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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد  -التني
طرقنالتعرفنعىلنالموعدنالمناسبنللحصادن
• سهولة انفصال الثمار من األفرع.
• يجب قطف ثمار ن
التي عندما تكون قريبة من نضجها الكامل ،وتكون مناسبة
لألكل.
ن
ه دالئل يمكن االعتماد عليها يف تحديد اكتمال
• لون جلد الثمار وصالبة اللحم ي
النمو والنضج.
• نف بعض أصناف ن
التي كصنف ( Black Missionوهو صنف أسود) ،البد أن
ي
يكون لون الثمار ما ن
البنفسج الفاتح والداكن وذلك أفضل من أن يكون
بي
ي
أسودا.
• بعض األصناف كصنف ( White Genoaوهو صنف أبيض) يجب أن يكون
لون اللحم أصفر مبيض أو أصفر فاتح.
• ليونة أنسجة الثمار بحيث تكون طرية عند وصولها لمرحلة النضج .ويمكن
معرفة ذلك بالضغط الخفيف باليد عىل الثمرة لمعرفة تماسك لحم الثمرة
(ثمرة متماسكة).
عالماتنجودةنالثما نرن ن
ر
• لون جلد الثمار وصالبة اللحم يرتبطان بجودة الثمار وإمكانية بقائها لفتة
طويلة بعد الحصاد.
• كما أن النكهة تتأثر بدرجة النضج ولذلك فان الثمار زائدة النضج قد تصبح
غت مقبولة وذلك بسبب بعض نواتج عمليات التخمر.
• هناك عالمات أخرى تؤثر عىل جودة ثمار ن
التي مثل وجود العيوب (أكل الطيور ،لسعة الشمس ،الجرب
الخارج ،تشقق الجلد ،ذبول عنق الثمرة) باإلضافة إىل ن
ر
الحشات والعفن.
أضار
ي
ر
ر
• ينصح بأن يكون الحصاد بعد شوق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات الندى حت ال تتعرض
الثمار للتخمر بعد التعبئة.
ر
الت تم حصادها ألشعة الشمس بقدر اإلمكان.
• عدم تعريض الثمار ي
• نقل وتخزين الثمار بعد حصادها وفرزها ونظافتها بأشع ما يمكن ن يف غرف التتيد.
يدنالمبدئنالرسي عن
التب
ر
ي
ر
• يجب اإلشاع بإجراء التتيد الشي ع وخفض درجة حرارة الثمار مباشة بعد الحصاد
وخالل مدة  3-1ساعات من وقت الحصاد.
المبدئ لشعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ عىل جودة
• يهدف التتيد
ي
الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها ،وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار.
ن
ه من  1-إىل صفر درجة مئوية.
• درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار التي ي
• يمكن إنشاء غرف تتيد رخيصة التكاليف ( CoolBotمزيد من المعلومات وتفاصيل
ر
التكيب ن يف الملحق).
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*المدة المتوقعة لصنف  .Black Missionوتختلف المدة حسب الصنف.
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معدالتنالتنفسنRates of Respirationن
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ليثليننResponses to Ethylene
االستجابةنل ن
ن
ثمار ن
اإلثلي من ناحية زيادة ليونة الثمار ومدى تعفنها وخاصة إذا كانت درجة
التي ذات حساسية بسيطة لفعل
حرارة حفظها عند  5درجة مئوية أو أعىل من ذلك.
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االستجابةنللجونالمتحكمنفيه Responses to Control Atmosphere
ن
ن
ن
ثائ أكسيد الكربون -15
• يتم التحكم يف الجو خالل التعبئة بحيث تكون نسبة األكسجي  ،%10-5ونسبة ي
.%20
ن
• التعبئة يف جو متحكم فيه يؤدي إىل تقليل فرص اإلصابة بالعفن ،مع المحافظة عىل صالبة الثمار وتقليل
ن
اإليثلي.
إنتاج
ر
• تتوقف فتة ما بعد الحصاد (مع إتباع درجة الحرارة المثىل والرطوبة المثىل) عىل الصنف ودرجة النضج عند
وتتاوح هذه ر
الحصاد ر
بي  2-1أسبوع نف الجو العادي ،وما ن
الفتة ما ن
بي  4-3أسابيع عند استخدام الجو
ي
المتحكم فيه وذلك بالنسبة لبعض األصناف كصنف .Black Mission
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األضارنالطبيعيةنوالفسيولوجيةنPhysiological & Physical Disorders
ن
أضار متعلقة باستخدام الجو المتحكم فيه :إن إطالة عمر الثمار باستخدام الجو المتحكم فيه قد يؤدي إىل
•
كت من  %25ثائن
أكسجي و/أو أ ر
ن
ن
الممتة للثمار .ويالحظ أن ثمار ن
التي المعرضة إىل أقل من %2
فقد النكهة
ي
أكسيد كربون تتكون بها نكهة غت مقبولة ترجع إىل عملية التخمر.
األضارنالمرضيةن Pathological Disordersن
• عفن ر
االلتناريا  :Alternaria Rotوالناتج عن فطر  Alternaria tennisوالذي يظهر كبقع صغتة لونها
ن ن
البت واألسود عىل سطح الثمار .مع مالحظة أن أي تشقق عىل جلد الثمرة يزيد من فرص اإلصابة
ما بي ي
بهذا الفطر.
