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 )العنب ( حقائق في دقائق 

 
 التوصيات للمحافظة على مواصفات الجودة بعد الحصاد

Recommendations for Maintaining Postharvest Quality of Grapes  
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 Maturity Indices       دالئل اآتمال النمو
 

صلبة الذائب   من  SSC ة يتم تحديد موعد الحصاد المناسب لمحصول العنب في آاليفورنيا على أساس ترآيز المواد ال
صلبة    . ة اإلنتاج   وذلك على حسب الصنف ومنطق    % 17 -14 وفى بعض الحاالت تستخدم النسبة بين ترآيز المواد ال

اطق                    20 في حدود     (SSC/TA)الذائبة والحموضة  رة في من د الصالحية للقطف في االصناف المبك ر لتحدي  أو اآث
 .اإلنتاج المبكرة أما بالنسبة لألصناف الحمراء أو السوداء اللون فان هناك حد أدنى للتلوين 

 
 Quality indices                    الجودةدالئل 

ـ      ة لل يم مرتفع ات      SSC/TA أو SSCيتحقق قبول عالي جدا من المستهلك بتوافر ق ان صالبة الحب ذلك ف سبة وآ  آن
ات            ) التدهور(باإلضافة إلى خلوها من اإلصابات المرضية        ذبول والحب ي وال اللون البن وتشقق الحبات وتلون العنقود ب

 .تي بها لسعة شمس أو اإلصابات الحشرية الجافة أو ال
 
 

 Optimum Temperature        درجة الحرارة المثلى
 

م ° 3- م حيث أن أعلى نقطة تجمد للحبات هي ° إلي صفر1-يوصى بتخزين العنب على درجة حرارة ما بين 
 2-ة العنقود يمكن أن تحدث عند  إال أن تجمد أنسجSSCوتختلف نقطة التجمد باختالف ترآيز المواد الصلبة الذائبة 

 .م °
 

 

 Relative Humidity  Optimum         الرطوبة النسبية
 

في الدقيقة أثناء فترة )   قدم40-20(  متر12 – 6 وسرعة هواء ما بين % 95 -90يوصى باستخدام رطوبة نسبية 
 التخزين

 
 

 Rates of Respiration        معدالت التنفس
 )أي الحبات مع العنقود وتفريعاته : عنب في عناقيد ال( 
 

    معدل التنفس                         م       °درجة الحرارة        
  ساعة* آجم / CO2     مل                                                    

  2 - 1                             صفر                        

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/Grape
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              5                                           3 - 4 
             10                                          5 - 8 
             20                                        12 - 15 

 . معدل تنفس الحبات  مرة قدر15يعادل ) جسم العنقود وتفريعاته( يالحظ أن معدل تنفس أنسجة العنقود 
 ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس 

 للحصول   Χ 122أو يضرب   .يوم/ طن  / BTU للحصول على الوحدات الحرارية البريطانية       Χ440ساعة    *آجم/ CO2مل  
 يوم/ طن متري/ على الحرارة بالكيلو آالورى 

 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 

 م° 20ساعة على درجة * آجم /  ميكروليتر 1اقل من 
 

 Responses to Ethylene    االستجابة لالثيلين
 

ر من                          ز اآب ين بترآي ين إال أن التعرض لالثيل از االثيل ون      10إن عنب المائدة ليس شديد الحساسية لغ  جزء في الملي
 .يمكن أن يكون عامال ثانويا في حدوث فرط العنب 

 
 

 

    Responses to CAابة للتخزين في  الجو الهوائي المعدل االستج
أثناء الشحن أو التخزين ال يوصى به في O2+ 1- 5 % CO2 % 5 -2إن الجو الهوائي المتحكم فيه الذي يتكون من

ة   يستخدم في مق  ما زالالوقت الحالي حيث ان الفائدة من استخدامه فائدة طفيفة وآما أن غاز ثاني أآسيد الكبريت         اوم
 .اإلصابة المرضية بالفطريات 

 
 تأثيرات الترآيب الوراثي على فترة التسويق 

Effects of Genotype on Market Life 
 

تختلف الفترة التسويقية بين االصناف المنزرعة من العنب في آاليفورنيا وتتأثر بدرجة آبيرة بمستوى التحكم في 
 . المرضية والتدهوردرجة الحرارة وقابلية هذه االصناف لإلصابة

 

 
    Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية 

 

ود  ( Shatter :ظاهرة فرط الحبات  دم      : )ويقصد بها فقد الحبات من تفريعات العنق رط بتق زداد خطورة ظاهرة الف ت
ات الال                   ات ويالحظ أن الحب صاقا      اآتمال نمو ونضج الثمار أي آلما زادت فترة بقاء المحصول على النب ل الت ة اق بذري

