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                                                           Maturity Indices      دالئل الصالحية للحصاد 
ينبغى أن يحصد . خضرية مدمجة تنموعلى طول ساق النبات آرنب بروآسل هو عبارة عن براعم   

آرنب بروآسل عندما تكون البراعم صلبة ولم تتعدى مرحلة اآتمال النمو، والدليل على تجاوز هذة 
 المرحلة هو إنفصال األوراق الخارجية 

 
   
 Quality Indices        الجودة  دالئل 

  
نب بروآسل ذا الجودة العالية ال بد أن يكون لونة أخضر المع، ومن غيرأى إصفرار،أو آر   

 تغيير   أن يكون هناك  مكان االلتصاق البرعم بالساق يسمح فى. تغيرفى اللون، وصلب الملمس 
 طيب  عند الطبخ يجب أن يكون آرنب بروآسل. داآن اللون خفيف فى اللون، شريطة أن ال يكون 

 الصنف وتعزى  فتختلف على حسب  المرارة فى المذاق  أما. معتدل النكهةالمذاق و
آذلك    glucosinolates (sinigrin and progoitrin)الىالترآيزالعالىألنواع معينة من ال 
 )أنظرالى اإلستجابة للجوالهوائى المتحكم فية  ( المرارة قد تحدث نتيجة لظروف التخزين

 
  RH& Optimum Temperature  النسبية  حرارة والرطوبةدرجة ال 

     درجات  فى   أسابيع 5  - 3آرنب بروآسل ذا قابلية متوسطة للتلف ومن الممكن تخزينة   
فترة التخزين فى درجة  ،آما ان  % 95 ورطوبة نسبية اآثرمن  م°   0وهى  حرارة قريبة للمثلى

 .   ايام7فمدة التخزين هى اقل من  م °  10فى درجة حرارة    يوما ،اما 18 - 10هى   م ° 5حرارة 
 وجود  آذلك بالرغم من.وفى آثير من االحيان يبرد آرنب بروآسل بالماء البارد، اوبالهواء البارد

آمية من الشمع على اوراق آرنب بروآسل ، لكنة يذبل نتيجة لفقدان الماء فى حالة عدم 
   .النسبيةالعالية توفرالرطوبة 

 
                                 

 

mereed
Link to photos Arabic-new

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


          Freezing Injury      ضرر التجميد
الخارجية ضررالتجميد البسيط ألوراق البراعم . م ° 0.6- يتجمد آرنب بروآسل فى درجة حرارة   

وشفافة ، اما ضررالتجميد الشديد فينتج عنة ان آل البرعم يصبح  ينتج عنة مناطق صغيرة داآنة 
       .آثير الليونة عند انصهار التجميد غامق اللون وشفاف، و

 
     Rates of Respiration           معدالت التنفس

 درجات الحرارة التالية تم   معدل للتنفس فى اعلى.  آرنب بروآسل يتمتع بمعدل تنفس عالى نسبيا 
                                                         .  يوم من الحصاد2 -1قياسة فى خالل 

م °   درجات 
 الحرارة

20 15 10 5 0 

 /CO2مل
      ساعة.آجم

45-  75 30 -50 20-40 11-24 5-15 

او اذا ضرب .يوم/طن/عدد وحدات حرارية بريطانية=440×ساعة . آجم/CO2لحساب آمية الحرارة الناتجة اضرب معدل التنفس مل
        .اليوم /مترى  طن/ تحصل على آيلو آالورى122× معدل التنفس  

 

 Rates of Ethylene Production   معدالت انتاج االثيلين  

روات الورقية الخضراء  معدالت انتاج االثيلين فى آرنب بروآسل هى اآثر قليال من الخض  
 ساعة  .آجم/ ميكروليتر  0.25  اقل من: آمنخفض فى معدل انتاج االثيلين  االخرى، ولكنة يصنف

 بها اى اصفرار،  معدالت انتاج االثيلين هى اعلى فى البراعم التى.  م ° 5 -2.5  فى درجة حرارة
          .وفى البراعم التى اخرجت من جوهوائى متحكم فية ومفيد

 
   Responses to Ethylene    االستجابة لالثيلين

 لاليثلين وينتج عند التعرض الصفرار وتساقط فى االوراق، وهى   آرنب بروآسل حساس  
                    .اآثرأعراض ضرر االثيلين شيوعا

                                                                        
 

                            Responses to Controlled  Atmosphere(CA) للجوالهوائى المتحكم فية  ستجابةاال  
لكرنب   ثانىاآسيد الكربون مفيدة  % 10 -5اوآسجين و % 4 -1 االجواء الهوائيةالمكونة من   

 هى تقليل االصفرار والعفن، وتقليل تغير لون  اهم الفوائد .  م ° 5 -2.5بروآسل فى درجات حرارة 
علما بان ليس هناك فوائد من استعمال الجوالهوائى . نقطة االلتصاق بالساق، ومنع انتاج غاز االثيلين

التخزين فى جو . م  ° 0فى حالة حفظ آرنب بروآسل فى درجة حرارتة المثلى  المتحكم فية 
االجواء . دة وآذلك قد يسبب تغير داخلى فى اللون يسبب مرارة شدي% 1اآسجين منخفض اقل من 

    .والرائحة ىالنكهةقد ينتج عنها تغيير ف من ثانى اآسيد الكربون  % 12-10الهوائية المكونة من 



 
  Physiological Disorders   جيةلواال ضرار الفسيو

وهىصفة غير مرغوب بها فىالبراعم و تختلف من حيث الصنف  منها االنتفاخ او عدم الصالبة     
ة تحت ظروف االنتاج الرطبة و آما آذلك اللون البنى الداخلى ، فمن الممكن حدوث. وظروف النمو

 أن وجود الندى على االوراق النامية يؤدى الية

 
                                                         Physical Disorders     ميكانيكية األضرار ال

                    . العفن فى وذيادة   الخشنة اثناء الحصاد ينتج عنها آمدات فى البراعم   المعاملة  

 
      

                                  Pathological Disorders      االضرار الباثولوجية  

قابلية شديدة للعفن بعدالحصاد، ولكنة قد يتأثر بنفس الكائنات التى تصيب   آرنب بروآسل ليست لة   
 االنواع المختلفة من الكائنات المسببةفالعفن البكتيرى الناتج من . سيكا ا جنس البر الخضر من 

فالعفن البكتيرى عادة ما يكون  قد يصيب البراعم ،     (Erwinia,Pseudomonas)للعفن الطرى  
اما الفطريات المسببة لالمراض هى اقل شيوعا، لكن قد تحدث اثناء .ناتج من االصابة بالجروح

                  . والممطرة  الباردة  تحت ظروف االجواء  النمو
 _____________________________________________________________

                                                                            

 


