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 Maturity Indices         حصاددالئل الصالحية لل

 
 إلي الخارجية راقواأل الحجم المناسب وقبل وصول أعناق إلي الحقل آله نباتاتيتم حصاد الكرفس عندما تصل 

را الن الكرفس ينمو بطريقة متجانسة في آل الحقل ونظ) انظر ظاهرة التفريغ  (  (Pithness)غمرحلة التفري
 األعناق  بعد تهذيب على أساس الحجم)وسءالر( الكرفس مرة واحدة وتتم تعبئة الوحدات حصادفانه عادة ما يتم 

 . الخارجيةراقواألو
 

 
 

 Quality indicesدالئل الجودة                
 

ليس ضروريا ان ( راق منتظمة الشكل جيدة التكوين ومندمجة أوالكرفس الجيد تكون فيه الرؤوس ذات أعناق 
ومن مظاهر الجودة طول  .وبها اقل التواء ومظهرها اخضر فاتح وطازجة)  أو األمتالءتكون زائدة االنتفاخ

 األضرار التفسخ وخلوها من أو التشققات أو الخضراء األعناق أو األسودوخلوها من العيوب والقلب  األعناق
 US. grades : Extra No. 1 ; No. 1 ; No. 2 :ودرجات الجودة تشمل . األمراض أوعن الحشرات الناشئة 

في  unclassfied درجات جودة إلي وقد يتم بيع الكرفس غير مصنف 1957وهذه الدرجات تم وضعها عام 
  . US gradesشحنه لم تطبق عليها درجات 

 

 
   Optimum temperatureدرجة الحرارة المثلى    

 
 أسابيع وعادة يتم 7 - 5 إليفترة تصل  ويمكن أن يتم تخزين الكرفس تحت الظروف المثلى  .ةصفر درجة مئوي

آان التخزين المستهدف م لو °2 –ثم تخزن على درجة صفر ) لى أوتبريد ( تبريد الكرفس بعد الحصاد مباشرة 
 من أسبوعين وذلك للحصول على جودة آثرأم ال يوصى به لمدة °5حيث أن تخزين الكرفس على . اقل من شهر

 نمو األجزاء إليم قد يؤدى °صفر نى معلأن على درجة حرارة زي التخانويالحظ .  مقبولة حسيةشكلية و
 ) . الداخلية راقواأل( الداخلية للرأس 
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/CeleryPhotos
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 Optimum relative humidityالرطوبة النسبية المثلى   
98 - 100 %  

 

 
  Rates of Respirationمعدالت التنفس      

 
 20 15 10 5 0           م°درجة الحرارة  

 معدل التنفس
 ساعه*آجم/CO2مل 

3 5 12 17 32 

 
. يوم / طن/ عدد وحدات حرارية بريطانيه  = 440 ×ساعه*آجم/ CO2 اضرب معدل التنفس مل      الناتجة الحرارة   لحساب آمية    

 .يوم /طن مترى /آالورى  نحصل على آيلو122 × اذا ضرب معدل التنفسأو
 

 
  Rates of Ethylene Production اإلثيلينمعدالت إنتاج 

 .م °20ساعة على درجة حرارة * آجم /  ميكروليتر 0.1اقل من 
 

 
     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب

رجات الحرارة على دوزات المنخفضة  بالترآيوخاصة بدرجة آبيرة الخارجي لإلثيلينالكرفس غير حساس 
 أوم °5 على درجة حرارة أآثر أو المليون فيجزء 10 اثيلين خارجى بترآيز إليوعند التعرض  .المنخفضة

 . فقد اللون االخضرإلي ذلك يؤدى نإ فأعلى
 

 
  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب

 فائدة محدودة بالنسبة للكرفس فقد لوحظ تأخير الشيخوخة والتدهور عند ليإ المعدل الهوائييؤدى استخدام الجو 
 .  آربون أآسيد ثاني % 5 - 3 + آسجينأو % 4 - 2استخدام جو معدل به 

 أو يساوي ما إلي الكربون أآسيد ثانيوزيادة % 2 اقل من إلي آسجينو الناتجة عن انخفاض األاألضراروتؤدى 
 الهوائي ويستخدم الجو البني الداخلية باللون راقواأل تكوين رائحة ونكهة غير مقبولة وتلون إلي% 10 من أآثر

