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 Maturity Indices        لصالحية للحصاددالئل ا

 
علي حسب الصنف ومنطقة (ن غالف الثمرة الخارجي يبدأ في اإلنشقاق بين منتصف سبتمبر وأوائل أآتوبر إ

ثناء موسم الحصاد لتقليل اإلصابات الفطرية والبد من حصاد الكستناء يوميا أ. )النقل(وتتساقط الثمار ) اإلنتاج
عن زيادة جفافها وتقليل فقد الجودة الناتج )  األشجارعلى إذا آانت اإلصابة قد حدثت أثناء وجود الثمار  (ونموها

المالمسة بن استخدام مشمع أو فرشة علي األرض تقلل من انتقال العدوي من التربة إلي الثمار إ. أو لسعة الشمس
علي قابالت من القماش دون ة وهناك بديل اخر وهو استعمال نظام هز االشجار مع استقبال الثمار المباشر

 . الثمار المتعفنةويجب بعد تمام الحصاد التخلص من .  اإلرضتساقطها علي
رطوبة والبد من تداولها بعناية آبيرة لتالفي حدوث أضرار % 60-40ان ثمار الكستناء الطازجة تحتوي علي 

 .نيكية بهاميكا
 

 Quality Indicesدالئل الجودة                
 
من اللون األصفر البني إلي (تجانس لون الغالف الخارجي . آبيرة الحجم لإلستهالك الطازج) النقل(ل الثمار ضيف(م جالح

ان  (الذي يوآل وطزاجتهتالء الجزء وام) لون زاهي أو المع(اللمعان مع )  الغامق علي حسب الصنفالبنى الفاتح إلي البنى
وب مثل الكدمات والتشققات عيوخلوها من ال) بعد التحميص% 30-25د مستوي رطوبة الجودة المثلي لألآل هي عن

ي ل آما أن الحالوة عامل مهم جدا ف الجزء الذي يؤآمع سهولة التقشير وفصل القشرة عنوالتزريع والتدهور المرضي 
 الكستناء علي آربوهيدرات بعضها نشا والتي تتحول إلي سكريات عند حفظ% 45-40 علي حتوي ثمار الكستناءتالطعم و

  .   تكون الثمار خالية من النكهة غير المرغوبةنيل البيع للمستهلك ويجب أب أيام ق4-3م لمدة 25º-20درجة حرارة 
  

  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
 
ة      م2º- تجمد هي    نقطةم ويالحظ  أن أعلي      º إلي صفر  1- ستناء األوروبي سبة للك صينية م للكس  5º-  أو  بالن ويوصي أن  . تناء ال
 .م لوقف تطور التدهور المرضي مع المحافظة علي الجودةºكون التبريد األمثل علي صفري

 
  

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
 

ستناء           ويجب التاآيد علي التوصية باستخدام   %.  95 -90 ار الك اء من ثم د الم ل فق ة لتقلي الم بالستيك مثقب عبوات من أف
 .الطازجة
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  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
 
 مº على درجة صفرساعه*آجم /CO2 مل 3.5 -2.5  
 م°20  على درجةساعه*آجم /CO2 مل 10 -7.5  
 

 الـتنفس  ولـحـسـاب الـحـرارة الـنـاتـجـة يـتـم ضـرب مـعـدل 
 للحصول 122 ×أو يضرب .يوم / طن / BTU للحصول على عدد الوحدات الحرارية البريطانية 440× ساعة *آجم/ CO 2مل 

 .يوم / طن متري/ على الحرارة بالكيلو آالورى
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 
   م20ºساعة علي درجة / ميكروليتر آجم0.1أقل من  
 

 
     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب

 
يزيد ) سائل يولد اإليثلين (جزء إلي المليون ايثيفون 100 -50ن تعرض ثمار الكستناء بغالفها الخارجي إلي إ

