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 Maturity Indicesدالئل اآتمال النمو        
آما في الصنف   (إن الحد األدنى الآتمال النمو مرتبط بلون الثمرة وتغيره إلى اللون البرتقالي أو البرتقالي المحمر    

 .California Fuyu, Fuyu, Jiroاألصفر المخضر أو األصفر آما فيأو إلى )  Hachiyaهاشيا 
 

 Quality indicesدالئل الجودة                
 . تحول اللون إلى البرتقالي -
 . الحجم من متوسط إلى آبير -
و          8 رطل قوة عند استخدام ثاقب قطره          5 ثمرة متماسكة ذات صالبة أعلى من        - سبة لصنف الفوي م بالن  Fuyu م

 .واألصناف المشابهة له 
 . الخلو من تشققات النمو واألضرار الميكانيكية والعفن -
ى   Hachiyaفي الهاشيا  % 23 - 21 إن تصل نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية إلى - ـ    % 20 - 18 وال في ال

Fuyu واألصناف المشابهة له والخالية من الطعم القابض . 
 ) .لمرتبط بمحتوى التانيناتا(  الخلو من الطعم القابض -
 .  القيمة الغذائية تعتبر ثمار الكاآى مصدرا جيد للكاروتينات وفيتامين أ ، جـ واأللياف -
 

 Optimum Temperatureدرجة الحرارة المثلى  
 م °1 ±صفر 

 .م وقد تختلف على أساس نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية °2-= نقطة التجمد 
 

  Chilling Injuriesأضرار التبريد 
ى                 Fuyuإن ثمار الكاآى صنف      د عل ر حساسة ألضرار التبري  واألصناف المماثلة الخالية من الطعم القابض تعتب
ا أن التعرض             °15 – 5درجات حرارة ما بين      ع انخفاض الصالبة آم م وسيظهر بها تلون لحم الثمار بلون بنى م

 .هذه الدرجات لالثيلين يزيد من حساسيتها ألضرار التبريد عند 
 

 Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits/PersimmonPhotos


 

Perimmons  2

University of California, Davis                                   Postharvest Technology Research and Information Center 

90 - 95%  
 

  Rates of Respirationمعدالت التنفس      
     درجة الحرارة                             معدل التنفس

  ساعة*آجم  / CO2م                             مل °         
  

  4 - 2                         صفر                  
         20                                  10 - 12 

نفس  دل الت تم ضرب مع رارة الناتجة ي ل ولحساب الح م/ CO 2م ة Χ440ساعة  /آج دات الحراري ى عدد الوح  للحصول عل
 .يوم/ طن متري/ لورى للحصول على الحرارة بالكيلو آاΧ 122أو يضرب  .يوم / طن /  BTUالبريطانية 

 
 Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 

  درجة الحرارة                       المعدل  
 ساعة* آجم/ م                 ميكروليتر اثيلين °       

     
       0.1صفر                         اقل من     
    20                           0.1 - 0.5 
 

 Response to Ethyleneاالستجابة لالثيلين 
ـرآيز    ـا لـت ون أو    1إن ثمار الكاآى الحساسة لتأثـير االثـيلـيـن وان تـعـرضـه ون    10 جزء في الملي  جزء فى الملي

ار          ( رطل قوة    4م يؤدى الى انخفاض صالبتها الى اقل من         °20على درجة حرارة     وهو الحد االدنى لصالبة الثم
ز االول          6وذلك بعد   ) تسويقلل ة الترآي ون     1(  ايام وذلك فى حال ز      )  جزء فى الملي ة الترآي ومين فى حال د ي او بع

ام          تولذلك فان اس )  جزء فى المليون    10( الثانى   شاحنة امر ه ين من جو المخزن او ال تخلص من االثيل بعاد او ال
 . جدا 

 
  التخلص من الطعم القابض فى ثمار الكاآى صنف هاشيا

Removal of Astringency from Hachiya Persimmons  
د فى صالبة            10يمكن استخدام االثيلين بترآيز      ار الزائ ابض ولكن االنهي م الق  جزء فى المليون للتخلص من الطع

 .الثمار نتيجة هذه المعاملة قد يؤدى الى صعوبة تداول الثمار بعد ذلك 
سبة  ولذلك فقد تم تعريض الثمار الى جو مزود ب        دة      % 80ن ون لم سيد آرب انى اآ ى درجة حرارة     24ث  ساعة عل

 .م بهدف ازالة الطعم القابض مع االحتفاظ بصالبة الثمار 20°
 

 Response to CAاالستجابة للجو الهوائي المتحكم فيه  
 .يؤدى الى تأخير النضج % ) 5 - 3(  االوآسجين المنخفض -
ون     - سيد الكرب ى    % 8 - 5 ثانى اآ ؤدى ال ـ          ي ة ال د فى حال ل من اضرار التبري اظ بالصالبة ويقل  Fyuyuاالحتف

 .واالصناف المماثلة
 ان فترة الحياة بعد الحصاد وفى جو خالى من االثيلين وحرارة مثلى ورطوبة نسبية مثلى يمكن ان تمتد الى ثالثة            -

ه        أشهر اذا آانت الظروف المثلى السابق مع استخدا        5اشهر فى مقابل امتدادها الى        CAم الجو الهوائى المتحكم في
 ) .ثانى اآسيد آربون  % 8 - 5+  اوآسجين 5 - 3( 
 

 Physiological Disordersاألضرار الفسيولوجية           
ى           % 3ان تعرض ثمار الكاآى الوآسجين بترآيز اقل من     ؤدى ال دة اطول من شهر يمكن ان ي اء التخزين لم اثن

 .هة غير مقبولة فشل الكاآى فى النضج وتكوين نك
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ى من                - ون اعل سيد الكرب انى اآ دة اطول من شهر يمكن ان          % 10 تعرض ثمار الكاآى لغاز ث اء التخزين لم اثن
 .وآذلك الى تكوين نكهة غير مقبولة ) تكون لون بنى ( يؤدى الى سوء تلوين 
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 القيمة الغذائية

 ) ثمرة متوسطة ( 
  مللجم6م                     الصوديو  سعر118السعرات                 

  جم3االلياف                           جم1البروتين                    

  وحدة دوليه2فيتامين أ                   جم31الكربوهيدرات               

  مللجم   11فيتامين جـ                    الدهون                    صفر جم

  مللجم6آالسيوم                                           صفر مللجمالحديد

 


