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 ترجمة وإعداد

 ماجدة بهجت.  عواد حسين                        د.د
 

 Maturity Indices        اآتمال النمودالئل 

ما بخصوص اللون فان ثمار الليمون أو اآثر ا % 30محتوى العصير فى الثمرة على اساس الحجم بحيث يمثل 

الخضراء آاملة التكوين يكون عمرها التسويقى اطول مما لو تم جمعها فى مرحلة اللون االصفر والتى يجب 

 .وبسرعةتسويقها 

 

 Quality indicesدالئل الجودة                

 بعض الدول االخرى يفضلون الثمار ان معظم المستهلكين فى امريكا يفضلون الليمون االخضر ولكن فى(: اللون 

 نعومة - الصالبة - الشكل -وتشمل دالئل الجودة ايضا  حجم الثمرة . )الصفراء ذات المحتوى العصيرى االآثر

 اضرار التجميد واالنهيار - البقع الزيتية - خلو الثمار من العفن وخلوها من العيوب مثل الكدمات -القشرة 

 .الموجود عند العنق 

 

  Optimum Temperatureة الحرارة المثلى  درج

 وفترة التخزين والنقل ويمكن ان تصل الى حصادالصنف ودرجة النضج عند الحسب  يتوقف على م ° 13 - 10

 . أسابيع8 - 6من 

 

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/LimePhotos
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90 - 95. %  

 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
    

 20 15 10م                  °الحرارة   درجة

 معدل التنفس

  ساعة* آجم / CO2مل 

3 - 5 5 - 8 6 - 10 

 

 للحصول على عدد الوحدات الحرارية Χ440 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
 

يعتبر غير مرغوب   ثمار الليمون وإظهار صبغاتها الصفراء والذىنماألخضر إن اإلثيلين يؤدى الى فقد اللون 

 فى الليمون يمكن ان يكون مفيدا.  األثيلين من وحدات تخزين الليمونإزالةولذلك فان . فى تسويق الليمون األخضر

 . المرضية بالثماراإلصاباتتأخير فقد اللون األخضر وتأخير حدوث 

 

  Responses to CAحكم فيه   للجو الهوائي المتاتاالستجاب
 

 تعطيل إلى آربون يؤدى أآسيدثانى  % 10 -صفر  + أوآسجين % 10 - 5 المتكون من  CA الهوائي الجو إن

وان آان هذا الجو غير مفيد من ناحية مقاومة االمراض مع ) فقد الكلورفيل ( شيخوخة ثمار الليمون الخضراء 

% 5أو اقل من /  آربون و أآسيد ثاني % 10 من أعلى ترآيزات إلىمالحظة ان تعريض ثمار الليمون 

 ونقص المحتوى العصيرى وتكون نكهة Scald- like ظاهرية تشبه الجرب إصابات سوف تؤدى الى أوآسجين

 على الليمون CA الهوائي للجو التجاري مع مالحظة ان التطبيق باألمراض لإلصابةغير مرغوبة وزيادة القابلية 

 . محدود جدا أمريكافى 
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 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           

وقد . لتلوين بلون بنى  التنقر على سطح الثمرة وسوء اأعراضهتشمل   : Chilling injury أضرار التبريد

 ربأضرا اإلصابةوتزداد شدة  .جلديصبح على شكل بقع بنيه غائرة ذات لون بنى مع مظهر تتتداخل النقر و

 م وخاصة عند طول فترة التعرض لهذه الدرجات من الحرارة المنخفضة 10التبريد بانخفاض درجة الحرارة عن 

. 
 

ان جمع ثمار الليمون فى حالة امتالء الخاليا وانتفاخها  : Oil Spotting ( Oleocellosis )التبقع الزيتي 

 باألنسجة األضرارمما يؤدى الى ) طبيعة آاوية الزيت ذو ( قد يؤدى الى تهشم الخاليا الزيتية وخروج الزيت 

 .المحيطة وتبقعها 
 

يتسبب هذا الضرر عن عدم العناية :  Stylar-end breakdown انهيار الخاليا عند الطرف الزهرى

 .بعمليات الجمع والتداول وتختلف شدة هذا الضرر باختالف الصنف وموسم الحصاد 

 

  Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

  Important Disease أهم األمراض

 

   Green Mold  (Penicillium digitatum)العفن األخضر  •

   Blue Mold ( Penicillium italicum )العفن األزرق  •

 Phomopsis stem-end rot   ( Phomopsis citri )  عفن الفوموبسيس عند العنق •

  Stem-end rot  ( Lasiodiplodia theobromae )العفن عند منطقة العنق •

  Alternaria rot  ( Alternaria citri )عفن االلترناريا  •

 

 

 

  Control Strategiesاستراتيجيات مقاومة هذه األمراض 
 

 .تقليل االحتكاآات بين الثمار وتقليل الجروح والكدمات خالل عمليات الحصاد والتداول  •

 .يلين لتأخير الشيخوخة  قبل الحصاد بالجبرالبلديمعاملة الليمون  •

 . دقيقة 3 - 2لمدة ) م °53 - 50( استخدام الغمر فى الماء الساخن  •
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 .  المضادات البيولوجية أو/  ماء الغسيل واستخدام المبيدات الفطرية و فياستخدام الكلورين  •

 النسبية المثلى التداول والرطوبة أثناءالتبريد الجيد للدرجة المناسبة مع المحافظة على الدرجة المثلى  •

 . تالفى تعرض الثمار لالثيلين  •

 


