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 معلومات عامة
 

صين  إن ا صلبة وال ستديرة ال ات الم ا   (ية لكرنبي ضا ناب سمى أي يكا    ) Napaي نس براس س ج ن نف ى م ه
Brassica   ة وهى ستدير  هو الكرنب  B. oleracea var. capitata  ولكنها أنواع مختلف ا   أم   الم

B. campestris var. pekinensisهو الكرنب الصينى . 
ستدير                      .ان الكرنب الصينى قد يكون اسطوانيًا أو مستديرًا وقد يكون أقل تكدسًا أو امتالءًا من الكرنب الم

ذآر       آل من   ان المعلومات الواردة فى هذه النشرة تنطبق على         ويالحظ   الكرنب المستدير والصينى ما لم ي
 .خالف ذلك

 
 Maturity Indices الئل الصالحية للحصاد       د
 

ان الرأس الممتلئة يمكن ان تستجيب قليًال للضغط . تعتمد دالئل الصالحية للحصاد على امتالء رأس الكرنب 
 الرأس المندمجة والمتماسكة صالحة ولكنان الرأس غير الممتلئة المفرغة غير صالحة للحصاد . المتوسط باليد

 .للحصاد
 
 Quality indices  ئل الجودة             دال
 

ة للصنف        بعد ازالة االوراق الخارجية البد ان تكون         ة مطابق ون أصفر          (رأس الكرنب أخضر ، أحمر ، ل
م يتكون             ) شاحب الى االخضر   الرأس مندمجة وثقيلة بالنسبة لحجمها وخالية من الحشرات واالمراض ول

رى وب أخ رى أو عي ور الزه ا المح د . به ون االوراق الب ة Crispان تك ب .  وممتلئ سبة للكرن وبالن
  .US. Commercial , US. No. 1المستدير فهناك درجات جودة 
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

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


  المثلىالنسبيةدرجة الحرارة المثلى والرطوبة 
 Optimum Temperature and relative humidity 

 
ه    فى همعظم الكرنب يتم تبريد   تم تخزين ة وي ى درجة حرارة صفر     عغرف التبريد العادي ة   م °ل ع رطوب م

 .إلطالة فترة التخزين% 95نسبية أآثر من 
دة   ه لم ن تخزين ستدير يمك ب الم ر للكرن زين أصناف  6 – 3ان المحصول المبك ن تخ ا يمك ابيع بينم  أس

ى    صل ال دة ت أخرة لم صول المت ة     6المح ى درج التخزين عل ا ب ة احيان ذه الحال ى ه هور ويوصى ف                    ش
 .م 0.5°-

م الى ° شهور على حسب الصنف وعلى درجة صفر6 – 2وفى حالة الكرنب الصينى يمكن تخزينة لمدة 
ويرتبط تدهور الكرنب أثناء فترة التخزين بنمو الشمراخ الزهرى أو شمراخ البذور وهى ظاهرة         . م2.5°

ة  دهور Boltingالحنبط ذورؤ والت و الج ذلك نم وء ا وآ ساقط األوراق وس داخلى وت دهور ال وين والت لتل
ة          ضرورة  ان التخزين الطويل يؤدى الى      . المرضى أو البقع السوداء    رؤوس الكرنب الزال ذيب ل عمل ته

 .االوراق المتدهورة قبل التسويق
 

  Freezing injuryضرر التجميد 
 

د يظهر ضرر التجميد على شكل مناطق شفافة داآنة         . أو مناطق مائية تتدهور بسرعة بعد انصهار التجمي
دويحدث ضرر ال ن  تجمي ل م ى أق ه عل د تخزين ستدير عن ب الم ى الكرن ب  °0.9 – ف ة الكرن ى حال م وف

 .م °0.6 –الصينى عند تخزينه على أقل من 
 

  Rates of Respiration معدالت التنفس
 

 :ان الكرنب المستدير وآذلك الصينى ذات معدالت تنفس معتدلة
 

 م °20 م° 15 م °10 م °5 م°صفر  درجات الحرارة
 معدل التنفس

ساعة*آجم /CO2مل 
2 - 3 4 - 6 8 - 10 10 - 16 14 - 25 

 
  اضرب معدل التنفسالناتجة الحرارة لحساب آمية 

وم   / طن/ عدد وحدات حرارية بريطانيه    = 440 ×ساعة*آجم/ CO2 مل   نفس      إذا أو. ي دل الت و      122 × ضرب مع ى آيل   نحصل عل
 .يوم/متريطن  /آالورى

 
 Rates of Ethylene Production اإلثيلين    إنتاج تمعدال

 
ل من             ر  0.1إن معدالت إنتاج اإلثيلين عادة منخفضة جدًا أق ى درجة       * آجم   /  ميكروليت   .م°20ساعة عل

