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 Maturity Indices        لصالحية للحصاددالئل ا

 
س    الي          ي للصالحية للحصاد والنضج هو تغي          ان الدليل الرئي ي اإلصفر والبرتق ار من األخضر إل د الثم ون جل         .ر ل

تم حصادها وهي ناضجة             إن ثمار البشملة التي يتم نضجها الكامل علي النبات يكون طعمها أفضل م             ي ي ك الت ن تل
ا صالبة    . جزئي ا ب ع أحتفاظه امال م ا األصفر آ ون لونه دما يك ار عن ذه الثم ة يجب حصاد ه ة المثالي ن الناحي  وم
 .مناسبة

 
 

 Quality Indicesدالئل الجودة                
 

دهور  حجم الثمار وآثافة اللون من األصفر إلي البرتقالي مع التجانس والصالبة وخ       وب والت ار  . لوها من العي ان ثم
رة            ة آبي داولها بعناي ستهلكين    وي.  البشملة آاملة النضج حساسة جدا لألضرار الميكانيكية وتتطلب ت فضل معظم الم

ات ب      آما أن ثم  %) 10أعلي من   (ثمار البشملة العالية من المواد الصلبة الذائبة         ا في    ار البشملة غنية في الكاروتين م
 .Aت المسئولة عن فيتامين ذلك الكاروتينا

 
  

  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
 

  أسابيع علي حسب الصنف ومرحلة النضج عند الحصاد4-2صفر مئوية لمدة 
 
  

   Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
 

  . من الثماراءان التعبئة في أفالم بالستيك مثقبة تساعد علي تقليل فقد الم% 90-95
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http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/LoquatPhotos
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  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
   

 5 صفر           م°درجة الحرارة   
 معدل التنفس

 ساعه*آجم /CO2مل 
3-5 6-9 

 
  non-climactericيالحظ ان ثمار البشملة ليس لها ذورة تنفس *   
 

 م ضـرب مـعـدل الـتنفس  ولـحـسـاب الـحـرارة الـنـاتـجـة يـتـ
 للحصول 122 ×أو يضرب .يوم / طن / BTU للحصول على عدد الوحدات الحرارية البريطانية 440× ساعة *آجم/ CO 2مل 

 .يوم / طن متري/ على الحرارة بالكيلو آالورى
 

  Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
    

 5 صفر             م°درجة الحرارة  
ين   ر اثيل م/ ميكروليت * آج

 ساعه
0.1-0.3 0.2-0.6 

 
 

     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب
 
 . لغاز اإليثلين قد يسرع من فقد اللون األخضر ولكنة ال يؤثر علي جودة النكهة البشملةثمارن تعرض   إ
 

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
 

 .ان البحوث المنشورة ليست آافية إلستخالص توصية في هذا المجال   
 
 Physiological Disorders    الفسيولوجية األضرار

 
 البني إلنسجة لحم الثمرة والذي يعقبة انهيار في نتلوان ال:  Internal Browningالتلون البنى الداخلى  

 آما أن ارتفاع ترآيز غاز ثاني أآسيد الكربون. رارة أو طول فترة التخزيناألنسجة يزداد مع ارتفاع الحهذه 
 .ن البني الداخلي للحم الثمار وحدوث بقع بنية علي جلد الثمرةقد يزيد من التلو%) 10أآثر من (
 

والذي يمكن ظهورة علي  ، وجود بقع أو خطوط بنية علي جلد الثمرة قبل الحصاد:  Russeting الصدأ
ن الثمار إ. مناخية المحيطة مباشرة بالنبات وتعتمد شدتة علي الصنف والموسم والظروف الند نضجهاعالثمار 

 .التي اصيبت بشدة بهذا الضرر تستبعد عند تجهيز الثمار للتسويق
 
 

 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

     Botrytis cinerea و Pestalotiopsis funereal وهي من ثمار البشملةتاليةلقد تم عزل الفطريات ال
وخاصة تلك الثمار التي تم   Phytopthora cacoarum و Colletotrichum gloeosporioides و

تشمل التداول بعناية والتبريد الجيد ن استراتجيات مقاومة هذه األمراض إ. حصادها من مناطق ممطرة
 .لة التسويقوالمحافظة علي الحرارة والرطوبة المناسبة خالل مرح


