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    Maturity Indicesدالئل الصالحية للقطف 
البد من قطف ثمار التين للتسويق الطازج عندما تكون قرب نضجها الكامل حتى تكون على درجة مناسبة لألآل 

ل يمكن االعتماد عليها في تحديد اآتمال النمو والنضج وفى حالة ويالحظ أن لون جلد الثمار وصالبة اللحم هي دالئ
البد وان يكون لون الثمار ما بين البنفسجي الفاتح والداآن ) وهو صنف اسود  ( Black Missionثمار التين صنف 

 Calimyrnaآما يجب أن يستجيب لحم الثمار لضغط خفيف باليد إما في الصنف . وذلك افضل من أن يكون اسودا 
 ) .ثمرة متماسكة ( يجب أن يكون لون اللحم اصفر مبيض أو اصفر فاتح مع تماسك لحم الثمرة ) وهو صنف ابيض(
 

    Quality Indicesدالئل الجودة    
آما أن النكهة تتأثر بدرجة . إن لون جلد الثمار وصالبة اللحم يرتبطان بجودة الثمار وطول فترة حياتها بعد الحصاد 

وهناك دالئل . لك فان الثمار زائدة النضج قد تصبح غير مقبولة وذلك بسبب بعض نواتج عمليات التخمر النضج ولذ
 ذبول عنق  - تشقق الجلد -الجرب الخارجي   - لسعة الشمس –أآل الطيور ( جودة أخرى مثل خلو الثمار من العيوب 

 .وأضرار الحشرات والعفن ) الثمرة 
 

 Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى 
   .االسراع باجراء التبريد السريع وخفض درجة حرارة الثمار الى الصفر المئوى امر هام جدا  .م°م الى صفر° 1-من 

 
 

  Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
90 - 95%  

 
          Rates of Respirationمعدالت التنفس

 
س                                           مل التنف معدل م°درجة الحرارة 

CO2  / ساعة* آجم 
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/FigPhotos
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 ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس  
لى الحرارة  للحصول عΧ 122أو يضرب .يوم / طن  /  BTU للحصول على الوحدات الحرارية البريطانية Χ440ساعة  *آجم/ CO2 مل 

 .يوم / طن متري/ بالكيلو آالورى
 

 Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 20 10 5 0 م           ° درجة الحراره  

ين  ر اثيل م/ ميكروليت * آج
 ساعه

2 – 4  5 – 8  9 - 12 20 - 30 

 
     Responses to Ethyleneاالستجابة لالثيلين 

إن ثمار التين ذات حساسية بسيطة لفعل االثيلين من ناحية زيادة ليونة الثمار ومدى تعفنها وخاصة إذا آانت درجة 
 .م أو أعلى من ذلك °5حرارة حفظها عند 

 
 Responses to CAاالستجابة للجو الهوائي المعدل 

ثاني أآسيد آربون أدت إلى تقليل فرص  % 20 - 15أوآسجين و % 10 - 5إن التعبئة في جو هوائي معدل به نسبة 
وتتوقف فترة ما بعد الحصاد مع إتباع درجة . اإلصابة بالعفن مع المحافظة على صالبة الثمار وتقليل إنتاج االثيلين 

 أسبوع  2 - 1نضج عند الحصاد وتتراوح هذه الفترة ما بين الحرارة المثلى والرطوبة المثلى على الصنف ودرجة ال
 Black Mission أسابيع عند استخدام الجو الهوائي المعدل وذلك بالنسبة ألصناف 4 - 3في الهواء العادي وما بين 

 . المزروعة في آاليفورنيا  Calimyrna و
 

 Physiological and Physical Disorders األضرار الطبيعية والفسيولوجية
 :أضرار متعلقة باستخدام الجو الهوائي المتحكم فيه 

 اقل ويالحظ أن ثمار التين المعرضة إلى . قد يؤدى إلى فقد النكهة المميزة للثمارCAإن إطالة عمر الثمار باستخدام 
 .ة التخمرثاني أآسيد آربون تتكون بها نكهة غير مقبولة ترجع إلى عملي % 25أو اآثر من / أوآسجين و % 2 من
 

 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
والذي يظهر آبقع صغيرة  .Alternaria tennisوالناتج من فطر  :  Alternaria rotعفن االلترناريا  •

ن أي تشقق على جلد الثمرة يزيد من فرص اإلصابة بهذا ألونها ما بين البني واألسود على سطح الثمار ويالحظ 
 .الفطر 

ويظهر المرض على شكل بقع  .Aspergillus nigerوالناتج من فطر  : Black mold rotفن األسود الع •
 اللحم والجلد إلى يتحول لونأو صفراء في لحم الثمار وال توجد له مظاهر خارجية وفى الحاالت المتقدمة  داآنة

 .بعد ذلك اللون الوردي الخفيف ويتكون الميسليم األبيض مع تكوين الجراثيم السوداء 
 
 ويظهر ذلك  .Fusarium  moniliformsرفط والناتج من:Endospesis (Soft rot) العفن الطري •

 .في تجويف الثمرة ويجعل اللب طريا ومائيا وبنى اللون وفى بعض األحوال تتكون رائحة نفاذة غير مقبولة 
 
 قبلبكتريا وهذه مشكلة من مرحلة ما والذي تسببه العديد من الخمائر وال:  Souringالطعم الحامضى المتخمر  •

 Vinegar fliesالحصاد وتسببها الحشرات التي تحمل البكتريا والخمائر إلى داخل الثمار ومن هذه الحشرات
 .والتي تسبب ظهور رائحة الكحول أو الخل ) ذبابة الخل(
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 Control of Postharvest diseases   مقاومة أمراض ما بعد الحصاد
 .رات في الحقل والتي تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار مقاومة الحش •
 .المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل الحصاد  •
 .النظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقل  •
 .التداول بعناية شديدة لتالفى الكدمات والتشققات واألضرار الطبيعية األخرى  •
 .يق الطازجلتسوواستخدامها فى اال يجب جمع الثمار الساقطة على األرض  •
 خالل فترة التداول حتى  Cold Chainم مع المحافظة على السلسلة التبريدية °التبريد السريع إلى صفر •

 .تصل إلى المستهلك 
 


