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دباء  محصول  ع ضمن   Cichorium endiva الهن ة   يق ع   محاصيل الخضر الورقي ة    ويتب ة المرآب نفس    وهي Compositaeالعائل
اف أوراق            و ، محصول الخس  عائلة وق ساق             تعتبر الرأس البيضاوية الشكل المندمجة الناتجة من التف بعض ف ات حول بعضها ال  النب

ات        4-3تتكون الرأس المندمجة للهندباء في خالل        . النبات القرصية هي الجزء االقتصادي الصالح لالستهالك       ة النب د تنمي ابيع، عن  أس
   .حتى تكتسب اللون الكريمي المصفر المميز لها الظالم وفي  م20o-16في صواني نمو بمزرعة مائية، على درجة حرارة 

                 Maturity Indices)          لحصادية لالصالح(دالئل اآتمال النمو 
ات              درات   (يعتمد اآتمال نمو الهندباء على حجم الرأس الورقية ودرجة اندماجها وآذلك على الصنف وجودة جذر النب ة الكربوهي آمي

   .ويتم حصاد الرؤوس بجذبها من الجذر). المخزنة به
   Quality Indicesة           الجوددالئل

ة،                                   ا الخارجي ة أوراقه د إزال رؤوس، بع ا يجب أن تكون ال دماجها آم رؤوس ومدى ان ون ال تعتمد جودة الهندباء على حجم وشكل ول
ون الكريمي المصفر   سبة الل ون حواف األوراق مكت ة وأن تك ة مغلق ًا وذات قم ن األوراق المضارة ميكانيكي ة م ون خالي ضاء الل . بي

ادة   (تلف أصناف الهندباء في نكهتها ومرارتها تخ ون األخضر    . )sesquiterpene laconesترجع إلى تواجد م تكتسب األوراق الل
ارات الخاصة   تم توضيح ذلك في بند(ضها للضوء ويصاحب ذلك تغير سلبي في النكهة        غير المرغوب بسرعة آبيرة عند تعر       االعتب

ون                  إن أهم مميزات جودة رؤوس اله     ). أدناه سابها لل رأس واآت دماج ال ى األوراق مع ان ون األخضر عل ندباء هو عدم وجود أي أثر لل
   . الكريمي المصفر المميز لها وهو اللوناللون  حواف األوراقواآتساباألبيض  

 Optimum Temperature and Relative Humidityدرجة الحرارة والرطوبة النسبية المثلى       
دباء       للوصول إلى العمر     وي         التخزيني األمثل، يجب تخزين رؤوس الهن صفر المئ ى درجة حرارة ال سبية    عل ة ن حيث  % 95 ورطوب

ى       ، ولكن    يوم 28-21تصل الفترة التخزينية تحت هذه الظروف إلى         ي   5oعند رفع درجة الحرارة إل ل العمر التخزين ى   ليصل م يق  إل
دباء            بعد الحصاد مباشرة ولكن    الغرف المبردة يتم التبريد المبدئي للهندباء في      .  يوم 14  عند العرض للتسويق، يجب تالفي وضع الهن

     .على الثلج المجروش حيث يؤدي ذلك إلى سوء تلوين الرؤوس
 Rates of Respiration   معدالت التنفس       

 :يتتسم الهندباء باعتدال معدل تنفسها ويتباين معدل التنفس بتباين درجة الحرارة على النحو التال
 م20o                    م 10o                     مoصفر                     :         درجة الحرارة

 44-35                   17-14                      5-4           :       ساعة*آجم /CO2 يليتر مل
 :ليتينيتم حساب آمية الحرارة الحيوية الناتجة بإحدى الطريقتين التا

 .يوم/طن/عدد الوحدات البريطانية = X 440)  ساعة*آجم /CO2 يليترمل( معدل التنفس ●
 .يوم/طن المتري/آيلو آالوري = X 122 معدل التنفس ●

mereed
Link to photos Arabic-new

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/BelgianEndivePhotos


 Rates of Ethylene Production    عدالت إنتاج اإليثيلين      م
ل من              تتسم الهندباء بانخفاض معدل إنتاجها من اإليثيلين         ى أق ا إل دل إنتاجه ر    0.7،  0.2،  0.1حيث يصل مع  *آجم /C2H4 ميكروليت

   . على التوالي المئويصفرالساعة على درجة حرارة 
 Responses to Ethylene          االستجابات لإليثيلين

