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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد – اجلزر
طرق التعرف عىل الموعد المناسب للحصاد
• يتم حصاد الجزر يف مرحلة قبل اكتمال النمو وعندما تصل الجذور إىل حجم مناسب وبدرجة امتالء مناسبة
وبشكل متجانس.
• يستخدم طول الجزر والحجم كدالئل عىل
موعد الحصاد يف حالة استخدام الجزر للتقطيع
والتقشي وذلك لزيادة كفاءة التصنيع
ر
• موعد حصاد الجزر بعد  120-100يوم من
زراعة البذور حسب الصنف.
عالمات جودة الثمار
• الثمار متماسكة وصلبة وخالية من التشققات.
القم للجزر.
انسياب من القاعدة إىل الطرف
• الثمار مستقيمة ومتجانسة مع وجود شكل
ي
ي
• وجود بقايا قليلة من الجذور الجانبية (الشعرية) عىل ثمار الجزر.
• عدم وجود أكتاف خضاء أو قلب أخض.
• انخفاض مستوى المرارة الناتجة من المركبات ر
اليبينية.
ر
المخيلة يعتي من أهم متطلبات االستهالك الطازج.
• ارتفاع محتوى الرطوبة وزيادة السكريات
ر
الت تم حصادها ألشعة الشمس بقدر اإلمكان.
• عدم تعريض الثمار ي
• نقل وتخزين الثمار بعد حصادها وفرزها ونظافتها بأرسع ما يمكن يف غرف التييد.
ر
• ينصح بأن يكون الحصاد بعد ررسوق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات الندى حت ال تتعرض
الثمار للتخمر بعد التعبئة.
المبدئ الرسي ع
التبيد
ر
ي
• يجب اإلرساع بإجراء التييد الرسي ع وخفض درجة حرارة الثمار ر
مبارسة بعد الحصاد
وخالل مدة ال تتجاوز  24ساعة من وقت الحصاد.
ئ
أكف الطرق المتبعة.
• يعتي التييد الرسي ع بدفع الهواء  Air Forcedمن
ئ
المبدب لرسعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ عىل جودة
• يهدف التييد
ي
الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها ،وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار.
ه صفر درجة مئوية
• درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار الجزر ي
• يمكن إنشاء غرف تييد رخيصة التكاليف ( CoolBotمزيد من المعلومات وتفاصيل
ر
اليكيب يف الملحق).
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درجة الحرارة المثىل Optimum Temperature
مدة التخزين المتوقعة عند صفر درجة مئوية

الصنف
ُ
جزر مع األوراق ( يف حزم)

 14-10يوم

غي مكتمل التكوين
جزر ر

 6-4أسابيع

جزر مقطع ومجهز جزئيا

 4-3أسابيع

جزر مكتمل التكوين

 9-7أسابيع

معدالت التنفس Rates of Respiration
معدل التنفس (مل /CO2كجم  xساعة)
درجة الحرارة
(درجة مئوية)
مع األوراق
بدون األوراق
0

10-5

18-9

5

13-7

25-13

10

21-10

31-16

15

27-13

53-28

20

48-23

60-44

ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضب معدل التنفس:
مل  CO2كجم  xساعة  440 xللحصول عىل الوحدات الحرارية الييطانية /BTUطن/يوم .أو يضب يف 122
للحصول عىل الحرارة بالكيلو كالوري/طن ر
ميي/يوم.
ن
لإليثلي Responses to Ethylene
االستجابة
الخارج يؤدي إىل تكوين نكهة مرة بسبب
لإليثلي
لإليثلي ،وعند تعرضها
ثمار الجزر ذات حساسية عالية
ر
ر
ي
ر
كي بسيط ر
حت يف حدود  0.5جزء يف المليون يؤدي إىل
تكوين مادة  .Isocoumarinولذلك فإن التعريض لي ر
أسبوعي تحت ظروف التخزين العادية.
وبالتاىل يجب عدم خلط الجزر مع
تكوين هذه النكهة المرة خالل
ر
ي
لإليثلي.
محاصيل أخرى منتجة
ر
ن
اإليثلي Rates of Ethylene Production
معدالت إنتاج
ر
إيثلي/كجم  xساعة) عند درجة الحرارة  20درجة مئوية.
يبلغ معدل إنتاج
اإليثلي للجزر أقل من ( 0.1ميكروليي ر
ر
االستجابة للجو المتحكم فيه Responses to Control Atmosphere
ئ
ر
كثيا وال يؤدى إىل امتداد فية التخزين أطول من التخزين يف
إن الجو
الهواب المتحكم فيه ال يفيد ثمار الجزر ر
ي
ئ
ر
كي أعىل من  %5قد يؤدى إىل زياد تلف الجزر كما أن
الجو
ثاب أكسيد الكربون بي ر
الهواب العادي .إال أن وجود ي
ي
البكتيية.
األكسجي عن  %3يؤدي إىل زيادة األعفان
انخفاض
ر
ر
ن
األضار الطبيعية والفسيولوجية Physiological & Physical Disorders
• تتكون النموات الخضية  Sproutingعىل ثمار الجزر بعد الحصاد .ومن العيوب األخرى الذبول ،الكرمشة،
التجعد بسبب الجفاف.
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•
•
•

