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     Maturity Indicesصالحية للقطف دالئل ال
 

  .  قوة وقلب الثمرة خالي من النشويات- رطل18الصالبة 
 250يجب أن يساوي ) 6 الى 1المقياس من (مستوى النشويات  x(%) المواد الصلبة الذائبة  x) قوة-رطل(الصالبة 

 .  عند ابتداء الحصاد
 
 

    Quality Indices ئل الجودة دال
 

 .  دقيقيقوام النضارة وانعدام الالصالبة وال •
 .  النكهة بما في ذلك المواد الصلبة الذائبة والحموضة المعايرة والمواد الطيارة الخاصة بالنكهة •
ي والتلون البنالنقر المرة و  طرف الساق الطرف الزهري أوالخلو من العيوب مثل الكدم والعفن وتشقق •

   .  الذبول أو القلب المائيوالداخلي 
   .  آثافة وتجانس اللون االحمر للقشرة •

 
 

  Optimum Temperature درجة الحرارة المثلى 
 

  .  م° 1.7 -: مدتج ودرجة ال. م °1  ±   م°صفر
 

 
  Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 

 
90 – 95%  

 
 

  Rates of Respiration  *معدالت التنفس
 

 م °20  م°10     م°5  م° 0     الحرارةدرجة 
 
 25-12  10-5  7-3  5-2   ساعة   *آجم/CO2 مل

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/AppleRedDeliciousPhotos
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 للحصول على الوحدات الحرارية 440× ساعة *آجم/ CO2ة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس ملولحساب الحرار
 . يوم/ طن متري / الكيلوآالري للحصول على الحرارة ب122× يوم أو يضرب /طن  / But البريطانية 

 
  .االآثر نضجا معدالت التنفس تكون اعلى في الثمار*
 

 
  Rates of Ethylene Production**معدالت انتاج االثيلين

 
 م °20  م°10     م°5  م° 0     الحرارةدرجة 

 
  125-20  40-5  20-2  10-1   ساعة   *آجم/ايكروليترم
 

 .   االآثر نضجالى في الثمارمعدالت االثيلين تكون اع**
 

 
  Responses to Ethylene   لالثيلينات االستجاب

 
 اآتمال نمو الثمار نتائج فوائد ازالة االثيلين من غرف التخزين تختلف اعتمادا على.   يحفز نضوج الثماراالثيلين
  ). الجو العادي أو متحكم فيه(ونوع التخزين  للحصاد

 
 

 Responses to Controlled Atmospheres (CA) ا المتحكم فيهةوائي الهاءجوال لاتاالستجاب
  

ها في الجو الهوائي المتحكم فيه الذي سيساعد في من االفضل تخزينأن آانت الثمار ستخزن لمدة اآثر من شهر ف
دة لم (CA)من الممكن تخزين الثمار في .  الحفاظ على الحموضة والصالبة وتخفيض نسبة وشدة حدوث االنسالق

   ). أشهر في الجو العادي6  معمقارنةبال( أشهر 10تقارب ال 
 

 . ثاني أوآسيد الكربون% 4-2+ أوآسجين % 2-1: االجواء التي ينصح بها هي
 

 
  Physiological Disordersاالضرار الفسيولوجية 

 
      .ممكن ان تحدث بكثرة لذلك من المهم تداول الثمار بعناية : Bruisingالكدم 

 
 قشرة الثمرة  وخصوصا عند طرف الكأس الزهريعلى   بنية غائرةعبارة عن بقع  :Bitter Pit المرة ر النق

رش المن أفضل طرق السيطرة عليه هي  . ويرتبط حدوث هذا المرض بانخفاض ترآيز نسبة الكالسيوم في التفاح
 يساعد في (CA)وآذلك التخزين في .  المبردبالكالسيوم قبل الحصاد وغمر الثمار في محاليل الكالسيوم قبل التخزين

 .تقليل نسب االصابة
 

هذا النوع .  المبردتخزين  ال فترةفيتلون القشرة باللون البني الذي يبدأ   Superficial Scald:االنسالق السطحي 
.  لمعدالت المقترحةنيالمين بحسب اله قابلية آبيرة لالصابة بهذا الضرر لذلك يفضل معاملة الثمار بالدايف تفاحمن ال

 هتخزينق زراعة هذا التفاح أن مناطوجد في بعض وقد .   حدوث االنسالقاستخدام الجو الهوائي المتحكم فيه يوخر 
   .   مفيد للسيطرة على ظاهرة االنسالق السطحيجدامنخفضة وآسجين فيه نسبة أ  تسودفي جو
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عندما يكون ترآيز االوآسجين في  : Controlled Atmosphere Damageالجو الهوائي المتحكم فيه ضرر 
من المواد ظهر رائحة غير مقبولة ت % 10مستوى ثاني اوآسيد الكربون اعلى من أو /و % 1جو التخزين أقل من 

 أو/على الجلد وجزئيا بنية غائرة بقع  المرتفعة تشمل CO2أعراض التضرر من نسب .   التخمرة عملي منجةاتنال
  الثمرةبنفسجي على قشرةهيئة اللون القد يتمثل في  االوآسجيننسبة ض اخفوضرر ان  .ويفتجاتلون بني داخلي و
                                                       .  بدل اللون االحمر

 
 

  Pathological Disorders   االضرار الباثولوجية
 

 و .Fusarium sp  و.Alternaria sp ومنها ال يتسبب عن عدة أنواع من الفطريات: Moldy Coreعفن القلب 
Aspergillus و Penicillium  . لالصابة بهذا المرض بسبب التجويفباالخصتفاح الريد دلشس حساس وأن  

   .  عفن القلب حدوث نسبة من زيد   قد تDrenching)(رش الثمار بمحلول الدايفنيالمين عملية .  العميقالجيبي 
 

امراض بعد الحصاد التي يصاب بها ا من أهم همو: Mold, Grey Mold  Blue الرماديفن الع/  االزرقالعفن 
            Botrytis cinerea   و Penicillium expansumببان عن نوعين من الفطريات وهما  يتسوتفاح الريد دلشس 

    (drenching)ال   عملية  أن من الممكن.ذه االمراضهتعتبر مهمة جدا في السيطرة على أستعمال وسائل النظافة 
.  الى الجروح التي أصيبت بها الثمار أثناء الحصاد Botrytis  و  Penicilliumفطرياتتنشر الجراثيم الفطرية ل

     .   العفننسبة   ممكن ان يقلل(drenching)  الأستعمال مبيدات الفطريات اثناء
   


