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 )Maturity indices(دالئل اآتمال النمو 

 .التغير في اللون من األخضر الداآن لألخضر الفاتح

قطف الثمار باليد يوصى ب   ).من الشجرةسهولة فصل الثمار (قوة االستبقاء 
 .برفق دون شدها بقوةو

 على يجب جمع ثمار الفيجوا قريبًا من وقت التساقط ولكن قبل التساقط
 .والنكهة العاليةاألرض لضمان المظهر الجيد 

________________________________________________________ 

 )Quality indices(دالئل الجودة   

اللون؛ الشكل؛ الحجم؛ الخلو من العيوب، مثل الجروح، الندب التلون البني 
 .على القشرة وتضرر البرودة؛ والخلو من العفن

، )٪16 -10(تالفات بين األصناف في نسبة المواد الصلبة الذائبة توجد اخ
 ).4.4 – 3.2(والرقم الهيدروجيني ) ٪1.4 – 0.3(نسبة الحموضة 

يعتبر بنزوات الميثايل، بنزوات اإلثايل وبوتانوات اإلثايل مهمة في نهكة ثمار 
 .الفيجوا

________________________________________________________ 

 )Optimum Temperature(درجة الحرارة المثلى 

 . أسابيع، تبعًا للصنف ومرحلة النضج5 – 4؛ إمكانية التخزين لفترة م  ˚1 ± 5

________________________________________________________ 

 )Optimum Relative Humidity(الرطوبة النسبية المثلى 

 بالستيكية مثقبة أو الصناديق المبطنة ؛ تكون التعبئة في أآياس95٪ - 90
 .الرطوبة النسبيةفعالة في تقليل فقد الماء تحت ظروف انخفاض 

________________________________________________________ 
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 )Rate of Respiration(معدل التنفس 

 25 – 20 ساعة في أقل درجات الكاليمكتيرية و .آج / 2 مل ك أ15 - 10يكون 
 . م˚20درجات الكاليمكتيرية وذلك عند على  ساعة عند أ.آج / 2ل ك أم

يوم يضاعف معدل التنفس /طن/ لحساب اإلنتاج الحراري بالوحدات بي تي يو
يوم /طن متري/ مرة وللحصول عليه بالكيلو آالوري440)  ساعة.آج / 2مل ك أ(

 . مرة122يضاعف معدل التنفس 

________________________________________________________ 

 )Rate of Ethylene Production(معدل إنتاج اإلثيلين 

ساعة . آج/ ميكروليتر  50 – 40إلى ) أقل درجات الكاليمكتيرية (0.4 – 0.1
 .  م˚20عند درجة حرارة وذلك ) أعلى درجات الكاليمكتيرية(

________________________________________________________ 

 )Responses to Ethylene(االستجابة لإلثيلين 

 24 جزء في المليون لمدة 100 – 10 [لإلثيلينيؤدي التعرض بعد الحصاد 
م  إلى تشجيع فقد اللون األخضر والليونة، ولكنه ˚20ساعة تحت درجة حرارة 

 .ال يؤثر على النكهة

________________________________________________________ 

 )Responses to CA(الستجابة للجو المعدل ا

 .للجو المعدلال توجد معلومات منشورة عن استجابة الفيجوا 

________________________________________________________ 

 )Physiological Disorders(األضرار الفسيولوجية 

سابيع أو م لمدة ثالث أ˚0 يؤدي التعرض إلى درجة حرارة .البرودةبتضرر ال
 بقع غائرة عند كون عبارة عنتضرر البرودة والتي تظهور أعراض أطول إلى 

 . والتلون البني للعناصر الوعائيةعنققمة ال

________________________________________________________ 

 )Pathological Disorders(األضرار المرضية 

مكن لهذا الفطر أن يؤدي إلى  ي).Botrytis cinerea (البوترايتس سيناريا
تتضمن استراتيجيات المقاومة تفادي .  فقد آبير في الثمار بعد الحصاد

التساقط على األرض والتضرر الميكانيكي للثمار والحفاظ على درجة الحرارة 
 .المثلى خالل عملية التداول بعد الحصاد

________________________________________________________ 


