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  Descriptionالوصف 
 

Antirrhinum majus cvs.    .حنك السبع الزهرية الطويلة ل عناقيدالالموجودة على الزهار  ل الرقيقةوانتعدد االل نإ
الثيلين عتبر حساس جدا  ليحنك السبع آان .  اختيارات ال تحصى لتصميم باقات الزهورالزهور خدمي تمنح بائعي ومست

تواجد بتراآيز فقط اذا مشكلة يسبب االثيلين عادة و.  الثيلين امقاومةعلى اساس قابليتها ليثة حدنواع ار اتم اختيولكن 
 جزء في 0.5اذا تواجد االثيلين في الجو العادي بترآيز  ساعة 24 يحدث في خالل (shattering) رازهالط اوقس.  معتدلة

نسبة الى شكل " النفلبه اشم"اها عنوالكلمة ممن اللغة اليونانية يأتي  Antirrhinum  أصل الكلمة. المليون أو أآثر
   .  الزهرة

 
 

       Quality Indices جودةدالئل ال
 

موجودة على الجزء السفلي من االزهار النصف الى ثلثي تتفتح تحصد االزهار المعينة  للبيع في االسواق المحلية عندما 
ي رتشا .  من ذلكجا ويفضل أن تكون االزهار أقل نضأو ستخزن لوقت قصير ف/ما اذا آانت ستشحن وأ.  الزهريعنقود ال

قها وتالفى االزهار التي س.   زهيرات متفتحة على الساق الواحد5 الى 2على االقل أقل حساسية لالثيلين واالنواع التي هي 
      .   االزهار الى درجات حرارية غير مالئمة بعد الحصادشير الى تعرضيا ذه صفراء النجزائها الخضرية منحنية بشدة وأ

 
 

  Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم 
 

 يجب أن تكون سوق االزهار مستقيمة .  الوانهابحسب سوق  10ات مكونة من عوجمفي محنك السبع أزهار تحزم 
     .  على الثلث السفلي من الساقالموجودة جزاء الخضراء األيجب إزالة .  جزائها الخضرية سليمةوأ

 
 

  Ethylene Sensitivityلين الحساسية لالثي
 

من االزهار الحديثة لالثيلين تكون أآثر حساسة لى الساق عمرًا عاالآبر االزهار .  الثيلينلحساسة حنك السبع معظم انواع 
 للمعاملة  قليالبيستجتيعة لالثيلين ولذلك قاومة طبالتي لها مبعض االنواع هناك ولكن .  ى نفس الساقالتي علعمر ال

      .   STS أو MCP-1بمحاليل 
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  Pretreatments المعامالت االبتدائية 

 
أيضا .  الثيلينالتعرض ل الذي يحدث بسبب  تحفظ االزهار من التساقط STS أوMCP-1المعامالت االبتدائية بمحاليل 

االستفادة .  م° 20عند درجة حرارة سكروز % 7ي محلول حافظ مضاف اليه يوم آامل فلمدة  هغمر من حنك السبعستفاد ي
التي لم عناقيد الوان ازهار الكون احسن من التي تو الزهريعنقود الالعليا في االزهار من هذه المعاملة تظهر في الوان 

تحة ولكن هذا غالبا ما يؤدي عدد قليل من االزهار المتففقط هناك عندما يكون وجه حسن على احنك السبع يخزن . تعامل
الزهرية وعليها فقط زهرة أو زهرتين عناقيد أذا قطعت ال.  االزهاراطراف وبهتان لون  جيدةنمو االزهار بصورة عدم الى 

-8 جزء في المليون من 300يحوي  يساعد على تفتح البراعم والذي متفتحتين ففي هذه الحالة يجب ان توضع في محلول
يمكن استعمال هذا المحلول  . سكروز% 1.5  و  hydroxyquinoline citrate (8-HQC)-8هايدروآسيكنولن ستريت
 n-dimethylamino  (Alar, B-nine)  جزء في المليون من منظم النمو25إضافة .  آمحلول حافظ في الفازة

succinamic acid    د الزهري الذي في بعض االحيان ينتج من وضع زيادة طول العنقويبطل يزيد جودة االزهار وأيضا
آيون الكالسيوم  مضادات  أو naphthylpthalamic acidمعامالت الغمر في محاليل .  وسكروزHQC-8حنك السبع في 

Ca++ antagonists درجات حرارة دافئةعند الذي ينتج من التخزين بصورة افقية الستئراضي  يمكن ان تقلل االنحناء ا  .        
 

 
  Storage Conditionsظروف التخزين 

 
ثيلين أالبولي بغشاء من  تم لّفها أيام اذا 10 الى 7م لمدة ° 1 –عند درجة حرارة صفر حنك السبع أزهار ن يتخزممكن من ال

 آانت اذا. م °1 أسابيع عند درجة حرارة 3لمدة مقبولة قد تم تخزين هذه االزهار بصورة  .فقدان الماء من االزهارتأخير ل
ظاهرة االزهار التي فيها اثنين او ثالثة من الزهيرات السفلية لها بتالت ملونة ستعمال االزهار ستخزن لمدة طويلة فيجب ا

عناقيد بعد قطع المن المفروض .  حساسة لغاز االثيلينحنك السبع  زهارأ . (calyx)بحوالي ربع بوصة فوق آأس الزهرة 
ضع غير عمودي تحت درجات حرارة وحفظها في بصورة مستمرة ولذلك لقمة الى ا تكون متجهة هاأن ازهارالزهرية 

في سالل ذات قائم   منتصب أويجب تخزين وشحن االزهار دائما بوضعها بشكل.  دافئة ولو لوقت قصير يقلل من جودتها
  يساعد في التغلب naphthyphthalamic acidالمعاملة االبتدائية بمحلول .  منخفضةاغطية آبيرة عند درجات حرارة 

  .ولكن هذا المحلول غير مسجل رسميا لهذا االستعمالاالزهار على انحناء 
 
 

 Packingالتعبئة   
 

  االستئراضياالنحناءحتمالية إلتقليل في سالل ذات اغطية آبيرة منتصب  ها بشكلحنك السبع بوضعأزهار  تعبئاعتياديا 
تم في صناديق اعتيادية اذا افقيا ممكن تعبئة االزهار من .  (geotropic bending)  )تنحني استجابة للجاذبية االرضية(

  ) .   م °1صفر الى ( المثالية ة التخزيندرجات حرارعند من مكان الى اخر تبريدها ونقلها 
 
 

  Special Considerationsأعتبارات خاصة  
 

بيتية نوع من السوائل الال تستعمل اي .  تساقط االزهاراآثر من الضروري الن هذا الشئ يحفز الخضراء ال تزيل االوراق 
خدميها ومستالزهور بائعي منح الوان االزهار الرقيقة ت.  عن المحاليل الحافظة آبديل (anti-freeze)مقاوم التجمد مثل 

يعامل   .الشفتينتويج الزهرة ذات يمكن جعل الزهرة ان تنغلق بصورة سريعة بعد فصل واطالق . اختيارات ال تحصى
وهذا    (perennial)يتجاوب آنبات معمر بالرغم من ان العديد منه  (annual)آنبات حوليالحديقة في حنك السبع الذي 

   .  الجغرافي للحديقة الموقع نوعه وعتمد علىي
  


