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     Maturity Indicesصالحية للقطف دالئل ال
 

دليل مفيد لمعرفة وقت قد يكون تحول اللون االساسي للثمرة من االخضر الى االخضر الفاتح أو االبيض  •
 .  الحصاد

 . في الثمرةالنشويات يجب حصاد الثمارقبل تمام إنحالل  •
 يوما من التزهير الكامل لتقليل نسبة 190 – 180 قطف الثمار ينبغي ان يتم المصادر المحدودة تشير الى أن •

  ).  تشقق الجلد والتلون البني الداخلي(االضرار التي تحدث بعد الحصاد 
 
 

    Quality Indices دالئل الجودة 
 

 .  دقيقيقوام النضارة وانعدام الالصالبة وال •
 .   والحموضة المعايرة والمواد الطيارة الخاصة بالنكهةالنكهة بما في ذلك المواد الصلبة الذائبة •
النقر المرة  و وتشققات في الجلد طرف الساق الطرف الزهري أوالخلو من العيوب مثل الكدم والعفن وتشقق •

 .  ضرار الحشرات والخأو
  . نسبة االحمرار على قشرة التفاح •

 
 

  Optimum Temperature درجة الحرارة المثلى 
 

 .  م °1  ±  صفر
 

 
  Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 

 
90 – 95%  

 
 

 
 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/applefujiphotos/


(Apple: Fuji) صفحة 2 من 3  تفاح الفوجي  

  Rates of Respiration معدالت التنفس 
 .  م°ساعة عند صفر *آجم/مل  6 - 4

 للحصول على الوحدات الحرارية 440× ساعة *آجم/ CO2ة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس ملولحساب الحرار
 . يوم/ طن متري /  للحصول على الحرارة بالكيلوآالري122× يوم أو يضرب /طن /  But البريطانية 

 
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت انتاج االثيلين 
 
 . م°ساعة عند درجة حرارة صفر *آجم/ مايكروليتر4 - 2 
 

 
  Responses to Ethylene   لالثيلينات االستجاب

 
  .النسالقلالصابة بالثمارمن قابلية اتخفيض نسبة االثيلين قد يقلل .  فقدان صالبتهااالثيلين يسرع شيخوخة الثمار و

 
 

 Responses to Controlled Atmospheres (CA) ا المتحكم فيهة الهوائياءجوال لاتاالستجاب
  

 : هي آاالتيفوجي  الاالجواء الناجحة لتفاح
 

 ) أنظر المالحظة ( ثاني أوآسيد الكربون % 0.5اقل من 
 أوآسجين  % 2.0 – 1.5

 
 تحافظ على صالبة الثمار والحموضة •
 .وانسالق التخزينر المرة قابلية الثمار لالصابة بالنقتخفض  •
 . (CA) تحكم فيهلمالجو الهوائي ا أشهر في 8قارب ال الى ما يتساعد في تخزين الثمار •
 

في الجو ) هير يوما من التز180بعد (حصد في وقت متأخر ذي يجب عدم تخزين تفاح الفوجي ال: مالحظة
ظهور التلون البني نه من الممكن ال% 0.5حتى لو آانت نسبة ثاتي أوآسيد الكربون   (CA)الهوائي المتحكم في

   . (internal browning)الداخلي 
 

 
  Physiological Disordersاالضرار الفسيولوجية 

 
سهل فوجي ية عن هذا الموضوع ولكن يبدو ان تفاح الال توجد معلومات آاف :Storage Scaldانسالق التخزين 

واآثرها تعرضا لهذا الضرر هي التي تم قطفها على درجة . االصابة باالنسالق بدرجة تتراوح بين الضئيلة والمعتدلة
 عند Diphenylamine (DPA) فنيالمينيدامادة اللمعاملة الثمار بقد يكون هناك حاجة ). قطف مبكر(نمو اقل 
نسبة حدوث  يخفف (CA) التخزين في الجو الهوائي المتحكم فيه.  في الجو العادي لمدة اطول من شهرين تخزينها