ـن                       ـرة بــي ـات آـبـي ـاك اخـتـالف ـم آلخر وهـن ـن مـوس رط تختلف م بالعنق عن الحبات البذرية ويالحظ أن ظاهرة الف
ة  . االصناف  صاق الحب ى اضعاف  الــت ؤدى ال د ي ـملية العق ـناء ع ـن  أث ـات الـجـبـرلـي ـا يـالحـظ أن اسـتـخـدام آـم

ة  ظاهرة الفرط بسبب التداول العنيف في المزرعة ثم يستمر خالل آل فترات التداول               بـالـعـنـقود وعـادة تـحـدث    التالي
تحكم في عمق                         ق ال رط عن طري إذا أدت الظروف إلى ذلك وحتى تصل إلى مستوى التجزئة ويمكن تقليل حدوث الف

العناقيد في أآياس مع التداول وآذلك عن طريق تكييس ) الفراغ المتاح لكل رطل عنب    (طبقات التعبئة وآثافة التعبئة     
 .برفق والمحافظة على درجة الحرارة ونسبة الرطوبة الموصى بهما في التداول 

 

ذلك      ) المائية (  الحبات الطرية  ظاهرةإن:   Waterberriesالحبات المائية  ات ول ة نضج الحب رتبط بعملي عادة ت
 وأول مظاهر هذه الظاهرة هو حدوث     veraisonة فهي تبدأ بعد وصول الحبات إلى مرحلة بداية انخفاض الصالب

ود    /  وCap stemعند عنق الحبة )  مم 2 - 1( نقط سوداء صغيرة  أو أية أجزاء أخرى على جسم وفريعات العنق
Cluster framework ة         ت و ة مائي اطق أخرى وتصبح الحب ى من د إل م تمت ( صبح هذه البقع محددة وغائرة قليال ث

ة   ة ) لين ه ومترهل د نضجهاطري ات     .  عن ي الكرم روجين ف ادة النت رتبط بزي ذه الظاهرة ت ا أن ه ي آاليفورني وحظ ف ول
ل ات بواسطةوتظلي رة التحول  الحب ارد خالل فت سود جو ب دما ي ة وعصيرية ( األجزاء الخضرية أو عن ة الليون بداي
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ة     وخالل النضج ولذلك يجب تالفى المغاالة في التسميد النتروجينى آما يجب            ) الحبات   تالفى رش األسمدة النتروجيني
ة                   اء التعبئ على األوراق في حالة االصناف التي توجد بها هذه الظاهرة وعادة يتم استبعاد هذه الحبات أثناء الجمع وأثن

 .ولو أن ذلك يحتاج إلى عمالة آبيرة 
 

 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 

 ) (.Gray Mold  Botrytis cinerea العفن الرمادي
 0.5 -إن الـعفـن الـرمـادي هـو اخـطـر أمـراض مـا بـعـد الحصاد في العنب حيث  يمكنه النمو على درجات حرارة       

إن العفن الرمادي يجعل الحبات بنية اللون في أول األمر ثم يؤدى إلى انفصال . م وقابل لالنتشار من حبة إلى أخرى        
ات الف         ة             جلد الحبة عن اللحم ثم تظهر هيف ل من الجراثيم رمادي م تتكون آت ة ث د الحب ة خارج جل ضاء الخيطي طر البي

اللون آما أن الجروح التي تحدث قرب موعد الحصاد تؤدى إلى زيادة فرص العدوى ولو انه ليس ضروريا حـدوث                     
عن   .Botrytis sp يويمكن تـقـلـيـل اإلصـابـة بـالـعـفـن الـرمـاد.الـجروح عـنـدمـا يـسـود جو به رطـوبـة عـالـيـة 

طريق إزالة الحبات الجافة المصابة بهذا المرض من المواسم السابقة وآذلك الحبات المصابة في الموسم الحالي من        
ا       الكرمات مع إزالة بعض األوراق من النمو الخضري واستخدام مبيدات ما قبل الحصاد وإزالة الحبات الواضح عليه

ى               اإلصابة والحبات المتشققة أو التي     د األول م إجراء التبري ة ث ل التعبئ ك قب ة وذل ة إصابات ميكانيكي سريع  ( بها أي ) ال
ات جزء فى المليون لمدة ساعة واحدة أو باستخدام          100بطريقة سليمة وآذلك التبخير بغاز ثاني أآسيد الكبريت           بطان

 SO2Padsانتاج ثانى اآسيد الكبريت المعروفة باسم 
 
 


