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 Descriptionالوصف 
Helianthus annuus.    ي لقد أصبحت رة   ف ة األخي شمس صغيرة      اآلون اد ال أصناف عب

كال        ن األش رة م ة آبي وافر اآلن مجموع ور وتت الت الزه ات مح هر مبيع ن أش م م الحج
 بمعنى helios من اليونانية Helianthus االسمويشتق   . التجاريواأللوان على المستوى    

  . بمعنى زهرةanthosشمس ومقطع 
 

 Quality Indicesمواصفات الجودة 
 انفرجتقد ) Ligulesاألزهار الخارجية أو (الشمس عندما تصبح البتالت يتم قطف عباد 

وفى حالة التسويق المحلى يتم القطف عندما تكون األزهار . وتكون على األقل رأسية
ويتحدد طول فترة حياتها . وال توجد أوراق صفراء أو ذابلة . منفرجة وأفقيةالخارجية 

وبدرجة أآبر عن طريق اصفرار األوراق وجفافها وذلك بدرجة أآبر من مشاآل األزهار 
 .نفسها

 
 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  

سة   ى المتجان ة ه ودة العالي ار ذات الج يإن األزه وب   ف ن العي ة م ا والخالي ة نموه مرحل
د   ضرى جي زء خ ستقيمة وذات ج سوق الم ة  . وذات ال ى حال نافوف ار  األص ذات األزه

 أما األصناف ذات األزهار آبيرة      12 أو   10 حزمة من    فيصغيرة الحجم يمكن وضعها     
  . الحجم فعادة يتم تعبئتها فردية

 
 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 

ي               إن تعرض  ؤدى إل ين ي ضة من اإلثيل زات منخف ة لترآي دة طويل شمس لم اد ال ار عب  أزه
 .تساقط األزهار الخارجية

 
 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 

ة  الفازة يمكن تالفيه بالمعاملة      في عباد الشمس    ألزهارإن الذبول المبكر     ار   االبتدائي  لألزه
دة ( ة30 – 10لم ى   )  دقيق وى عل ف يحت اء نظي ف % 0.02بم  و  Tween20(منظ

Triton X-100  األطباقومنظف( 
 

 Storage Conditionsظروف التخزين 
 .م°1 – درجة صفر علىيمكن تخزين عاد الشمس بطريقة آمنه 
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 Packingالتعبئة 
 .فى وضع أفقى من الكرتون ونمطيه صناديق فييتم تعبئة عباد الشمس 

 
 Special Considerationsاعتبارات خاصة  

عباد الشمس حساسة نوعًا ما للجاذبية األرضية فإذا تم حفظها في درجة حرارة               أزهارإن  
ار  راص األزه إن أق ة ف تنحنيدافئ م س ن المه ذلك فم فل ول ي أس ة المحافظة  إل ى درج عل

  .  منخفضة أثناء النقل أو التخزينالحرارة
 

   
 
 


