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 Maturity Indices        حصاددالئل الصالحية لل

اين  هو محصول خضر جذري      (.Raphanus sativus L)ان الفجل  دة حول     لاشك  األمتب تخدامات عدي ه اس  ول
الم ر و إ.  الع ل االحم ل ذات ن الفج دبب  الفج شكل الم واع ال    icicleال ن ان يوعا ولك ا ش و اآثره يوى ه ل االس  فج

Daikon    ات   ان عدد االيام بعد الزراعة أو.  يزداد انتشارها من بالد مثل آوريا واليابان وتايوان والصين د االنب  بع
ى حسب        70 – 30  من   تختلف ا عل زرع   الطراز    يوم ى اساسه    حدد تويالمن اد ا   ا عل شائع   . لحصاد  ميع ان الحجم ال
ة الممارسات ادارة  ان. جلة سم آقطر الآبر سمك فى الف  1.6االحمر هو    للفجل ى سرعة     ح الالزراعي ة ترآز عل الي

ة    آذلكوستخدام ممارسات التسميد والرى     ان ا حيث    نحصل على نكهة معتدلة وقوام جيد      النمو حتى   الظروف البيئي
 ان الفجل زائد النمو.  قوام خشبى وحرافة عاليةالحصول على تؤدى الى  قد  الفجلنموسرعة ل ي تقلتؤدى الىالتى  

 .واسفنجى فى قوامه وقد تتكون به نكهة شديدة بالنسبة لمعظم االذواق) مخوخ(يصبح مفرغا داخليا 
 
 

 Quality indicesدالئل الجودة               
 

سبة        ان الجذور فى حزم الفجل سواء آانت بالعرش االخضر أو بدونه يجب ان تكون متماثلة واشكالها متجانسة بالن
وام        للصنف وجيدة التكوي   ا غضة الق و واالضرار               ن وناعمة متماسكة ولكنه ة من االضرار الناتجة عن النم  وخالي

ة            رآما يجب ان تكون الع    . الميكانكية أو االمراض أو الحشرات     ى الحزم ذات مظهر طازج ممتلئ وش الخضراء ف
ذور أو اإل    م اضرار اخرى شديدة أو وجود حوا      أيةوخالية من ضرر التجميد أو       يئة أو      أي صفرار أو    ل الب وان س ه ال

 .امراض أو حشرات 
 . والتجارية US No. 1 درجات جودة 1968تشمل درجات الجودة االمريكية والسارية منذ 

 
             Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  

 
ى ن       . م  °صفر العر                ح ان التبريد السريع ضرورى جدا حت ان ب ة للفجل سواء آ رة تخزيني ى اقصى فت ش أو  صل عل
د وعادة ما يستخدم الثلج مع الفجل للمحافظة على الحرارة وتوفير رطوبة للمحافظة على القوام   . بدونه  Crisp  الجي

 وجود  ع يوما م14 – 7فانة من المنتظر ان تحتفظ جذور الفجل االحمر بجودة مقبولة لمدة         وتحت هذه الظروف  .  
ة ال         28 – 21العرش االخضر ومدة     ة ازال ى حال ا ف ستمر الفجل صنف              يوم د ي دة  Daikonعرش االخضر وق        لم

 . شهور تحت نفس الظروف السابقة4 –   3
 
 

 Relative Humidity Optimumالرطوبة النسبية المثلى   
                      95  – 100% 

 
 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/RadishPhotos
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  Rates of Respirationمعدالت التنفس                     
 

 الفجل االحمر العادى
 

 20 10 5 صفر     م°رجة الحرارة  د 

   ساعة*آجم/ CO2معدل التنفس مل 
 62 - 58 16 - 14 9 - 8 7 - 6 حزم بالعرش
 26 - 19 7 - 6 5 - 3 4 - 2 بدون عرش

 
 للحصول على عدد الوحدات الحرارية 440×ساعة  *آجم/ CO2 ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس مل 

  .يوم/ طن متري/  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورى122 ×أو يضرب .يوم/ طن/BTUالبريطانية 
 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 

  . م20آجم فى الساعة على درجة حرارة /   ميكروليتر0.1 منخفضة جدا أقل من
 
 

              Responses to Ethyleneتجابة لالثيلين االس
 

 . التخزين والتعرض لالثيلين يبدأ العرش االخضر فى االصفرار بطول فترة: الفجل غير حساس
 

 
  Responses to CAاالستجابة للجو الهوائي المتحكم فيه  

 
ا  ى به واء الت سجين و  % 2 – 1االج ون  % 3 – 2أوآ سيد الكرب انى اآ دودةذاتث دة مح ى  فائ ة عل ى المحافظ  ف

و      .  م °7 – 5جودة الفجل بدون العرش عندما تكون درجة الحرارة       تعادة نم ل من اس ه يقل الجو الهوائى المتحكم في
 التعرض لفترة حتى مجردويالحظ انه  )قاعدةالقمة والالذى ازيلت منه  و(الساق والجذيرات فى الفجل بدون عرش       

 .م سوف يؤدى الى تكوين نكهة غير مرغوبة وتلوين بنى وعفن طرى° 7من قصيرة لدرجات حرارة أعلى 
 

 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية        
 

يال     هخزنتم تبما ان الفجل من الناحية المثالية ي : Freeze injuryضرر التجميد  ى قل ونقله على درجة حرارة أعل
ن د ده رم ة تجم دوث ضرر ا )م°1-(ج ان ح يس ف د ل اامرًالتجمي صبح .غريب زاء الخضرية وت سلوقهاالج  ذات  م

ائي . مظهر مائى وزابلة وتصبح سوداء اللون   ة  وفى حالة الجذور تظهر بمظهر مسلوق م ى     وزجاجي ادة ف ك ع وذل
ست منخفضة                 هاطبقات د لي راً  السطحية فقط اذا آانت درجة حرارة التجمي ة تعرض الجذور لضرر          و. آثي ى حال ف

ة الجذور الملون                         التجميد ثم    ى حال سرعة وف ة وب ا تصبح طري ة فانه ك لحرارة مرتفع د ذل ا     ةتتعرض بع  تحدث به
 ).فقد الصبغة(ظاهرة إدماء 

 

 
            Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 

 
اء  هى مشكلة فى بعض مناطق االنتاج وسوف تتطور  : Bacterial Black Spotالبقعة السوداء البكتيريه   أثن
 . درجات حرارة أعلى من الدرجة الموصى بهاعلىالتخزين بعد الحصاد و
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ل فى ماء معامل بالكلور قد تم ة لمقاومة هذا المرض اال ان غسيل جذور الفج   ي التبريد هو الوسيلة الرئيس    ولذلك فإن 
رد      آما ان التبريدالسريع الجيد والمعاملة با   .يرة آمعاملة فعالة لمقاومة هذا المرض     تقر ظ المب الكلورين والحف اء ب لم

رى    Bacterial Soft Rot                         الطرى هى معامالت فعالة ايضا فى مقاومة مرض العفن البكتي
(Erwinia carotovora subsp carotovora). 

 
ى من ا            : Rhizotoniaيا    نالريزوآتو ى درجات حرارة أعل لموصى  قد تتكون مناطق مصابة أثناء التخزين عل

ائى     Sclerotiniaالعفن الرمادى و     Botrytisاما فطر . فى الحقل بشكل فعال    قد تتم     ولكن مقاومته    ابه ن الم  العف
ل من      االطرى يمكن ان تحدث خ  ى درجات حرارة أق ا   °5صة حول الجروح الناتجة عن الحصاد حتى عل م ولكنه

  .ليست شائعة فى الفجل فى الواليات المتحدة
   
 
 


