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 Maturity Indicesدالئل الصالحية للحصاد        
 

ار    سبة لثم صالحية للحصاد بالن ي ال دليل عل ستخدم آ رة ت ى سطح الثم سجى عل ون األصفر أو البنف ة الل إن آمي
ساقط وي         ا الباشون وفي بعض األحوال يسمح للثمار بالبقاء علي النبات حتي تت ي األرض وتوجة    تم جمعه  من عل

 .  مرآزات عصائر أو مربي أو منتجات أخريآللتصنيع 
 
 

 Quality Indicesدالئل الجودة                
 
ها   إ ة عرض رة عنب ي ثم ون ه رة الباش ا 7 -3.5ن تم م وطوله دار12-4س م وذات ج ا س صلب نوع مك( مت  ه      س

ذي يؤآ     . سب الصنف علي ح ) مم10 -3 ع        الجزء اللحمي   ل هو    إن الجزء ال سجة  األ  من جدار المبيض م ي   ن  الت
ين           . كون لون الثمرة أصفر أو بنفسجي     يوقد  . تحيط بالبذور  صلبة ب واد ال سبة الم راوح ن راوح  % 18-14وتت وتت

د  ). اللحم( في اللب     % 5 -3الحموضة مابين    د            ان فق ات النضج ق اء عملي ة أثن ر   ي الرطوب ذي     كون آبي در ال  بالق
 .وهذا ال يؤثر علي الجزء الذي يؤآل.  الكرمشة علي ثمرة الباشونيؤدي إلي ظهور

  
  Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  

 
7- 10º     ع أسابي 5 -3= عمرها التخزيني المتوقع    (م للثمار الناضجة جزئيا( 7-5º     م للثمار تامة النضج)ا  عمر ه

 )أسبوع واحد=  المتوقع التخزينى
 
   Optimum Relative Humidityالمثلى الرطوبة النسبية  
 

90 - 95%  
 
 
 
 
 
 
 
 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/Passion_FruitPhotos
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  Rates of Respirationمعدالت التنفس      

   
 20 10 5 م              °درجة الحرارة   

 معدل التنفس
 ساعه*آجم/ CO2مل 

10 - 30 20-40 45-100 

 
 

 ل الـتنفس  ولـحـسـاب الـحـرارة الـنـاتـجـة يـتـم ضـرب مـعـد
 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 
    
 ميكروليتر في ساعة علي درجة 370 إلي 160 لإليثلين وفي مدي من ن ثمار الباشون هي اعلي الثمار انتاجَاإ

20ºم وذلك في ذروة تنفسها. 
 

     Responses to Ethylene لالثيلين اتاالستجاب
 
 يوم يزيد 2 -1 جزء في المليون من اإليثلين ولمدة 100ض ثمار الباشون مكتملة التكوين الخضراء إلي ين تعرإ

 تنتجر مطلوب حيث أن الثمار نفسها أن تبدأ عمليات النضج فإن اإليثلين الخارجي غيمن سرعة نضجها وبمجرد 
 .آميات آبيرة من اإليثلين

 
  

  Responses to CA للجو الهوائي المتحكم فيه  اتاالستجاب
 

قد لها أو ليس ( تعبئتها في أفالم بالستيك مثقبة من معلومات منشورة متاحة ولكن ثمار الباشون قد تستفيد التوجد
 .ولكن التأثير راجع إلي تقليل فقد الماء أثناء التداول) لها تأثير بسيط علي تعديل الجو الهوائي يكون 

 
 

 Physiological and Physical Disordersاألضرار الطبيعية والفسيولوجية 
 

درجة حرارة هر اعراضها علي ثمار الباشون المحفوظة علي تظ:   Chilling injuresأضرار التبريد 
5º مسلوقة وعدم تجانس في ئيةومناطق ماوالتنقر وداخل الثمرة م أو أقل وتشمل المظاهر سوء تلون علي سطح 

 . غير مرغوبة وزيادة في التدهور المرضيه في النضج وتطور نكهالنضج أو فشل
 
 

 Pathological Disordersاألضرار الباثولوجية 
 

علي شكل بقع بنية ويظهر Alternaria passiflorae  يسببة فطروالذي : Brown spotالتبقع البنى 
 . المرض بشكل شديد اثناء الفترات الدافئة الرطبة أعراضظهرتاتحة اللون علي الثمار الناضجة وف
 
 ويظهر Septoria passifloraeوالذي يسببة فطر  : Phytophthora fruit rot رافثعفن الفيتو  

 .ء داآنة تجف فيما بعدعلي شكل مناطق مسلوقة خضرا
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 والذي يصيب الثمار وهي علي  Septoria passifloraeوالذي يسببة فطر  :spot  Septoriaبقع 

 .النبات وتؤدي إلي عدم انتظام أو تجانس النضج
 

 Control procedures   طرق المقاومة
  .لبستانالفعالة لنظافة ال -
دة وجو من        خفالتقليم و  - دات               االوراق لتوفير تهوية جي ع استخدام المبي و الخضري م اسب داخل النم

د       داول بع رة الت اء فت سبية اثن ة الن رارة والرطوب دة للح ع ادارة جي صاد م د الح بة بع ة المناس الفطري
 .الحصاد

 
 
 
 
 
 
 
 


