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 Maturity Indices دالئل الصالحية للحصاد       
 

 أيام من 7 – 3 بعدان قرون الباميا هى ثمار غير مكتملة النمو ويتم حصادها وهى فى مرحلة نمو سريع وتحصد 
وبعد هذه المرحلة . ة زاهية ولحمية والبذور صغيرويجب ان يتم حصاد الباميا والقرون مازالت خضراء. التزهير

 .ويقل اللون األخضر ومحتوى المادة اللزجة) خةيشا(ة وغير طازجة تصبح القرون مخوخ
 

 Quality indices  دالئل الجودة             
 

ا مطابق للصنف                  ة ولونه ست متليف ادة أخضر زاهى     (البد ان تكون قرون الباميا غضة ولي د ان   )ع   والب
اء                       د الم اف وفق ا مظاهر الجف . تكون القرون جيدة التكوين ومستقيمة وذات مظهر طازج وال تظهر عليه

ام        US. No 1هى  ودرجة الجودة    ى أساس الطول آاحج رون عل ة الق تم تعبئ  ، Fancy ، Choice وت
Jumbo     وب ن العي ة م ا خالي ون البامي د ان تك ة   والب واد الغريب سوق والق   والم ل األوراق وال رون مث

ة               . كيةيالمكسورة واالضرار الحشرية والميكان    اء عملي دًا لالضرار أثن ان قرون الباميا الغضة حساسة ج
ؤدى االضرار    الجمع وخاصة عند حواف القرون       ى أو أسود           حيث ت وين بن ى مظهر سئ وتل د  .  ال ان فق

                              .ريد والتدهور المرضىيرتبط عادة باالضرار الميكانكية وفقد الماء واضرار التبالجودة أثناء التسويق 
 
 

 Optimum storage Temperature   لى  المث التخزين حرارةدرجة 
 
دة  م ° 10 – 7 ة لم ودة عالي اظ بج ن االحتف ام 10 – 7ويمك ه. أي ظ ان ى   ويالح ا عل زين البامي م تخ  اذا ت

دهور المرضى  اء واالصفرار والت د الم ى فق ودة يرجع ال د الج ان فق ة ف رارة مرتفع م . درجات ح واذا ت
ل من المو              ى درجات حرارة أق ا عل د             تخزين البامي ا أضرار تبري ا سيحدث به أنظر االضرار    (صى به

دهور مرضى      ). الفسيولوجية ر وت . وتشمل مظاهر اضرار التبريد سوء تلوين سطح القرون وحدوث تنق
 . تبريد الباميا تبريدًا سريعًا بالماء البارد أو دفع الهواءنويمك

 
 Optimum Relative Humidity    المثلى  الرطوبة النسبية

 
دل                 ان فقد   الماء عالى جدًا فى قرون الباميا غير مكتملة التكوين وتختلف االصناف فيما بينها من حيث مع

ة        هذا ال فقد الماء ولتقليل   سبية عالي ة ن ى استخدام رطوب اج ال ك    %) 100 – 95(فقد الماء نحت ساعد ذل وي
 . فقد الطزاجة والمظهر الطازج آل منعلى تقليل
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  Rates of Respiration معدالت التنفس
 

 ان قرون الباميا ذات معدالت تنفس عالية 
 

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

ساعة*آجم /CO2مل 
27 - 30 43 - 47 69 - 72 124 - 137

 
  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

 
 لإلثيلين اتاالستجابن واإلثيلي إنتاج تمعدال

Rates of Ethylene Production and Responses to Ethylene 
  

 ).م°10ساعة على * آجم/ ميكرولتر 0.5أقل من (ان قرون الباميا ذات معدالت انتاج أثيلين منخفضة 
 .ا عن طريق زيادة اصفرار القرونا لالثيلين يقلل من فترة حياتهان تعرض البامي

 
  Responses to CAالمتحكم فيه    للجو الهوائياتاالستجاب

 
ة    متحكم  ان الباميا ال يتم تخزينها فى جو هوائى          ى المستوى التجارى     فيه آمعامل ى . عل ة  وف  استخدام    حال

ون     درجات حرارة التخزين الموصى    سيد الكرب انى أآ ان استخدام ث ز    بها ف افظ   % 10 – 4بترآي ه يح فإن
صابة        رون الم ى الق دهور المرضى عل وين والت وء التل ن س ل م رون ويقل ى الق ضر ف ون األخ ى الل عل

ان و. مكن ان يؤدى الى نكهة غير مقبولة      ي % 10آما ان ترآيز ثأنى أآسيد الكربون أعلى من         . باضرار  
 .يقلل معدالت التنفس وقد يكون مفيدًا فى تخزين الباميا%) 5 – 3 (االوآسجين المنخفض 

 
 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           

 
د   وين            :Chilling injuryضرر التبري ا هى سوء التل ى البامي د ف ضرر التبري سية ل ان المظاهر الرئي

ى              (رضى   والتنقر وتكوين مناطق مائية وزيادة فى التدهور الم        ى درجة حرارة أعل ا ال د نقله وخاصة عن
سويق اء الت ال أثن و الح ا ه د ) آم ضرر التبري ساسيتها ل ث ح ن حي د تختلف االصناف م تخدام . وق ان اس

طريقة الغمر فى الكالسيوم أو التخزين فى جو هوائى متحكم فيه قد أشير الى انها تقلل من مظاهر ضرر    
 .التبريد

 
 م أو أقل° 1.8 –يحدث على درجات حرارة :  Freezing injuryضرر التجميد 

 
 

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 
شائعة إ ة ال ا المختلف ات والبكتري سبب الفطري ا يمكن ان يحدث ب دهور المرضى للبامي ولكن ضرر ن الت

ى ت   ان الت د واألعف م أس  التبري ر أه ة يعتب رار المختلف د الحص بابشجعها االض د بع ان .اد  الفاق ان االعف
ة  سبب    Rhizoctonia و Rhizopus ، Geotrichumالفطري رى ب دهور البكتي ذلك الت  وآ

Pseudomonasفى الباميا قد أشير الى انها تسبب فاقدًا بعد الحصاد . 
 


