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 Maturity Indices     دالئل إآتمال النمو
موز البالنتين يحصد أخضر اللون  . . زوايا االصابع هى وسيلة الحكم على إ آتمال النمو مقدار   
 يؤآل فى مرحلة  البالنتين. وقد يتم أوال يتم إنضاجه عند وصوله األسواق المعنية. إآتمال النمو مع 

 . صفر اللون األمرحلة عند وصوله إلى اللون ا ألخضرمع إآتمال النمو أو
 _________________________________________________________________  

  Quality Indices       الجودة دالئل 
 : وهى

 ). بوصات9   =  سم22علىأن ال يقل عن (حجم األصبع         ·
 .كيمائيةالخلو من األضرارالمكانيكية ،اثار الجروح ،أضرار الحشرات،األمراض والبقايا ال        ·

 
  

                                                Optimum   Temperature   درجة الحرارة المثلى
وآذلك يخزن فى درجات . أيام 7  م لمدة أقصاها°10 -7.2  يخزن البالنتين فى درجات حرارة    

 . أيام 7م لمدة اطول من  °12 - 10   حرارة
    

 
  Optimum Relative Humidity      ة المثلىدرجة الرطوبة النسبي

   %95- 90    :هى
                      

  Rates of Respiration       معدالت التنفس
    

20 14 12.5   م °درجة الحرارة 1  7.2 10

7-107 8-12 6-15 2-15 3-21 ساعة.آجم / CO2   معدل التنفس مل2
                           .نتين الخضر اء مكتملة التكوين والقيمة األعلى للبالنتين أثناء نضجةالقيمة األقل هى لثمار البال 1  

mereed
Link to Produce Facts Photos - Arabic

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


عدد وحدات =440×ساعة . آجم/CO2 لحساب آمية الحرارة الناتجة اضرب معدل التنفس مل2
  طن/تحصل على آيلو آالورى122×  معدل التنفس  او اذا ضرب.يوم/طن/حرارية بريطانية

         .اليوم/مترى

 
  

    Rates of Ethylene Production      معدالت انتاج االثيلين
  

 20 14 12.5 10 7.2م°درجة الحرارة 

C2H4ميكروليتر  
   1ساعة.آجم /  

0.01-0.050.01-0.260.01-0.110.01-0.120.01-2.58

  
                                                    .لقيمة األعلى للبالنتين أثناء نضجة القيمة األقل هى لثمار البالنتين الخضر اء مكتملة التكوين وا1 
  

 
  

    Responses to Ethylene              لالثيلين  اإلستجابة     
                                                                                                                                                                   

 أن ال يتعرض الى يجبلذى ألبالنتين الذى يسوق أخضر اللون .ينشط عملية اإلنضاج فى البالنتين  
 التعرض( الموز مع آما أن البالنتين الذى يسوق مكتمل النضج من الممكن إنضاجة. غاز أإلثيلين
 -15    حرارة فىدرجة  ساعة  48 -24 المليون لمدة فى  جزء150-100يز  بترآ لغاز االثيلين

%)95  -  90 قدرها   رطوبة نسبية  م مع20°  
  

 Responses to Controlled Atmosphere (CA) للجوالهوائى المتحكم فية  اال ستجابة   
                                                                                                           

                                                                                                                      
 . ثانى اآسيد الكربون %10  -5و اوآسجين  % 2  :الجو الهوائى المتحكم فية أالمثل هو        ·
 ومعدل انتاج االثيلين  الجو الهوائى المتحكم فية يؤ خرعملية االنضاج، ويقلل معدل التنفس         ·

     .ويحافظ على مظهر الثمرة العام 
 عند   اللون البنى فى االنسجة التى تحت البشرة الجو الهوائى المتحكم فية يقلل من حدوث        ·

                                                . درجات الحرارة القريبة من الحد األدنى
  

 
                         