. سوء التلوين لحواف األوراق  في سرعة التدهور و   الرئيسية اإليثيلين أضرارسطة الحساسية لإليثيلين وتتلخص أعراض      الهندباء متو 
   . يحتاج إلى فترة تخزين طويلة على درجات حرارة منخفضةء على التساقط إال أن ذلك أن يحث أوراق الهندبا أيضًايمكن لإليثيلين

 Responses to CA      وائي المتحكم فيه    االستجابات للجو اله
ى د تخزينها بيمكن إطالة العمر التخزيني للهندباء    سم      م5o -رجة حرارة صفر   عل ه يت تحكم في وائي م نخفض من    ب  في جو ه ز م ترآي

سيجين      ب منع اخضرار األوراق أثناء التخزين        أيضاً يمكن. %)4-5 (CO2وترآيز عالي من    %) 4-3(األآسيجين   ز األآ خفض ترآي
دباء         %.0.1إلى ما دون     تحكم في         وعلى عكس ما سبق، فإن تخزين الهن وائي الم ى تطور      تحت ظروف الجو اله ؤدي إل ه يمكن أن ي

   .اللون البني غير المرغوب على قاعدة الرأس المندمجة
 Physiological Disorders       األضرار الفسيولوجية   

ين سالب       :Freezing Injuryضرر التجمد  ا ب ى درجة حرارة م  و 0.1 تتعرض الهندباء لضرر التجمد عند تخزينها عل
 .ق وتزداد سرعة إصابتها بالعفن البكتيري  حيث تضعف األورام0.2oسالب 

 
داخلي          ؤدي   :Internal browningالتلون البني ال ى جو    ي دباء إل اج    تعرض الهن اء موسم اإلنت ى  دافئ أثن ة  إل   إمكاني

ي رأس          سيوم ف نقص الموضعي لعنصر الكال ك هو ال د أن سبب ذل ي، ويعتق اللون البن رأس ب داخلي لل ون المحور ال تل
    .التي تتسم بسرعة النمو والتطورالهندباء 

  Physical Disorders          ميكانيكيةاألضرار ال
ي   وظهور س الهندباء عادة أثناء الحصاد أو التهذيب أو التعبئة مما يؤدي إلى تطور            لرؤو كسر األوراق الخارجية  تت  ون البن ا   الل  عليه

   .ة البكتيريلإلصابة باألعفان مع زيادة حساسيتها
  Pathological Disorders      رار الَمَرضية    األض

ري         الرئيسيال تعتبر األعفان السبب الطبيعي أو        العفن البكتي  للفاقد في الهندباء بعد الحصاد، ولكن يمكن أن تظهر أعراض اإلصابة ب
ل انهيار لزج لألنسجة على شك) .Erwinia, Pseudomonas and Xanthomonas spp(العديد من أنواع البكتريا يسببها والتي 

ة                      .المصابة ا الخارجي ة أوراقه دباء بإزال رؤوس الهن ري ل ن البكتي ل تطور العف دئي     يمكن تقلي د المب د الحصاد مع      و التبري  مباشرة بع
   . إن تطهير رؤوس الهندباء أثناء الحصاد مع التهذيب والغسيل يقلل من انتشار األعفان البكتيرية.  التخزين عندحرارةالخفض درجة 

  Special Considerations    اعتبارات خاصة      
ة    . يؤدي تعريض رؤوس الهندباء للضوء إلى اخضرار األوراق مما يجعلها غير قابلة للتسويق        ذه المشكلة بتعبئ ويمكن التغلب على ه

داخل، ولكن               دباء       رؤوس الهندباء في صناديق غير مثقبة ومبطنة بالورق من ال د تعريض رؤوس الهن ا     عن سلط عليه ي ت لإلضاءة الت
ون األخضر        أثناء العرض للمستهلكين   ى الل ذه المشكلة  ت  ول. يتحول لون الرؤوس إل تم        دارك ه رؤوس يجب أن ي ل من ال إن عدد قلي  ف

سويق                          رة الت اء فت ل فرصة تعرضها للضوء أثن صناديق لتقلي . عرضها للمستهلكين خارج الصناديق مع حفظ غالبية الرؤوس داخل ال
رؤوس                لعالج هذه المشكلة   ر آخر وهناك خيا  ا غطاء يحجب الضوء عن ال تيكية له .  يتلخص في وضع الرؤوس داخل صناديق بالس

  .م5o- على درجة حرارة صفر تزيد عن اليومين إذا حفظتيمكن أيضًا تأخير اخضرار الرؤوس لمدة
  
 
 
 
 


