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 Maturity Indices        حصاددالئل الصالحية لل

 % 30 - 28ث يجب أن يصل إلى الحجم حيعلى أساس دنى لمحتويات الثمار من العصير ضرورة توافر الحد األ

ها ذات لون اخضر حصادأما بالنسبة للون الثمار يالحظ أن ثمار الليمون التي يتم  .وذلك على حسب درجة الجودة

 .حصادها صفراء فيجب تسويقها مباشرةداآن سيكون عمرها بعد الحصاد أطول أما الثمار التي يتم 

 

 Quality indicesدالئل الجودة                

وحجم الثمار وشكلها ونعومة القشرة وصالبة الثمار والخلو من اإلصابات . آثافة وتجانس اللون األصفر 

 صبغ القشرة أو وجود بقع - جفاف الثمار واألضرار الميكانيكية -أضرار التجميد : المرضية والعيوب التي تشمل 

 .حمراء أو الكرمشة والذبول أو سوء التلوين في القشرة 

 

  Optimum Temperatureرجة الحرارة المثلى  د

 ومنطقة اإلنتاج والفترة المطلوبة أثناء الشحن والتخزين حصاددرجة النضج عند الحسب الصنف و م14° -12

 . ) شهور6التي يمكن إن تصل إلى (

 

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 

90 - 95 %  

 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/LemonPhotos
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 20 15 10م                  °الحرارة   درجة

 معدل التنفس

  ساعة* آجم / CO2مل 

5 - 6 7 - 12 10 - 14 

 

ة  للحصول على عدد الوحدات الحراريΧ440 ساعة* آجم / CO2مل  ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضرب معدل التنفس

 .يوم / طن متري/  للحصول على الحرارة بالكيلو آالورىΧ 122أو يضرب .يوم/ طن/BTUالبريطانية 
 

  Rates of Ethylene Production اإلثيلينمعدالت إنتاج 

 .م °20ساعة على * آجم /  ميكروليتر 0.1اقل من 

 

     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب

 جزء في 10 - 1 اللون األخضر مطلوبة فيمكن معاملة الليمون األخضر باالثيلين بترآيز إذا آانت عملية إزالة

هذه العملية ستزيد من معدل تدهور الثمار وفرص لو ان م و°25م إلى °20 أيام على درجة 3 - 1المليون لمدة 

 اإلصابة المرضية
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب

ون            % 10 -أوآسجين مع صفر     % 10 - 5خدام جو هوائي به     إن است  د الل أخير فق ى ت ثاني أآسيد آربون يؤدى إل

ون              ستخدام إ أناألخضر من ثمار الليمون مع مالحظة        سيد الكرب اني أآ ة من ث زات العالي  % ) 15 - 10( الترآي

ان       بهدف مقاومة األمراض قد يؤدى إلى تكوين نكهة غير مرغوبة بسبب تراآم ن             واتج عمليات التخمر خاصة إذا آ

دل           % 5ترآيز األوآسجين اقل من   ل من مع ين من جو المخزن يقل تخلص من االثيل تبعاد أو ال مع مالحظة أن اس

 .الشيخوخة ومن فرص حدوث اإلصابة المرضية
 

 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           

التنقر في القشرة والصبغ في األغشية ووجود بقع : شمل أعراضها وت:  Chilling Injuryأضرار التبريد 

 درجة النضج عند الحصاد - ميعاد الحصاد - منطقة اإلنتاج -حمراء وتتوقف شدة األعراض على الصنف 

 .والتداخل بين الوقت ودرجة الحرارة خالل عمليات التداول 

م الخاليا الزيتية نتيجة التعرض لألضرار إن تهش:  Oil Spotting ( Oleocellosis )التبقع الزيتي 

وتأثيره على األنسجة المجاورة ) ذات طبيعة آاوية( الممتلئة يؤدى إلى خروج الزيت الميكانيكية على الخاليا
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ولذلك يجب تالفى حصاد الليمون في ظروف تساعد على ظاهرة االمتالء في الخاليا مع ضرورة االهتمام 

   .ار التبقع الزيتي بعمليات التداول لتقليل أضر

 

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 

 والذي يخترق جلد الثمرة عن   Penicillium digitatum الذي يسببه فطر : Green Moldالعفن األخضر 

طريق الجروح وتبدأ أعراض اإلصابة بمناطق مائية شبه مسلوقة على سطح الثمار المصابة مع نمو هيفات فطر 

  . )خضراء اللون(يمة اللون ثم تتكون جراثيم عد

 والذي يمكن أن يخترق قشرة   Penicillium italicum والذي يسببه فطر :   Blue Moldالعفن األزرق 

الثمار المجروحة ويمكن أن ينتشر من منطقة مصابة إلى أخرى سليمة مالصقة لها واألعراض مشابهة للعفن 

 .ي هذه الحالة زرقاء األخضر مع فارق أن الجراثيم ف

رق ثمار الليمون عند خت  والذي ي  Alternaria  citriوالذي يسببه فطر :  Alternaria rotعفن االلترناريا 

 بعد الحصاد  D-2,4ويالحظ أن المعاملة بالجبريلين قبل الحصاد أو المعاملة بـ) جهة العنق ( منطقة الكبسولة 

 . بالفطر اإلصابة  تؤخروبالتاليتؤخر شيخوخة الكبسولة 

 

  Control Strategies استراتيجيات مقاومة هذه األمراض

 .والكدمات الميكانيكية بالثمار آالجروح والخدوش األضرار والتداول لتالفى حصادالعناية بال •

 .المعاملة بالمبيدات الفطرية بعد الحصاد او المضادات البيولوجية  •

 .رارة المناسبة التبريد الجيد والمحافظة على درجة الح •

 أو الشحن أثناء اإلثيلينالمحافظة على درجة الحرارة المثلى والرطوبة النسبية المثلى مع التخلص من  •

 .التخزين 

 .توافر نظام نظافة وتطهير جيد •
   
 
 
 
 
 
 
 


