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   عة عين شمس، حدائق شبرا، القاهرة، مصرقسم البساتين، آلية الزراعة، جام
                 Maturity Indices)          الصالحية للحصاد(ل اآتمال النمو دالئ

و  ة أو الراديكي شيكوريا اإليطالي ة  Cichorium intybusال ة المرآب ة للعائل ة التابع ن محاصيل الخضر الورقي . Compositae م
ى وصوله       يةق الور سيعتمد اآتمال نمو الرأ    ة عل سويق       للشيكوريا اإليطالي ى الحجم الت ام من          ا إل ذي يحسب باألي اريخ   ي المناسب وال  ت

مر أو إلى األحمر   األخضر إلى األحنمن اللويتحول لون األوراق  ،في بعض األصناف).  يوم86 – 75عادة ما بين  (زراعة البذور   
ارد    لمرحلة اآتمال النمو أو عند        الرأس وصولالبنفسجي عند    ة              . بداية الطقس الب ى مرحل ة إل شيكوريا اإليطالي ى وصول ال ستدل عل ي

ة قروين وصالبة واندماج الرأس الو    اآتمال النمو باآتمال تك    بيه             . ي ل ش ة ذات شكل مخروطي طوي شيكوريا اإليطالي أوراق   أوراق ال  ب
ة مع جزء صغير من ا          يشيجب حصاد ال  . خس الرومين  رأس الورقي ضمان اتصال  ذلج كوريا اإليطالية بقطع ال دماج األوراق   ر ل وان

   .وعدم انفراط الرأس الورقية
   Quality Indicesدالئل الجودة          

تالء األو  ى ام ودة عل ل الج د دالئ رأستعتم دماج ال ز  واراق وصالبة وان ع الممي ر الالم سابها المظه وع وآت ون نصل ا للن ف وأن تك
ضاء خالي ألوراق بي روق الوسطية ل ز. شققاتة من التالع ضًا أن تتمي ن األوراق يجب أي ا م  اإلصابات الحشرية واألضرار بخلوه

   . أو الميتة حواف األوراق من األنسجة المبقعةالميكانيكية المصاحبة للحصاد والتعبئة مع خلو
 Optimum Temperature and Relative Humidityدرجة الحرارة والرطوبة النسبية المثلى       

شيكوريا    ، و المئوي يوم بتخزينها على درجة حرارة الصفر21–16على جودة الشيكوريا اإليطالية لمدة      يمكن الحفاظ    دان ال لتالفي فق
رؤوس       تخزين يجب   اإليطالية للماء بعد حصادها وأثناء ال      دئي لل د المب دة               إجراء عملية التبري راتين مجع ا في آ م تعبئته ة ث اءة عالي  بكف

     . البولي إيثيلين  أغشية غير منفذة لبخار الماء مثلةقومبطنة من الداخل بأغشية رقي
 Rates of Respirationمعدالت التنفس          

 :تنفسالمعدالت  الدالة على  القيموفيما يلي بعض ،بدأ حديثًا قياس معدالت تنفس الشيكوريا اإليطالية
 م20o                        م7.5o                 :                        درجة الحرارة

     25                           12          :                 ساعة* آجم /CO2 مليليتر 
 

 :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 ● 

 Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج اإليثيلين          
    .م20oعلى درجة حرارة  ساعة*  آجم/ ميكروليتر1.0–0.6ثيلين منخفضة وتكون في حدود يمعدالت إنتاج الشيكوريا اإليطالية لإل
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 Responses to Ethylene          االستجابات لإليثيلين

، ةن الفطري  اعف األب إلصابة وزيادة قابليتها ل  باللون البني    وراقاأل حواف   إلى زيادة تلوين  ثيلين  ي تعريض الشيكوريا اإليطالية لإل    ؤديي
ز    هاتعريضآما يؤدي    ون إ       10 لترآي ى درجة حرارة          جزء في الملي ين عل سب    م7.5oيثيل ة ن دة   % 98ة  ي ورطوب ى سر      6لم ام إل عة  أي

   .تحول لون العروق الوسطية لألوراق من اللون األبيض إلى اللون الوردي ثم للبنفسجي
 Responses to CAاالستجابات للجو الهوائي المتحكم فيه          

ة               ة الكافي ه بالدق دة      يحتمل أن   ، ولكن  لم يتم تحديد استجابات الشيكوريا اإليطالية للجو الهوائي المتحكم في اك فائ  من التخزين     تكون هن
ة            ،%)5 (CO2وعالي من   %) 3( ترآيز منخفض من األآسجين      تحت  ولكن التخزين على درجات حرارة منخفضة هو أفضل طريق

داخلي                    . للحفاظ على الجودة   ي ال ون البن أظهرت الدراسات الحديثة أن الترآيز المنخفض من األآسجين يؤدي إلى ظهور أعراض التل
   .لرؤوس الشيكوريا اإليطالية

  Pathological Disordersاألضرار الَمَرضية          
ا       سببه بكتيري ذي ت ذي يظهر   Erwinia cartotovoraالشيكوريا اإليطالية شديدة الحساسية لإلصابة بالعفن البكتيري الطري ال  وال

ي    شديدة اإلصابة عند تخزين الرؤوس على درجات حرارة دافئة، آما أنها           ل البكتين سب    بالتحل ذي ت ا   به   ال د  Pseudomonasبكتري  عن
د الحصاد                .  المنخفضة لتخزين على درجات الحرارة   ا رؤوس عن تصاب الشيكوريا اإليطالية عادة باألعفان البكتيرية عندما يتم قطع ال

ضًا لإلصابة           . األوراقعند مستوى قواعد     ة أي شيكوريا اإليطالي سجة حواف                تتعرض ال ع وموت أن ا تبق ائعة منه بأضرار محددة وش
سببها فطر      األ ي ي ان المخزن الت دة والمناسبة         Botrytis cinereaوراق وآذلك أعف ى درجات الحرارة الجي د التخزين عل ى عن  حت

    .للشيكوريا اإليطالية
 
 
 
 