 أآسيد ثاني ارتفاع أنمع مالحظة  .التجاري للشحن المختلط بين الكرفس والخس على المستوى CAالمتحكم فيه 
حيث ال (حالة الخلط مع الخس  في ولكنه ال يستخدم راقواأل في تعطيل االصفرار والتدهور إليالكربون يؤدى 

  .) الكربونأآسيد ثانييتحمل الخس زيادة 
 

 
 Physiological and Physical  Disorders    الفسيولوجية والطبيعيةاألضرار

         
 . الداآناألسود اللون إلي الداخلية لونا بنيا سرعان ما يتحول راقواألتكتسب :  Blackheart  األسودالقلب 

 الطماطم في عفن طرف الساق أو  tip-burn الخس في راقواأل حالة احتراق حواف فيمشابه لذلك والمسبب 
blossom-end rot  نقص الكالسيوم إليفان التعرض لنقص الماء يؤدى في ذلك  ورغم اشتراك عوامل آثيرة 

 . موت الخاليا إلي يؤدى الذيو
Brown checking : ويسببه نقص البورونلألعناقلسطح الداخلى  على طول اأساسيةيحدث انشقاق بصفة . 
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م وتظهر على شكل مناطق ذات °0.5- التجميد عند درجةأضرارتبدأ :  Freezing injuryالتجميد أضرار
 أعناق في قصيرة أشرطة أو حالة التجميد المعتدل فانه يحدث تنقر في وراقواأل مسلوق مع ذبول مائيمظهر 

 .ول فترة التخزين  لون بنى مع طإلي تتحول راقواأل
 

 يطلق الذيو) النخاع (  الداخلية األنسجةان تدهور وانهيار : Pith Breakdown األعناق نخاع أوانهيار قلب 
سفنجى ويصبح إ و قوام األبيض اللون إلي النخاع ياتحول خالتحيث )  ساق مخوخ أو( عليه تخويخ النخاع  

 Cold نتيجة انخفاض الحرارة اإلجهادالشيخوخة ومنها مجوف عن طريق عوامل عديدة من التى تساعد على 

stress اإلصابات نتيجة أو )وتكوين الساق الزهرية(التزهير  والتغيرات السابقة لمرحلة. جهادات نقص الماءإ و 
 . نبات الكرفس ويحدث تخويخ النخاع بعد الحصاد ولكن الظروف المثلى للتخزين تحد من تطوره فيالجذرية 
ؤدى  : Crushing or cracking )التفسخ ( التشقق  أوالتهشم  ي هذا شائع وي دهور     إل ى والت ون البن  سرعة التل

د              ة والت ل    أوولذلك يجب العناية الفائقة بكل من الحصاد والتعبئ ا        األضرار ل لتقلي ى تتعرض له اق  الت  الكرفس   أعن
  . الممتلئة

 

 
  Pathological Disorders الباثولوجية األضرار

ل وعدم توافر درجات أو تواآبت مع سوء التدإذا الفاقد بعد الحصاد وخاصة أسباب عامل هام من األمراضان 
ومن المسببات المرضية البكتيرية والفطرية اثناء مراحل النقل والتخزين وحتى على .ل واالحرارة المناسبة للتد

 , Erwiniaوتسببه Bacterial Soft rot   الطرىمرض العفن البكتيرى :مستوى المستهلك ما يلى 

Pseudomonas العفن الرمادى وGray mold  يسببهالذي Botrytis cinerea  العفن المائى و Watery rot 
 حالة في أسابيعن تتطور خالل عدة أ يمكن  Sclerotinia  وBotrytisويالحظ ان   Sclerotinia sppه يسببالذي

  . م2التخزين على درجة 
 

 
    Special Considerationsاعتبارات خاصة 

 
 عرضه بشدة لالصابات البكتيرية  Fresh cut حالة الـ في الكرفس آما في المقطوعة األعناق الناتجة عن األسطح

دا              أووان تقليل االصابة     ادة ج ا باستخدام اسلحة قطع ح  التقليل الواضح العراض التدهور يمكن ان نحصل عليهم
ة                 فيكية االخرى    الميكاني األضرارمع تقليل االحتكاآات و    وفر درجة عالي ة مع ت  اماآن التقطيع وذلك خالل التعبئ
 . من النظافة والتطهير

 