 . ان معدالت اعلى من ذلك قد تم تقديرها فى حالة الكرنب الصينىاال
 

 Responses to Ethylene   لإلثيلين اتاالستجاب
 

ولذلك فان التهوية .  واصفرارهااوراقه )انفصال (ان الكرنب حساس لالثيلين حيث يسبب االثيلين تساقط      
ين                   ضة من االثيل زات منخف ى ترآي اء عل ى    . المناسبة أثناء التخزين تعمل على االبق ين ال ؤدى االثيل وال ي

  .Black spot or pepper spotsزيادة مشكلة النقط السوداء أو الفلفلية 
 
 
 
 



 
  Responses to CAالمتحكم فيه    للجو الهوائياتاالستجاب

 
نخفض                 ه أوآسجين م وائى ب سيد   %) 2.5(يمكن االستفادة واطالة فترة التسويق باستخدام جو ه انى أآ وث

ه يمكن ان    . م °5 –وعلى درجة حرارة صفر  %) 6 – 2.5(الكربون مرتفع    تحكم في ان الجو الهوائى الم
ؤخر انفصال االوراق              يحافظ على اللون و     .النكهة فى الكرنبيات ويؤخر نمو الساق الزهرى والجذور وي

بالنسبة للكرنب  % 1مع الكرنب المستدير أو      % 2.5يالحظ ان استخدام جو هوائى به أوآسجين أقل من          
ى  % 10الصينى سيؤدى الى حدوث تخمر آما ان استخدام ثانى أآسيد الكربون بنسبة أآثر من          سيؤدى ال

 .تلوين داخلى فى الكرنبسوء 
 

 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           
 

سوداء  ة ال ى االوراق : Black spotالبقع سوداء عل ة ال ة (ان البقع ة أو بقع ة الفلفلي ضًا البقع سمى اي ت
وين                      ) Gomashoالعنق أو جوماشو     ة صغيرة أو متوسطة من سوء التل ارة عن منطق وهى ضرر عب

الوراق            توج ة ل ى العرق الوسطى والعروق الفرعي د تعرض             . د عل ذه األعراض عن ويمكن ان تظهر ه
ا                    ادة م الكرنب للحرارة المنخفضة فى الحقل وآذلك بحصاد رؤوس زائدة فى العمر ولكن هذا العرض ع
رارة    ا ح ضة يعقبه رارة منخف ة ح ى درج ب ال ؤدى تعرض الكرن زين وي شحن والتخ رتبط بظروف ال ي

ى الكرنب                  مرتفعة ال  سوداء ف ة ال ى تشجيع ظهور هذا العرض وال يؤدى االثيلين الى تشجيع ظاهرة البقع
ستدير           ذا الضرر              الصينى وتختلف آل من أصناف الكرنب الم ى مدى حساسيتها له صينى ف والكرنب ال

يمكن  %)10أآثر من   (الفسيولوجى ويالحظ ان التخزين فى جو به ترآيز عالى من ثانى أآسيد الكربون              
 .ان يقلل من ظاهرة البقعة السوداء على الكرنب المستدير

 
د  ة   :Chilling injuryضرر التبري ى درج صينى عل ب ال ى الكرن د ف ن ان يحدث ضرر التبري  يمك

ر األساسى  °صفر ول والمظه هور أو أط ة ش د ثالث طى  م بع رق الوس وين الع وء تل وخاصة األوراق س
 .ن حيث مدى حساسيتها لسوء تلوين العرق الوسطى لالوراقوتتباين األصناف فيما بينها م. الخارجية 

 
  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 

 
ائى            إ ن الطرى الم اء اتخزين هو العف ن  Sclarotiniaن أآثر االضرار الباثولوجية فى الكرنب أثن  والعف

ن الب .Botrytis cinereaالرمادى  رى الطرى وتحدث باسباب      وبقع االلترناريا على األوراق والعف كتي
شمل      ا وت ن البكتري ة م واع مختلف ن  Erwinia – Pseudomonas – Xanthomasأن ؤدى العف   وي

ى                د يحدث ف سجة المصابة وق ى األن زج ف اب البكتيرى الطرى الى تدهور ل ات  أعق إن .  االصابة بالفطري
ى خفض تطور         ازالة األوراق الخارجية وسرعة التبريد والتخزين فى درجة حرارة منخفض              ؤدى ال ة ي

 .نمو فى درجات الحرارة المنخفضة وااللترناريا يمكن ان تBotrytisهذه األعفان بالرغم من ان الـ 
 

    Special Considerationsاعتبارات خاصة 
ت             اهزة لالس ة الج سالطات المقطع ى ال ا            هالكإن استخدام الكرنب ف  المباشر أو الكرنب المقطع يحدث به

ا ان استخدام                % 15 – 5ء التخزين و     أثنا تلون بنى  ل سوء التلوينكم ى تقلي ؤدى ال ون ي ثانى أآسيد الكرب
ظ    األوآسجين المنخفض عن الالزم يؤدى الى تخمر وانتفاخ العبوات         وخاصة اذا آانت درجة حرارة حف

 .م°5هذه المنتجات على درجة حرارة أعلى من 
 
  
 