 . الذي يؤآل في الكستناءءال توجد تقارير تشير إلي تأثير اإليثلين علي الجز. نضج وتشقق األغلفةمن سرعة 
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتتجاباالس
 

م ° أيام على درجة صفر 7 – 5لمدة   ثانى أآسيد الكربون%50 -40ن التعريض المبدئي للكستناء إلي جو بة إ
 فعال ثانى أآسيد آربون% 20-15 +أوآسجين  % 3 – 2 فى جو هوائى متحكم فيه به اويعقب ذلك تخزينه
 .ألعفان والتزريع والعوامل األخري لتدهور الجودةجدا في تقليل نمو ا

.  غير مرغوبةلي تمثيل غذائي تخمري وتطور نكهه يؤدي إأوآسجين% 1ض الكستناء إلي جو أقل من يان تعر
وجو % 95 -90م مع رطوبة نسبية º و صفر1-وفي حالة استخدام درجات الحرارة المثلي للتخزين ما بين 

مكن تخزين الكستناء الطازج حتي ي) ثانى أآسيد آربون% 20 -15 + سجينأوآ%3 -2(هوائي متحكم فية 
 .أربع شهور

 
 
 Physiological Disorders    الفسيولوجية األضرار

 
ي     نإ ا ف ي الموصي به تخدام الظروف المثل ه باس ن تالفي ة يمك ة والرطوب رارة المرتفع ن الح اتج ع ع الن  التزري

ا  المرضي الناتج دهور تان ال. التخزين و   Botrytis cinerea و Aspergillus nigerعن عده فطريات منه
Fusarium spp.  و Penicillium spp. و Phomopsis castnea   ستناء   يمكن ان تص ار الك يب ثم

 .في الجودة والقابلية للتسويق ويؤدى الى فاقد معنوى بعد الحصاد 
 
 :شمل استراتيجيات المقاومة ما يليوت
ويجب أن . ابات الحشرية والفطريةفحة متكاملة قبل الحصاد لتقليل حدوث وشدة اإلصاستخدام برنامج مكا -1

ة للبستان والتي يمكنها أن تساعد في مجال سالمة الغذاء عن فعالشمل برنامج المكافحة المتكاملة نظافة ي
 .طريق تقليل اإلصابات الميكروبية

نقلل من لتالفي تالمسها المباشر مع التربة حتي األرض بعد الحصاد تقليل فترة تواجد ثمار الكستناء علي  -2
 .ابات الفطرية ونموها وآذلك تالفي احتمال تلوثها بالمسببات الممرضة للإلنساناإلص
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مرها في الماء الساخن علي درجة  غين أو مطهر آخر و يعقب ذلك غسيل الثمار بماء معامل بالكلور ضرورة   -3
رارة  دة 50ºح ة أو 30م لم دة 55º دقيق ة أو 15م لم دة 60º دقيق ائق5م لم ة  .  دق ة الحراري ب المعامل ويعق

د           ك    بال تبريد ثمار الكستناء إلي درجة الصفر المئوي باستخدام التبري ؤدي ذل واء وي ري لله ضا دفع الجب ي   اي  إل
 .رطوبة موجودة علي سطح الثمارأية ازالة 

ون     %50 -40وهناك بديل للمعاملة الحرارية وهو تعريض الثمار إلي هواء بة           -4 سيد الكرب انى أآ دة  ث  7-5لم
ة   .  هو غاز مبيد للفطريات ثانى أآسيد الكربونم  حيث أن ºأيام علي درجة صفر    ذه المعامل ويمكن أن يعقب ه

ابيع       (تخزين الثمار في جو هواء عادي        ي ثالث أس دل        ) لمدة تصل إل وائي مع +  أوآسجين %3 -2(أو جو ه
ون   % 20 -15 ي       ) ثانى أآسيد الكرب دة تصل إل ي درجة حرارة        4لم ي صفر  1- أشهر عل ة   º إل م مع رطوب

 %.95 -90نسبية 
 
 