  .  نسالقاال
 

الثمار الكبيرة وعلى االآثر على فوجي  تفاح ال نسب قليلة منلىضرر علوحظ هذا اللقد  :Bitter Pitالمرة  النقر 
رش الثمار  اآثر الطرق الفعالة لتقليل االصابة بالنقر المرة هي ومن.  النموقويةصغيرة السن من اشجار قطفت التي 

 . ايضا غمر التفاح بمحاليل الكالسيوم بعد الحصادولكالسيوم قبل الحصاد اب
 



(Apple: Fuji) صفحة 3 من 3  تفاح الفوجي  

 : نسب الكالسيوم في المحاليل المستعملة لغمر الثمار بعد الحصاد
  .CaCl2)% 77( من الرقائق الصلبة  3% – 2 •
 . CaCl2) (وم آلوريد الكالسي 2% -1.5 •
 .(Ca+2)ايون الكالسيوم  % 0.8 – 0.5 •

 
 تلون لحم الثمار بالون البني نتيجة تعرضها الى ترآيز من ثاني: (Internal Browning)التلون البني الداخلي 

ولتالفي هذا الضرر يجب ان تكون نسبة ثاني أوآسيد الكربون في جو التخزين  %.  0.5أوآسيد الكربون اعلى من 
 .  (CA)  يوما من التزهير في الجو الهوائي المتحكم فيه180وعدم تخزين التفاح الذي قطف بعد % 0.5 اقل من

 
من الظاهر أن تفاح الفوجي حساس لالصابة بتشقق : (Skin Cracking or Checking)   أويتشقق الجلدال

             .         دولكن اعراض االصابة تزداد شدتها عند تأخر الحصا.  الجلد السباب غير معروفة
 
 

  Pathological Disorders   االضرار الباثولوجية
 

بسبب ) أصل تفاح الفوجي(مثل تفاح الريد دلشس تفاح الفوجي سريع االصابة بعفن القلب : (Core Rot)عفن القلب 
لحاضر ولكن من اجراءات السيطرة على هذا الضرر غير معروفة في الوقت ا.   المنفتحانبوب آأس الزهرةشكل 

   .  في البستاننظافة المهم استخدام وسائل ال
 

   Gray Mold, Blue Mold العفن االزرق/ العفن الرمادي 
  

  الثمار أو أصابةتجريحجنب ت •
 .  بالكلورينتعقيم المياه المستعملة لغسل الثمار •
 تبريد الثمار بسرعة  •

 
 في تربة بعض البساتين لذلك من المهم التأآد من نظافة  فطريات المايكور تتواجد :   Mucor rotعفن المايكور

عدم وضع الثمار المنتقاة من .  وخلوه من التربة(drench water)الماء المستعمل لرش الثمار بمحلول الدايفنيالمين 
و هذا النوع من الفطريات صعب السيطرة عليه من خالل استعمال الكلورين ا.  ارض البستان في صناديق التخزين

 .م°المايكور يستمر في النمو ببط حتى عند حرارة صفر .  مبيدات الفطريات
 

 
  Sanitation of Water Systemsتعقيم النظم المائية   

 
.  لى الثمار السليمة العضوية المسببة لالمراض اال الكائناتقالتفاح لمنع أنتتداول  لة المستعملهايالمتعقيم من المهم 

يجب مراقبة نسبة الكلورين  من المواد الفعالة جدا غير أنه  جزء بالمليون100 – 50 بنسبة ثعمل المسكلورينيعتبر الو
 ان استعمال سائل الهايبوآلوريد الصوديوم.   باستمرار وتعديلها اذا وجبpH) 7.0 (المتوفر ودرجة الحموضة

sodium hypochlorite لذلك ينصح بتغير الماء مرة .  ح يؤدي الى تراآم الصوديوم الذي يسبب حرق انسجة التفا
  . في اليوم لتفادي هذا االمر


