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 Descriptionالوصف 
اين    ىحدهى أ Lathyrus odoratusالبسلة  ة وتب ا العطري  أزهار القطف الهامة نظرًا لرائحته

ا     ا ألوانها آم امالت            أنه رة من المع ستفيد بدرجة آبي ة ت ين ادة   المض  االبتدائي ة بمرآب     أن. اإلثيل  المعامل
STS 1 أو-MCP ى باإلضافة ذإل ة التحفي ي  puls  عملي ول ف سكري المحل ل  ال ار تجع ذه األزه ه

ة  ا يمكن أالرقيق تم قطفه ين ي ل عرضة لألضرار ف ار أق ون األزه و حيث تك رة من النم  مراحل مبك
 . أسبوعحوالي  بعد القطفوتعطى فترة عرض

  
 Quality Indicesمواصفات الجودة 

ا تقطف    .  مرحلة نصف تفتح     فيما تكون آخر زهرة على الساق       عادة يتم قطف أزهار البسلة عند      ولكنه
نها لم وقرب حجمها النهائى ولك عندما تكون بتالت أول برعم ملونة bud stage  مرحلة البرعمفي

دتها         قطف األزهار بإمساآها  ويتم  . تتفتح بعد  ات بإ    تم  وي ( بين اإلبهام وإصبع قرب قاع دعيم النب ساآه  ت م
ي ثم يتم جذب الزهرة      )  االمام في وواحد    الخلف فيباصبعين   ة          إل ى من محور الورق ي اعل .  الخلف وال

يجب و.  الساق منها زهرة واحدة متفتحة فقط عند الشراء   في تحتوى البسلة على خمسة أزهار       أنويجب  
 .أزهار أو براعم  تساقطت منهاالتيتالفى شراء حزم االزهار ذات االزهار الذابلة أو 

  
 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  

ى           تكون  البسلة ولكن األزهار ذات الجودة       فية  قياسيال توجد درجات     ستقيمة وتوجد عل ة م  سوق طويل
ى  ار عل سة أزه ل خم ل (spikeاألق ن  )الحام يط م ار أو خل ون األزه ى أساس ل ل حزم عل تم عم  وي

 .تتكون من عشرة حزمة فياأللوان 
 

 Ethylene Sensitivity   يليناإلثالحساسية 
 . تتفتحأن في التعرض لالثيلين يسرع من ذبول البتالت وانفصال االزهار وفشل البراعم المتطورة أن

 
 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 

ازة  في  تحسن من فترة الحياة       للبسلة إن المعامالت االبتدائية المناسبة    ادة      أنويجب   .  الف ار بم   تعامل األزه
1-MCP م طوال الليل°20 درجة حرارة فيسكروز % 4على يحتوى محلول حافظ في ثم توضع. 
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 Storage Conditionsظروف التخزين 
ى درجة صفر    أنيجب   ار  . م°1 – يتم تخزين بسلة الزهور عل ي وان األزه ادة   الت ا بم -1 سبقت معاملته

MCP              اة رة حي ا فت ذه            يف مناسبة    والسكروز سوف تتفتح جيدًا ويكون له ا وتصل ه د تخزينه ازة ة بع  الف
 .م°1 الفازة إلي أسبوع على درجة حرارة فيالفترة 

 
 Packingالتعبئة 

 .تمنع الحرآة أثناء النقلعبوات  صناديق أفقية أو فيتعبأ بسلة الزهور 
 

 Special Considerationsاعتبارات خاصة  
   . بسلة الزهورفي الهامة  الجذبخصائص رائحتها وهى أحد فيتختلف األصناف 

 
   

 
 
 


