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 Maturity Indices               دالئل إآتمال النمو

األصناف الخاصة للموز . وتتمثل فى درجة إمتالء االصابع بمعنى إختفاء الزوايا فى المقطع العرضى  
 .تحصد خضراء ولكن مكتملة النمو ويتم إنضاجها عند وصولها إلى األسواق المعنية

 
  

  Indices Quality                الجودة دالئل
، طول )آل ما اآتمل النمو آانت الثمار ذات جودة افضل عند النضج( اآتمال النمو:  دالئل الجودة هى  

واثار ) الفزيائية(، الخلومن العيوب مثال االضرار الحشرية أو الطبيعة) ويعتمد على الصنف( االصبع 
 اى تذداد   الموز يتغير النشا الى سكرياتعند نضج االصناف الخاصة من.والعفن  الجروح الملتئمة

 . االخرى التى تؤثر على النكهة هى االحماض والمواد المتطايرة المكونات. الحالوة

 
  

                 Optimum Temperature               درجة الحرارة المثلى
  
   : حسب الصنف   درجة الحرارة المثلى تختلف على 

                         .ايام7 لمدة  م°11   تخزن فى درجة حرارة’Petite’ and ‘Yangambi فاالصناف
                                    . ايام 7م لمدة ° 10 درجة حرارة   يخزن فى’Red Macabu‘  الصنف

  اماي 7م لمدة اطول من ° 14 -12.5   تخزن فى درجات حرارةو أالصناف االخرى Petite‘والصنفّ 
                                       

 
     Optimum Relative Humidity     درجة الرطوبة النسبية المثلى 
                                                                %  95-90     : هى  
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Link to Produce Facts Photos - Arabic

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


  
  Respiration          Rates of        معدالت التنفس

     
 20 14 12.5 10 م°درجة الحرارة 

/ CO2معدل التنفس مل 
 ساعة . آجم 

  

12-17 22-45 24-53 79-130 

  
  لتكوين والرقم االعلى هو لثمارالموز الخضراء مكتملة ا12  اى) 17-12(يالحظ ان الرقم االقل فى المدى المعين مثال

 . هو للثمار اثناء نضجها17اى
عدد وحدات حرارية =440×ساعة . آجم/CO2لحساب آمية الحرارة الناتجة اضرب معدل التنفس مل

        .اليوم / مترى طن/تحصل على آيلو آالورى122×  معدل التنفس  او اذا ضرب.يوم/طن/بريطانية
 

  
                                               Ethylene Production Rates           معدالت انتاج االثيلين

                                                                                    
                          ‘ ’Petite             الصنف                                                    

 20 14 12.5 10 م°درجة الحرارة 

C2H4ميكروليتر   /
    ساعة .  آجم

0.09-0.16 0.2-0.9 0.2-0.7 1.1-2.1 

 هو لثمارالموز الخضراء مكتملة التكوين والرقم 0.09  اى )   0.16 - 0.09(يالحظ ان الرقم االقل فى المدى المعين مثال 
 . هو لثمار اثناء نضجها0.16   اى االعلى

 __________________________________________________ 
  
                      Responses to Ethylene   لالثيلين  االستجابة   

                                                                                                            
 جزء فى المليون 150-100بترآيز  ة تتطلب التعرض الى غاز االثيلين اغلب اصناف الموز التجاري  

 وذلك % 95 –  90 قدرها   رطوبة نسبية   مع م°20-15    حرارة  ساعة فى درجة 48 -24لمدة 
 ثانى اآسيد الكربون فى غرفة  والبد مراعاة ان يكون ترآيز.  عملية إ نضاج منتظمة  بهدف تنشيط
 ويالحظ ان استعمال نظام الهواء المدفوع. االثيلين  تفاديا لتاخير فعل  ذلكو% 1 من  االنضاج اقل

Forced air  التبريد او التدفئة فى غرف االنضاج حسب الحوجة الى   الى انتظام عمليات يؤدى 
 .لغاز االثيلين فى جميع انحاء غرفة االنضاج علىترآيز متجانس  ذلك، آذلك الحصول 

  

