واالنواع صناف االفي فقط كون فعالة  تSTS و MCP-1ضد االثيلين مثل أن المعامالت االبتدائية باستعمال محاليل 
 هي تغير لون شيوعا زيادة مستوى االثيلين عراضامن اآثر و. وليس غيرهاالتي هي حساسة لالثيلين من االورآيد 
 اقات تزيينأزداد الطلب على هذه االنواع بسبب استعمالها في ب.  ها المبكر وتساقطها الطبيعي وذبولاالزهار عن
corsagesمن ،عند استعمال هذه االزهار لباقات التزيين.   عيد االم وعيد الفصح بعض االعياد مثل  خصوصا أيام 

 .  )ليس ماء الحنفية( تحوي محلول حافظ  على شكل منقاربالستيكية صغيرةانابيب المفيد وضعها في 
 
 
 
   


