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 ترجمة وإعداد
 ُمرضي عبدالعظيم عطا علي
   دائق شبرا، القاهرة، مصرقسم البساتين، آلية الزراعة، جامعة عين شمس، ح

                 Maturity Indices)          الصالحية للحصاد(ل اآتمال النمو دالئ
ق  Leguminasae أحد محاصيل الخضر الجذرية إال أنه يتبع العائلة البقولية Pachyrhizus erosusبالرغم من أن الهيكاما   ويطل

سيكية أو الفاصول           عليه أيضًا العديد من المسميات منها ال       ا المك ة  يلفت المكسيكي أو البطاط ي       . ا الجذري ر ب شابه الكبي ن جذر   ونظرًا للت
ون     .  وجذر اللفت فإن أقرب المسميات الواصفة للمحصول باللغة العربية هو اللفت المكسيكي      الهيكاما سم جذر اللفت المكسيكي بل  يت
شرته ي  ق ةالبن ة أو مطهي ذور طازج ل الج ن حصاد . وتؤآ ذوراليمك اء ج و والتطور أثن يالنم دة مراحل ف تم .  ع ذور احصي د الج

ى     يصل وزن   في حين  ،من النباتات الخضراء للتسويق في أسواق معينة     )  جم 150–100(الصغيرة الغضة    ة النمو إل  الجذور مكتمل
و   الجيد لطبقة البريديرم وطعمها      هاتكوينر مكتملة النمو بحجمها الكبير و     تتميز الجذو .  جم 1500–250 ادة صالبة    . النشوي الحل ولزي

   .يتم وقف الري  والاتلنباتل ةالخضري عيمالمجلطبقة البريديرم لجذور اللفت المكسيكي ال تتم اإلزالة الميكانيكية 
   Quality Indicesدالئل الجودة          

ى       جذور الل   تعتمد دالئل جودة   ة فت المكسيكي عل ل صولها للحجم  انتظام شكلها وو   الجذور وصالبتها و  نعوم وع وال   الممث صنف  للن
ضارة والعصيرية و    األضرار الميكانيكية وأن يكون لح وخلو قشرتها من     سمًا بالن سبًا  م الجذور مت شوي     مكت م الن ون األبيض والطع لل

د      توجد درجات جودة أمريكية للفت المكسي  ال. الحلو ّم تحدي اواي ت ة ه ى حجم     كي ولكن في والي ادًا عل ين للجودة اعتم  الجذور   درجت
   .)الطين( بقايا التربة من و) األضرار الحشرية والميكانيكية– خشونة القشرة– التشققات–سوء التلوين (من العيوب  اوخلوه

 Optimum Temperature and Relative Humidityدرجة الحرارة والرطوبة النسبية المثلى       
سي        ظروف التخزين المثلي الموص     ا لجذور اللفت المك ى النطاق التجاري      ،كيى به ة            ، عل ى الجذور جاف اظ عل  تتطلب ضرورة الحف

ى درجة حرارة               . وباردة ا عل ذا يجب تخزينه ة  م˚15–12.5جذور اللفت المكسيكي حساسة جدًا لإلصابة بضرر البرودة وله  ورطوب
ع  ر ولكن تبدأ الساق في التزر       أشه 4ى   إل 2بين   يتوقع أن يتراوح العمر التخزيني تحت هذه الظروف ما        %). 80–70(نسبية معتدلة    ي

ة      إن  . يصاحب تزريع الساق نقص في الوزن مما تؤدي إلى انخفاض عصيرية الجذور           . بعد حوالي شهرين   ل األضرار الميكانيكي تقلي
    .عفان أثناء التخزينباأل الجذور فرصة إصابة  منإلى الحدود الدنيا أثناء الحصاد يقلل الجذور  بريديرملطبقة

 Rates of Respirationنفس          معدالت الت
 م20o م12.5o م10o م5o مoصفر درجة الحرارة

  – – 10–6 6–4 4–2 :ِقطع الجذور الطازجة ساعة*آجم/CO2مليليتر 4–3 4–2 10–5 6–5 4–2 :الجذور مكتملة التكوين
نخفض عند التخزين على درجة حرارة   ولكنه يم˚10–5  حرارة أثناء التخزين على درجات جذور اللفت المكسيكي تنفسيزداد معدل   

