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     Maturity Indicesصالحية للقطف دالئل ال
 

 قياس  (6 على قياس صفر الى 2.5 ثمرة يساوي أو أآبر من 30من  ةمكونعينة درجة النشويات في عدل م
ثمار اللب ولحاء من ق  المئويةنسبةالأستنادا على ) مثجراني ساح الفلتآاليفورنيا النشويات المستعمل في 

 .**آيودايد البوتاسيوم+  اآليودين ي محلولها فعند غمراالزرق الغامق اللون الملونة ب
 

 غ آيودايد 58.1ذّوب : لتلوين النشويات) I2KI(آيودايد البوتاسيوم + تحضير محلول اآليودين ** 
. زج حتى الذوبان الكامل وام غ من اآليودين14.5 مل من الماء المقّطر ثّم زد 150البوتاسيوم في حوالي 
 مغّلفة بورق  خّزن في قنينة بنّية اللون أو في قنينة.  لتر بزيادة الماء المقّطر2ثّم أآمل الحجم حّتى 

 .األلومينيوم
 

 
    Quality Indices دالئل الجودة 

 
 والمواد ) أقلأو% 0.75 ( والحموضة المعايرة)أو أآثر% 12 (النكهة بما في ذلك المواد الصلبة الذائبة 

 . الطيارة الخاصة بالنكهة
  20 ساعة عند درجة حرارة 24 جزء بالمليون لمدة 100باالثيلين بترآيز الغير مكتملة النمو تعامل الثمار 

 .  جعلها جاهزة لالستهالك المباشرالطعم الثمار وم لتحسين جودة °
 ضرار الحشرات أوالنقر المرة و طرف الساق  الطرف الزهري أوالخلو من العيوب مثل الكدم وتشقق

   . القلب المائيو
  من حرق الشمسة الناثجةأو البنياء صفرالبقع الأو|واالحمرار اللون االخضر الغامق وعدم وجود  . 

 
 

  Optimum Temperature درجة الحرارة المثلى 
 

  . م °1.5 –د هي التجم  أعلى درجة . م0.5° ±  0.5
  .  م تسبب ضرر التبريد في بعض المواسم°رجة صفر وتشير بعض التقارير الى أن د

 

 
  Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/AppleGrannySmithPhotos
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90 – 95%  

 
 

 
  Rates of Respiration معدالت التنفس 

 
 .م °0.5ساعة عند *آجم/ مل 4 – 2
ة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس ملولحساب الحرارCO2 /لى الوحدات الحرارية  للحصول ع440× ساعة *آجم

 . يوم/ طن متري /  للحصول على الحرارة بالكيلوآالري122× يوم أو يضرب /طن  / But البريطانية 
 

 
  Rates of Ethylene Productionمعدالت انتاج االثيلين 

 
 . م °0.5ساعة عند درجة حرارة *آجم/ مايكروليتر6 - 1
 

 
  Responses to Ethylene   لالثيلينات االستجاب

 
 االثيلين يسرع شيخوخة الثمار وفقدان صالبتها . 
 أزالة االثيلين ممكن أن تقلل من نسبة االصابة باالنسالق . 

 
 

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

 : راني سمث هي الجاالجواء الناجحة لتفاح
 ني أوآسيد الكربوناث% 1.0 +أوآسجين %  1.5

   
 تحافظ على صالبة الثمار والحموضة 
  وانسالق التخزينر المرة قابلية الثمار لالصابة بالنقتخفض. 

 
 

  Physiological Disordersاالضرار الفسيولوجية 
 

 التخزين وخصوصا في المناطق سهل االصابة باانسالقراني سمث  تفاح الج :Storage Scaldانسالق التخزين 
قبل  Diphenylamine (DPA) فنيالمينيداالرش الثمار بمحلول ينصح ب.  مثل آاليفورنياذات المناخ الحار الجاف 

 من  يخفف(CA) التخزين في الجو الهوائي المتحكم فيه.   أشهر3لمدة أطول من ها عند تخزينالتخزين وخصوصا 
آلما آانت .  لمخزن تخفف من تطور حالة االنسالقن في اليآذلك تخفيض مستوى االثي.  نسالقنسبة حدوث اال شدة و

مستوى تحمل الثمار تحديد يجب قبل آل شئ ( آلما آان من االفضل السيطرة على االنسالق أقلنسبة االوآسجين 
    .  الثمار الغير مكتملة النمو حساسة أآثر من غيرها لالصابة باالنسالق).  منخفضةلنسب االوآسجين ال

 
الثمار الكبيرة الذي يكون اآثر وضوحا في وراني سمث حساس جدا لهذا الضرر تفاح الج :Bitter Pitالمرة  النقر 
رش الثمار ومن اآثر الطرق الفعالة لتقليل االصابة بالنقر المرة هي .  النموقويةصغيرة السن ن اشجار تجمع مالتي 

 . دمحاليل الكالسيوم بعد الحصافي ها ايضا غمرولكالسيوم قبل الحصاد اب



(Apple: Granny Smith) 3   تفاح الجراني سمث من   3    صفحة

 
 : نسب الكالسيوم في المحاليل المستعملة لغمر الثمار بعد الحصاد

 3 – 4%  77( من الرقائق الصلبة %(CaCl2.  

 2- 3% آلوريد الكالسيوم ) (CaCl2 . 
 0.7 - 1 %  ايون الكالسيوم(Ca+2) 

 
  Pathological Disorders   االضرار الباثولوجية

 
 مسببات هذه االمراض ممكن السيطرة عليها من : Gray Mold, Blue Mold العفن االزرق/ العفن الرمادي 

 تبريد الثمار بسرعة  و بالكلوريناالنظمة المائية تعقيم  و  الثمار أو أصابةتجريحجنب تخالل 
 

فطريات المايكور تتواجد في تربة بعض البساتين لذلك من المهم التأآد من نظافة   :   Mucor rotعفن المايكور
عدم وضع الثمار المنتقاة من .  وخلوه من التربة(drench water)ستعمل لرش الثمار بمحلول الدايفنيالمين الماء الم

هذا النوع من الفطريات صعب السيطرة عليه من خالل استعمال الكلورين او .  ارض البستان في صناديق التخزين
 .م°صفر المايكور يستمر في النمو ببط حتى عند حرارة .  مبيدات الفطريات

 
 

  Sanitation of Water Systemsتعقيم النظم المائية   
 

 من المواد  جزء بالمليون100 – 50 بنسبة  المسثعملكلورينيعتبر ال. التفاحتداول  لةالمستعملياه المتعقيم من المهم 
.  وتعديلها اذا وجب باستمرار pH) 7.0 (يجب مراقبة نسبة الكلورين المتوفر ودرجة الحموضةالفعالة جدا غير أنه 

دي الى تراآم الصوديوم الذي في ماء التعقيم يؤ  sodium hypochloriteان استعمال سائل هايبوآلوريد الصوديوم
راني سمث متوسط تفاح الج.  لذلك ينصح بتغير الماء مرة في اليوم لتفادي هذا االمر.  يسبب حرق انسجة التفاح

   .    لحرق الصوديوميةحساسال