• العفن األسود  :Black Mold Rotوالناتج عن فطر  Aspergillus nigerويظهر المرض عىل شكل بقع
ن
ن
وف الحاالت المتقدمة يتحول لون اللحم والجلد
داكنة أو صفراء يف لحم الثمار وال توجد له مظاهر خارجية .ي
إىل اللون الوردي الخفيف ويتكون الميسليم األبيض (الغزل الفطري) مع تكوين الجراثيم السوداء بعد ذلك.
• العفن الطري ( :Endospesis )Soft Rotوالناتج عن فطر  Fusarium moniliformsويظهر ذلك ن يف
ن
ن
وف بعض األحوال تتكون رائحة نفاذة غت مقبولة.
وبت اللون ي
تجويف الثمرة ويجعل اللب طريا ومائيا ي
ر
ن
وه من مشاكل ما قبل
• الطعم
الحامىص المتخمر  :Souringوالذي تسببه العديد من الخمائر والبكتيا .ي
ي
ر
ر
ر
ر
ر
الحشات Vinegar
البكتيا والخمائر إىل داخل الثمار ومن هذه
الت تحمل
والت تسببها الحشات ي
الحصاد ي
ر
والت تسبب ظهور رائحة الكحول أو الخل.
( fliesذبابة الخل) ي

مقاومةنأمراضنمانبعدنالحصا ندنControl of Postharvest Diseases
• البد من المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل الحصاد.
ن
ر
ر
والت تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار.
• كما يجب مقاومة الحشات يف الحقل ي
• يجب المحافظة عىل النظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقل.
ن
ن
واألضار الطبيعية األخرى.
لتالف الكدمات والتشققات
• من المهم تداول الثمار بعناية شديدة
ي
ن
• ال يجب جمع الثمار الساقطة عىل األرض واس تخدامها يف التسويق الطازج.
ر
• البد من التتيد الشي ع إىل صفر درجة مئوية مع المحافظة عىل السلسلة التتيدية  Cold Chainخالل فتة
التداول ر
حت تصل إىل المستهلك.
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ةنالمبدةنللمحاصيلن
إرشاداتنعامةنللمحافظةنعىلنالسلسل
ر
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الملحقن
غرفنالتبيدنCoolBot
ر
تعتت غرفة التتيد  CoolBotوسيلة رخيصة وبسيطة لتتيد الثمار ن يف المزرعة .حيث يعمل هذا النوع من التخزين المتد
ن
ر ن
ن
اض لهذه المنتجات .وبالتاىل فإن المز ن
الخضوات والفواكه
ارعي سيتمكنون من تخزين منتجاتهم من
ي
يف إطالة العمر االفت ي
ر
لفتة أطول مع المحافظة عىل جودتها.
فكرةنعملنغرفنالتبي ندننCoolBot
ر
• تعتمد فكرة هذا النظام عىل تحويل الغرف المعزولة إىل مخازن متدة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة
وبالتاىل تكون عملية تحويل الغرفة إىل غرفة تخزين متدة متاحة وسهلة.
الثمن
ي
• يتم تحويل مقياس درجة حرارة مكيف الهواء ليقوم بالتتيد بشكل أكت.
• يعمل عىل حفظ درجات الحرارة بداخل غرف التخزين ن يف درجات حرارة متدنية ولكن ال تصل لدرجات التجمد.
غرفةنالتبيدنCoolBot
تكنولوجيان
ر
ن
الخضوات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل
• تعتت إدارة درجة الحرارة والتتيد الشي ع لثمار
نوعية الثمار وإطالة ر
ن
فتة عرضها ن يف الرفوف عند عرضها للمستهلكي .وتعتت درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط
ر
والت تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها وعدم بقاءها طازجة.
معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية للثمار ي
الخضوات والفواكه من ر
ن
أكت طرق للتتيد الشي ع المستخدمة عند تتيد
• تعتت طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات
ن
الخضوات والفواكه.
منتجات
ن
ر
• تجدر اإلشارة إىل أن العامل األهم يف هذا هو إجراء التتيد بشعة بعد الحصاد مباشة حيث وجد أن هذه المعاملة
تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة ر
ن
الخضوات والفواكه طازجة ولف رتات أطول.
فتة التخزين والمحافظة عىل منتجات
ر
الت تعمل عىل إزالة
• ومن ذلك تتضح أهمية التتيد الشي ع قبل التخزين وهذه العملية يمكن تعريفها عىل أنها العملية ي
والت ّ
ر
تم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن المتدة .عليه
درجة حرارة الحقل من الثمار ي
ن
ر
اآلئ:
فإن أهمية عملية التتيد الشي ع قبل التخزين المتد تنحض يف ي
ن
الخضوات والفواكه.
 .1تقليل معدل تنفس منتجات
ن
 .2تقليل معدالت فقدان المياه من منتجات الخضوات والفواكه.
 .3تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.

ر
لمزيدنمننالتفاصيلنوتعليماتنالبكيب:ن https://storeitcold.com/build-it/install-your-coolbot/
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