 .هاالتي اآتمل نموأعلى من تلك كون  ي الصغيرة التي مازالت في مرحلة ما قبل اآتمال النمون معدل تنفس الجذورإ . م˚10أعلى من 
  :يتم حساب آمية الحرارة الحيوية الناتجة بإحدى الطريقتين التاليتين

 .يوم/طن/عدد الوحدات البريطانية = X 440) ساعة* آجم /CO2مليليتر (معدل التنفس ● 
  .يوم/طن المتري/آيلو آالوري = X 122معدل التنفس ● 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

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


 Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج اإليثيلين          
ا  ولكن يزدا) ساعة * آجم/ ميكروليتر0.1أقل من (لين ييثالمكسيكي آميات قليلة جدًا من اإللفت لتنتج جذور ا  ي د معدل إنتاجه  نلإليثيل

   .م˚10 التخزين على درجة حرارة نتيجةبعد تعرضها للبرودة ) آجم ساعة/ ميكروليتر0.5(
 Responses to Ethylene          االستجابات لإليثيلين

   .نلإليثيليجذور اللفت المكسيكي غير حساسة 
 Responses to CAاالستجابات للجو الهوائي المتحكم فيه          

 المحاصيل   سلوك  استنادًا على    ، ولكن متحكم فيه الهوائي  ال جوال في اللفت المكسيكي  تخزيناليًا لبيان فائدة    توجد معلومات متاحة ح    ال
ا    ع ا َطبالنسبة لقِ . مثل هذه الظروف  تحت  ه  لتخزيندة متوقعة   يتوقع أن تكون هناك فائ     الجذرية األخرى، ال    لجذور الطازجة فإن تخزينه

   .سوء التلوين  تطور األعفان و آٍل مندى إلى انخفاضم يؤ˚5على درجة حرارة  )%10–5 مابين CO2(هوائي معدل  في جو
 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية          

رارة   ة ح ى درج ا عل د تخزينه رودة عن ضرر الب ساسية لإلصابة ب ة الح سيكي عالي لم˚10جذور اللفت المك ن أ.  أو أق ر ن تظيمك ه
 ،م˚10ع من التخزين على درجة حرارة    ابي أس 3–1 خالل   اعتمادًا على الصنف وظروف اإلنتاج،       أعراض اإلصابة بضرر البرودة،   

ى درجة حرارة            تلك األعراض  ولكن لم تالحظ     د التخزين عل ى      تظه . م˚12.5 عن ان عل ة للجذور آمظهر       سطح األر األعف  الخارجي
العين المجردة،    يم بأضرار البرودة لإلصابةرئيسي   ه ب سجة الجذور          كن مالحظت ى أن ي تظهر عل سية الت ا أعراض اإلصابة الرئي  أم
عند التعرض للبرودة الشديدة يصبح لحم الجذور مطاطي      أما   .م الجذور لتكوينها الطازج   فتتلخص في سوء التلوين وفقدان لح     الداخلية  
ى   ثم يتطور متجهاً    من القشرة  ث يبدأ حيسوء التلوين الداخلي للجذور على شكل نمطي        يظهر  . التكوين  وهو  ) الجذور ملح  (داخلال  إل

ة    االنتشار في الجذور التي تصاب بأضرار برودة         عرض شائع وشديد   ى درجة حرارة        (معتدل ة عل إن خفض درجة   ). م˚10المخزن
ساب الجذور ل               ى اآت ؤدي إل ك ي شفاف   حرارة التخزين عن ذل يس بالضرورة أن يظهر سوء           ول ،لمظهر ال ذي يكسب      التل  كن ل وين ال

   .ألعفان على مثل هذه الجذور لالداخلية عراضاأل ويمكن أن تظهر ،ون البنيللالجذور ا
  Pathological Disordersاألضرار الَمَرضية          

 تيوالPenicillium, Rhizopus, Cladosporium  تسببه فطرياتوالذي   الشائع السطحي هو العفنسيكيجذور اللفت المك عفن
  أعراضها   تظهر  ، بعد حصادها   اللفت المكسيكي،  جذورأغلب األعفان التي تصيب      إن. أمكن عزلها من على أسطح الجذور المصابة      

   . أضيرت ميكانيكيًا أثناء الحصاد والتداول وآذلك على الجذور التي أصيبت أثناء التخزين بضرر البرودةعلى الجذور التي
 
 
 
 

 