 Physiological Disorders       االضرار الفسيلوجية

   Chilling injury       اضرار التبريد
  

 او مدخنة اللون ويظهر dullاالعراض تشمل تغير فى لون السطح اى تصبح القشرة بنية ومطفية 
 فى  آاإلسراع(على االنسجة تحت البشرة خطوط بنية اللون ، ويكون النضج بطريقة غير عادية 



 تحدث عندما   أضرار التبريد  .الثمار   الضرار التبريد ال يتم نضج  وفى الحاالت المتقدمة) النضج
 ذلك على الصنف   أيام او اآثر ويعتمد7م او اقل لمدة °7.2  يتعرض البالنتين الى درجة حرارة
   المكانيكية الثمار التى تعرضت للبرودة اآثر قابلية لالصابات .،درجة إآتمال النمو ودرجة الحرارة

 .وآذلك لعفن بعد الحصاد

 
 Physical Disorders   األضرار الميكانيكية          
  

 Skin abrasions              )القشرة(احتكات سطح البشرة
  

االحتكاآات تحدث نتيجة إلحتكاك الثمار مع بعضها أو مع أى أسطح أخرى آمعدات التداول أو 
، فان فقدان %) 90أقل من (مار لظروف رطوبة نسبية منخفضة عند تعرض الث. صناديق الشحن

إلى بنى وفى الحاالت المتفاقمة ) القشرة( الماء يزداد من المناطق المتسلخة ويتحول لون السطح
وهذة الظاهرة تشبة التغيير الحاد إلى اللون البنى الذى يحدث على سطح الثمار . يصبح اللون أسود

 .والناتج عن ضرر التبريد
  

  Impact bruising         الكمدات الناتجة من الضغط على الثمار
  

  وفى.  الثمرة  من غير ضرر ظاهرعلى سطح  قد ينتج عنة لون بنى فى لحمه مع أو سقوط البالنتين
 .بعض حاالت المناطق المتضررة قد يحدث بها نمو للفطريات

  
      

 
   

  Pathological  Disorders                   األ ضرار الباثولوجية
  

   Crown rot      العفن التاجى
 : واحد أو أآثر من الفطريات التالية   والذى يسببة

Thielaviopsis paradoxa , Lasiodiplodia theobromae,           
Colletotrichum musae, Deightonialla torulosa,                   
Fusarium  roseum.                                              

 المقطوعة للكفوف، مع مرور الوقت تنتشر الفطريات من أنسجة الكف   األسطح التى تهاجم  
  المصاب بالعفن الى عنق االصبع ومن ثم إلى آل الثمرة

.                                                                                                    
        Anthracnose     االنثراآنوز  
  .                                                                                                           
 مع نضج الموز وخصوصا فى   ويكون واضح مع   Colletotrichum musae    ويسببة 

    . الثمرة  قات جلد وتشق مناطق الجروح
                     
 



 Stem-end rot       عفن نهاية الساق
    :  والذى يسببة

Lasiodiplodia theobromae            أو/و  Thielaviopsis paradoxa  
  

 .ويصبح الجزء المصاب طرى ومائى. وتلك الفطريات يدخلن عبر السطح المقطوع للساق أو الكف
  

 Cigar-end rot     ية السجارعفن نها
                                    :سببة والذى ي 

                                                                                                                 
Trachysphaera fructigena  أو/و Verticillium theobromae 

                                                                                                                     
أشبة برماد  (  من اصبع البالنتين يصبح جاف ويميل إلى اإللتصاق بالثمرة الجزء المصا ب 

                                                                                                             )السجار

 
 Control strategies     استراجيات المقاومة

  تقليل الكمدات-
 م°12التبريد السريع لدرجة حرارة -
 التاآد من نظافة المعدات واماآن التداول-
   أو/ لك معوذ) م°50 دقائق فى درجة حرارة قدرها 5مثال مدة ( إستخدام معاملة الماء السخن-

 .آمعاملة للحد من العفن التاجى ) Imazalilمثل ( إستخدام المبيدات الفطرية
________________________________________________________________________ 