•

وه تدل عىل سوء التداول.
تتعرض ثمار الجزر الكامل  Intact Rootsللكدمات والتشققات وانكسار القمة ي
فسيولوج ناتج عن عدم مالئمة الظروف قبل الحصاد وخالل
الجزر األبيض  Root Whiteوهو مرض
ي
ر
والت ينتج عنها بقع أو مناطق أقل يف التلوين عىل شكل خطوط يف الجزر.
عملية اإلنتاج ي
لإليثلي.
الجزر الكامل أو المقطع  Fresh Cut or Intactتنتج مرارة يف النكهة عند تعرضها
ر
وتتعرض ثمار الجزر إىل أضار التجميد  Freezingوتحدث عند درجة حرارة  -1.2درجة مئوية أو أقل وتظهر
عرض يف الجزر وهذه المناطق يصبح
عىل الجذور حلقة من األنسجة طرية ويمكن أن تراها عند عمل قطاع
ي
ً
لونها اسودا خالل  3-2أيام.
تتعرض ثمار الجزر المقطع أو المجهز جزئيا إىل مشكلة  White Blushويرجع ذلك إىل جفاف منطقة
ر
سكي تقطيع حادة
المقرسة يف حالة تقطيع الجزر والمجهز جزئيا ويالحظ أن استخدام
القطع أو األسطح
ر
وجافة بعد التقطيع يؤدى إىل تقليل هذه المشكلة.

ن
األضار المرضية Pathological Disorders
ئ
الماب  Water Rotوالناتج من فطر )(Sclerotinia rot
• العفن
ي
• العفن الرمادي  Gray Moldوالناتج من فطر )(Botrytis rot
• عفن الريزوبس Rhizopus Rot
بكتييا Erwinia
• العفن
البكتيي الطري والذي يسببه ر
ر

مقاومة أمراض ما بعد الحصاد Control of Postharvest Diseases
ر
ر
والت تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار.
• يجب مقاومة الحرسات يف الحقل ي
• البد من المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل الحصاد.
• يجب المحافظة عىل النظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقل.
ه أفضل الطرق لتقليل هذه المشاكل والفاقد
• استخدام درجات الحرارة المنخفضة أثناء التخزين والشحن ي
الناتج عنها.
لتالف الكدمات والتشققات واألضار الطبيعية األخرى.
• من المهم تداول الثمار بعناية شديدة
ي
ر
• البد من التييد الرسي ع مع المحافظة عىل السلسلة التييدية  Cold Chainخالل فية التداول ر
حت تصل
إىل المستهلك.
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المبدة للمحاصيل
إرشادات عامة للمحافظة عىل السلسلة ر
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الملحق
التبيد CoolBot
غرف ر
تعتي غرفة التييد  CoolBotوسيلة رخيصة وبسيطة لتييد الثمار يف المزرعة .حيث يعمل هذا النوع من التخزين الميد
ر
اض لهذه المنتجات.
ارعي سيتمكنون من تخزين منتجاتهم من الخضوات والفواكه
وبالتاىل فإن المز ر
ي
يف إطالة العمر االفي ي
ر
لفية أطول مع المحافظة عىل جودتها.
التبيد CoolBot
فكرة عمل غرف ر
• تعتمد فكرة هذا النظام عىل تحويل الغرف المعزولة إىل مخازن ميدة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة
وبالتاىل تكون عملية تحويل الغرفة إىل غرفة تخزين ميدة متاحة وسهلة.
الثمن
ي
• يتم تحويل مقياس درجة حرارة مكيف الهواء ليقوم بالتييد بشكل أكي.
• يعمل عىل حفظ درجات الحرارة بداخل غرف التخزين يف درجات حرارة متدنية ولكن ال تصل لدرجات التجمد.
التبيد CoolBot
تكنولوجيا غرفة ر
• تعتي إدارة درجة الحرارة والتييد الرسي ع لثمار الخضوات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل
نوعية الثمار وإطالة ر
للمستهلكي .وتعتي درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط
فية عرضها يف الرفوف عند عرضها
ر
ر
والت تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها وعدم بقاءها طازجة.
معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية للثمار ي
• تعتي طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات الخضوات والفواكه من ر
أكي طرق للتييد الرسي ع المستخدمة عند تييد
منتجات الخضوات والفواكه.
• تجدر اإلشارة إىل أن العامل األهم ف هذا هو إجراء التييد برسعة بعد الحصاد ر
مبارسة حيث وجد أن هذه المعاملة
ي
تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة ر
فية التخزين والمحافظة عىل منتجات الخضوات والفواكه طازجة ولف ريات أطول.
ر
الت تعمل عىل إزالة
• ومن ذلك تتضح أهمية التييد الرسي ع قبل التخزين وهذه العملية يمكن تعريفها عىل أنها العملية ي
والت ّ
ر
تم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن الميدة .عليه
درجة حرارة الحقل من الثمار ي
ر
اآلب:
فإن أهمية عملية التييد الرسي ع قبل التخزين الميد تنحض يف ي
 .1تقليل معدل تنفس منتجات الخضوات والفواكه.
 .2تقليل معدالت فقدان المياه من منتجات الخضوات والفواكه.
 .3تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.

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