                                           
                                        Atmospheres  Responses to Controlled      المتحكم فيه اإلستجابة للهواء

  . ثانى اآسيد الكربون%10  -5اوآسجين و  % 2  : الجو الهوائى المتحكم فية يعتمد على الصنف وهو 
  . ومعدل انتاج غاز االثيلين الجو الهوائى المتحكم فية يؤ خرعملية االنضاج، ويقلل معدل التنفس



 
 Physiological Disorders         الفسيولوجية االضرار

               Chilling injury        اضرار التبريد
  
 او مدخنة اللون ويظهر  dull االعراض تشمل تغير فى لون السطح اى تصبح القشرة بنية ومطفية  

  ط بنية اللون ، ويكون النضج بطريقة غير عادية وفى الحاالت المتقدمةعلى االنسجة تحت البشرة خطو
 بين   تختلف  للتبريد الحساسية.  الثمار لالستجابة لعملية االنضاج   تفشل الضرار التبريد

م او اقل °10   فىدرجة حرارة  باضرار التبريد عندما يتم تخزينة  يصاب’Petite‘فالصنف .االصناف
اما الصنف .  يوم21م لمدة °12.5 او عند تخزينة فى درجة حرارة اقل من  اآثر أيام او 7لمدة 

‘Yangambi’ آذلك .  ايام7م او اقل لمدة °10 يصاب باضرار التبريد عند تخزينة فى درجة حرارة
 5م لمدة °10يصاب باضرار التبريد عندما يخزن فى درجة حرارة اقل من ’Red Macabu‘الصنف 

 . وآذلك لعفن بعد الحصاد تى تعرضت للبرودة تكون اآثر قابلية لالصابات المكانيكية الثمار ال .ايام 

 
  

     Physical Disordersاألضرار الميكانيكية
                                            

 Skin abrasions              )القشرة(احتكاآات سطح البشرة
  
ك الثمار مع بعضها أو مع أى أسطح أخرى آمعدات التداول أو صناديق  حتكاإ  االحتكاآات تحدث نتيجة 

، فان فقدان الماء يزداد من %) 90أقل من (عند تعرضها لظروف رطوبة نسبية منخفضة . الشحن
وهذة الظاهرة تشبة . المناطق المتسلخة ويتحول لونها إلى بنى وفى الحاالت المتفاقمة يصبح اللون أسود

 .الثمار والناتج عن أ ضرار التبريد) قشرة(الذى يحدث على سطح  ى اللون البنى التغيير الحاد إل
  Impact bruising                الضغط على الثمارعن الكمدات الناتجة

  
. الثمرة) قشرة( من غير ضرر ظاهرعلى سطح  لون بنى فى لحمه مع أو  قد ينتج عنة  الموز إسقاط 

  . بعض الحاالت بها نمو للفطريات فىالمناطق المتضررة قد يحدث 

 
  

 Pathological Disorders                          األ ضرار الباثولوجية
  
   Crown rot                العفن التاجى 

 :والذى يسببة واحد أو أآثر من الفطريات التالية
 Thielaviopsis paradoxa , Lasiodiplodia theobromae        
    Colletotrichum musae, Deightonialla torulosa  , 
 Fusarium roseuem. 

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



                                                                                              
 Anthracnose                االنثراآنوز     

  
 مع نضج الثمار وخصوصا فى مناطق   ويكون واضح   Colletotrichum musae   ويسببة  

    . الثمرة   وتشققات جلد الجروح
  

 Stem-end rot             عفن نهاية الساق
 :والذى يسببة 

Lasiodiplodia theobromae أو/ و   Thielaviopsis paradoxa    
  

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

 Cigar-end rot               عفن نهاية السجار
 : والذى يسببة  

Trachysphaera fructigena  وVerticillium theobromae 
                                                                                                                     
 )أشبة برماد السجار (  من األصبع يصبح جاف ويميل إلى اإللتصا ق بالثمرة الجزء المصا ب

 
           

 Control strategies          استراجيات المقاومة
 تقليل الكمدات -
 م°14التبريد السريع لدرجة حرارة -
 التاآد من نظافة معدات واماآن التداول-
 أو/وذلك مع) م°50 دقائق فى درجة حرارة قدرها 5 مثال مدة  ( إستخدام معاملة الماء السخن-
 .آمعاملة للحد من العفن التاجى ) Imazalilمثل (  إستخدام المبيدات الفطرية 
 _________________________________________________________________________ 


