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  Descriptionالوصف 

 
 x Solidaster luteus   حرفوجود “x”  قبل االسم العام يشير الى أن هذا الصنف هو هجين ناتج عن تهجين 

ظهر هذا .     تعني أصفرluteusآلمة .   Solidago سالديكوو Aster   استرنوعين مختلفين من االجناس وهما
 Lyon  في مدينة الين (Leonard Lille) يونارد ليلللالصنف من االزهار الى حيز الوجود في المشتل الزراعي 

    .   1910في فرنسا سنة 
 
 

     Quality Indicesلجودة دالئل ا
 
قطف  وبالرغم من أن ال  spikeحورمعلى التقطف االزهار عادة عندما يكون من أثنين الى اربعة زهرات متفتحة  

  تم  اال اذا آان قدالبراعم ال تتفتح بعد ان يتم نقلهالكن المبكر يجعل المحور اآثر مقاومة للصدمات خالل الشحن 
عندما يكون هناك العديد من االزهار ها يمكن قطففي حالة بيع االزهار في السوق المحلي . معاملتها بصورة سليمة
 السهل قبل شراء االزهار تحديد التأثير الفعلي للمعاملة االبتدائية من المؤسف انه ليس من.  المتفتحة على المحور

 .  على االزهار المقفلة بدرجة آبيرة
 لهذه جهز التجاريمع الُم  عن قربوالتعامل ينصح باختيار االزهار التي لها سوق مستقيمة وزهيراتها بال عيب

       .  ج للمعامالت االبتدائيةنتائأفضل الاالزهار لضمان 
 

 
  Grading and Bunchingالتدريج وعمل الحزم 

 
       .  تحضر الحزم عادة على حسب حجم ووزن االزهار

 
 

  Ethylene Sensitivityن يالحساسية لالثيل
 
     . يايسعائلة االستر غير حساسة لالثيلين آباقي افراد االصفراالستر ر ازهأ
  

 
 
 



(Yellow Aster) االصفرستر الا  2 من   2    صفحة

  Pretreatments المعامالت االبتدائية 
 
 تساعد في تأخير cytokinins لول سايتوآننسحبمالصفر المعاملة االبتدائية ألزهار االستر ا, ثل أزهار السالديكوم

     .  اصفرار االوراق
 

 
  Storage Conditionsظروف التخزين 

 
 م °1 – درجة حرارة صفر عندالصفر اأزهار االسترتخزن 

 
 

 Packingالتعبئة   
 

  .  االزهار المتعارف عليها  في صناديقزهاراالتعبئ 
 
 

  Special Considerationsأعتبارات خاصة  
 

يتبع نفس .  ت وهي غير مكتملة النموقطفحد االقصى لجمالها الطبيعي إذا ما الالى من الممكن عدم نمو االزهار 
  .    (chrysanthemum)قحوان راوال أو االالمعامالت التي تستعمل لكل افراد عائلة زهرة اال

يجب التأآد من .  وبالتالي تسبب تلوثهالفازة حلول ي مازالة االوراق من الساق النها تتعفن عندما تبقى مغمورة فيجب 
 .  نظافة السطول والفازات والمحاليل الحافظة

 
     


