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 Descriptionالوصف 
Dianthus barbatus.    ا تم زراعته ى ت ل والت ع القرنف ة م ة الوثيق  ذات القراب

ا تتراوح   وتتكون أزهارها على نورة قصيرة       عادة فى الحقل    من األبيض   ألوانه
ى داآن إل ر ال سجي األحم ؤدى والبنف ًا دو وت يرًا هام سف ة  التن يقات الزهري

ع . ي barbatusوالمقط م ف ي االس و   العلم ود نم رًا لوج ة نظ اه ذات اللحي  معن
 .    بشكل اللحية يبرز من البتالت

 

 Quality Indicesمواصفات الجودة 
 تطورها بعد القطف والبد من قطفها فيتستمر قرنفل المفرد  الـفيإن األزهار 

الخارجية على األقل ويجب تالفى األزهار الذابلة أو ح حلقة األزهار مع تفت
 .حيث يوضح ذلك وجود مشاآل ناشئة عن االثيلين) متهدلة (النائمة 

 
 Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم  

 
ة من        من حيث     الجيدة تكون متجانسة     قرنفل المفرد الـإن أزهار    و وخالي ة النم مرحل

 أو األمراض وذات ساق بطول مناسب          باآلفاتاألضرار وأية دالئل على اإلصابة      
ى            فيويتم بيع األزهار    .  جيد خضريونمو   زارع وتتكون عل دادها الم ام بإع  حزم ق

 ).نورة( ساق 11األقل من 
 Ethylene Sensitivity   اإلثيلينالحساسية 

 اسة لالثيلين حسقرنفل المفردالـإن أزهار 
 

 Pretreatments   االبتدائيةالمعامالت 
 لمنع التأثيرات الضارة    STS أو   MCP-1بالـ  قرنفل المفرد   الـتجب معاملة أزهار    

 . )المحتمل حدوثها (لالثيلين
 

 Storage Conditionsظروف التخزين 
ع م آما هو متب    °1 -على درجة حرارة صفر     قرنفل المفرد   الـ يجب أن تخزن أزهار   

 . بهامع القرنفل ذات القرابة الوثيقة
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 Packingالتعبئة 
 . صناديق آرتونفي أفقياقرنفل المفرد الـ هارتم تعبئة أزعادة ت

 

 Special Considerationsاعتبارات خاصة  
   

و  التيآما هو الحال مع الكثير من األزهار    ي  نم ل  ف إن  ،  الحق ة  اإلصابات ف  الفطري
ار       الناتجة عن ابتالل األ    ة األزه ا        جزاء الخضرية وحال ي تتعرض له والظروف الت

ا  شكلة    أحيان شكل م د ت ف ق د القط ار  . عن د أن األزه تم ة أالمعبتأآ اي ن تفريغه  م
 .العبوات بسرعة وتهويتها لتقليل االنتشار المحتمل لألمراض

   
 
 
 
 


