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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد – الفاصوليا
طرق التعرف عىل الموعد المناسب للحصاد
• يتم قطف ثمار الفاصوليا أثناء ر
فتة النمو الرسي ع
والتطور.
ً
• إن تكون القرون قاسية قليال وغضة ولونها ر
أخض
زاه ،والقرن لحم طازج.
ر
صغتة جدا
• يجب أن تكون البذور ف داخل القرن
ر
ر
كبتة فهذا دليل عىل
وخضاء ،وإذا كانت البذور ر
تجاوز مرحلة النضج المرغوبة.
• صوت كرس القرون من المنتصف دليل عىل اكتمال
مرحلة النضج والحصاد.
عالمات جودة الثمار
ر
ر
العرض.
• ثمار طولية ورفيعة مع نهايات مدببة و بيضاوية إىل مستديرة ف المقطع
ر
ر
االخضار.
القرسة واألنسجة الداخلية متوسطة
•
• أن تكون جيدة التكوين وناعمة متماسكة ومستقيمة ولونها زاهيا.
• تكرس بسهولة عند ثنيها وخالية من األوراق.
ر
الحرسية.
• هناك عالمات أخرى تؤثر عىل جودة ثمار الفاصوليا مثل وجود العيوب اإلصابة
• ينصح بأن يكون الحصاد بعد رشوق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات الندى ر
حت ال تتعرض
الثمار للتخمر بعد التعبئة.
• عدم تعريض الثمار ر
الت تم حصادها ألشعة الشمس بقدر اإلمكان.
o
7.5-5 C
• جمع الثمار ونقلها وتخزينها بعد حصادها ر
مباشة رف مكان بارد وجيد التهوية.
المبدئ الرسي ع
التبيد
ر
ي
التتيد المبدئ لرسعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ عىل جودة
• يهدف ر
الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها ،وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار.
التتيد الرسي ع وخفض درجة حرارة الثمار خالل مدة ال تتجاوز  12ساعة
• يتم إجراء ر
من وقت الحصاد.
• درجة الحرارة المثىل لحفظ الفاصوليا ه  7.5-5درجة مئوية.
التتيد المبدئ الرسي ع للباميا بدفع الهواء.
• أنسب طريقة ر
ر
ر
• يمكن إنشاء غرف رتتيد رخيصة التكاليف ( CoolBotمزيد من المعلومات وتفاصيل التكيب ف الملحق).
الرسوط الموىص بها إلطالة ر
ر
فبات التخزين
المحصول
الفاصوليا

درجة حرارة التخزين
(درجة مئوية)
7.5-5

الرطوبة النسبية
المثىل

أقىص درجة رتتيد ممكنة
(درجة مئوية)

مدة التخزين
المتوقعة

%100-95
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معدالت التنفس Rates of Respiration
معدل التنفس (مل /CO2كجم  xساعة)
درجة الحرارة
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ولحساب الحرارة الناتجة يتم رضب معدل التنفس:
التيطانية /BTUطن/يوم .أو ر
يضب رف 122
مل  CO2كجم  xساعة  440 xللحصول عىل الوحدات الحرارية ر
للحصول عىل الحرارة بالكيلو كالوري/طن ر
متي/يوم.
االستجابة للي ن
ثلي Responses to Ethylene
ليثلي ربت ر ر
رر
تعتت حساسة للي ر ر
كت  0.1جزء رف المليون يسبب تدهور رف ثمار
ثلي ،حيث أن تعرضها ل
الفاصوليا ر
ر
ر
الفاصوليا الخضاء بما يعادل  %50-30عىل درجة حرارة  5درجة مئوية .وكذلك يؤدي إىل فقد اللون األخض
وزيادة التلون باللون ا ر
لبت للثمار.
ن
اإليثلي Rates of Ethylene Production
معدالت إنتاج
ر
اإليثلي يساوي ( 0.05ميكروليت إ ر ر
رر
يثلي/كجم  xساعة) عن درجة حرارة  5درجة مئوية.
معدل إنتاج
االستجابة للجو المتحكم فيه Responses to Control Atmosphere
ر
األكسجي من ،%5-2
تعتت استجابة ثمار الفاصولياء للجو الهوائ المتحكم فيه متوسطة عىل أن تكون نسبة
ر
ر
ر
و ر
ثائ أكسيد الكربون من  %10-3بالمخزن ،وذلك لالحتفاظ بلونها ونكهتها .وإن استخدام ثائ أكسيد الكربون
ر
ربت ر ر
غت مرغوبة.
قصتة قد يسبب نكهة ر
كت  %30-20لفتة ر
ن
األضار الطبيعية والفسيولوجية Physiological & Physical Disorders
• رضر التجميد  :Freezing Injuryينتج منه ظهور مناطق مائية عىل قرون الفاصوليا وقد تصبح عرضة
لألمراض وذلك عند درجة الحرارة  0.7أو أقل.
التتيد  :Chilling Injuryيؤدي إىل تلون القرون بلون باهت وقد يحدث تنقر عىل سطح القرن عند
• رضر ر
التخزين عىل درجة الحرارة أقل من  5لمدة  6-5أيام.
ن
األضار المرضية Pathological Disorders
إصابة الفاصوليا باألمراض الفطرية عادة تتم بعد تعرضها ر
التتيد ومن أهم األمراض الفطريةPythium, :
لضر ر
.Rhizopus, Sclerotinia
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Control of Postharvest Diseases مقاومة أمراض ما بعد الحصاد
الحرسات رف الحقل ر
ر
.والت تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار
• يجب مقاومة
.• البد من المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل الحصاد
.• المحافظة عىل درجة الحرارة المناسبة للتخزين
.• يجب المحافظة عىل النظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقل
ر
ر
.واألضار الطبيعية األخرى
لتالف الكدمات والتشققات
• من المهم تداول الثمار بعناية شديدة
ر
.• ال يجب جمع الثمار الساقطة عىل األرض واستخدامها ف التسويق الطازج
 خالل رCold Chain • البد من إجراء التتيد الرسي ع مع المحافظة عىل السلسلة التتيدية
فتة التداول ر
حت
ر
ر
.تصل إىل المستهلك
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المبدة للمحاصيل
إرشادات عامة للمحافظة عىل السلسلة ر
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الملحق
التبيد CoolBot
غرف ر
ر
المتد
لتتيد الثمار ف المزرعة .حيث يعمل هذا النوع من التخزين ر
التتيد  CoolBotوسيلة رخيصة وبسيطة ر
تعتت غرفة ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ارعي سيتمكنون من تخزين منتجاتهم من الخضوات والفواكه
ف إطالة العمر االفتاض لهذه المنتجات .وبالتاىل فإن المز ر
ر
لفتة أطول مع المحافظة عىل جودتها.
التبيد CoolBot
فكرة عمل غرف ر
متدة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة
• تعتمد فكرة هذا النظام عىل تحويل الغرف المعزولة إىل مخازن ر
متدة متاحة وسهلة.
الثمن وبالتاىل تكون عملية تحويل الغرفة إىل غرفة تخزين ر
أكت.
بالتتيد بشكل ر
• يتم تحويل مقياس درجة حرارة مكيف الهواء ليقوم ر
ر
• يعمل عىل حفظ درجات الحرارة بداخل غرف التخزين ف درجات حرارة متدنية ولكن ال تصل لدرجات التجمد.
التبيد CoolBot
تكنولوجيا غرفة ر
ر
الخضوات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل
والتتيد الرسي ع لثمار
•
تعتت إدارة درجة الحرارة ر
ر
ر
ر
ر
للمستهلكي.
وتعتت درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط
نوعية الثمار وإطالة فتة عرضها ف الرفوف عند عرضها
ر
ر
ر
معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية للثمار والت تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها وعدم بقاءها طازجة.
ر
ر
للتتيد الرسي ع المستخدمة عند رتتيد
تعتت طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات
•
الخضوات والفواكه من أكت طرق ر
ر
ر
الخضوات والفواكه.
منتجات
ر
ر
التتيد برسعة بعد الحصاد مباشة حيث وجد أن هذه المعاملة
• تجدر اإلشارة إىل أن العامل األهم ف هذا هو إجراء ر
ر
تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة ر
ر
فتة التخزين والمحافظة عىل منتجات الخضوات والفواكه طازجة ولفتات أطول.
التتيد الرسي ع قبل التخزين وهذه العملية يمكن تعريفها عىل أنها العملية ر
الت تعمل عىل إزالة
• ومن ذلك تتضح أهمية ر
ّ
ر
المتدة .عليه
درجة حرارة الحقل من الثمار والت تم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن ر
فإن أهمية عملية التتيد الرسي ع قبل التخزين المتد تنحض رف ر
اآلئ:
ر
ر
ر
 .1تقليل معدل تنفس منتجات الخضوات والفواكه.
ر
الخضوات والفواكه.
 .2تقليل معدالت فقدان المياه من منتجات
 .3تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.

لمزيد من التفاصيل وتعليمات ر
البكيبhttps://storeitcold.com/build-it/install-your-coolbot/ :
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