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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد – اجلريب فروت
طرق التعرف عىل الموعد المناسب للحصاد
• تلوين أكثر من ثلثر سطح الثمرة باللون األصفررمع وجود حد أدنر لنسبةر
المواد الصلبة الذائبة إىل رالحموضةرف رحدودر 6-5.5ر(عىلرحسبرمنطقةر
اإلنتاج) ر.
• يالحظ أن الجريب فروت ال يستمر فر النضج بعدرالحصا رد،رولذلك يجبرأن
ريحصدروهوربكامل النضجر(مع احتوائهرعىل نكهة جيدة(.ر
عالمات جودة الثمار
• تشملركثافة اللون وتجانسه ،صالبة الثمار ،الحجم،رالشكل ،سمك ر
القشةر
رونعومتها.رر
• خلورالثمار من اإلصابات رالمرضية،ر روالعيوب مثل أضار التجمد،راألضا ررر
ر
الحشيةر.ر
الناتجة عن اإلصابات
• من المعروف أن النكهة رترتبط بنسبة المواد الصلبة الذائبة إىل الحموضةر
المرركبات ذات العالقة بالنكهة المرة ومنها الليمونير ر،Limoninر
وترركثر ر
ر
والنارنجير.Naringinر
ر
ى
اترالندىرحث رالرتتعرضر
ينصحربأنريكونرالحصادربعدرشوقرالشمسرمعراالبتعادرعنروقترتجمعرقطر
•
الثماررللتخمرربعدرالتعبئة.ر
• عدمرتعريضرالثما ررر ى
الثرتمرحصادهارألشعةرالشمسربقدرراإلمكان.ر
• جمعرالثماررونقلهاروتخزينهاربعدرحصادهار ر
مباشةرفرمكانرباردروجيدرالتهوية.ر
المبدئ الرسي ع
التبيد
ر
ي
التثيدرالشي عروخفضردرجةرحرارةرالثما ررر ر
مباشةربعدرالحصادر
• يجبراإلشاعربإجراءر ر
وخاللر24رساعةرمنروقترالحصاد.ر
يهدفرالتثيدرالمبدنررلشعةرالتخلصرمنرحرارةرالحقلروبالتايرالحفاظرعىلرجودةر
•
ر
الثمارروالحدرمنرالتدهورروتقليلرالفاقدرمنها،روإطالةرمدةرحفظروتخزينرالثمار.ر
• درجةرالحرارةرالمثىلرلحفظرثماررالجريبرفروترهر14-12ردرجةرمئوية.رر
يمكنرإنشاءرغرفرتثيدررخيصةرالتكاليفرCoolBotر(مزيدرمنرالمعلوماتروتفاصيلر
•
ر
ى
الثكيبرفرالملحق).رر

o

12-14 C

الرسوط الموىص بها إلطالة ر
ر
فبات التخزين
المحصولر

درجةرحرارةرالتخزينر
(درجةرمئوية)ر

الرطوبةرالنسبيةر
المثىلر

أقىصردرجةرتثيدر
ر
ممكنة (درجةرمئوية)ر

%95-90ر
14-12ر
الجريبرفروتر
ىر
منطقةراإلنتاجروالفثةرالمطلوبةرأثناءرالشحنروالتخزينر.ر
*حسبرالصنف،رمرحلةرالنضجرعندرالحصا رد،ر
-1.1
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مدةرالتخزينر
المتوقعةر
6-8رأسابيع*

معدالت التنفس Rates of Respiration
معدلرالتنفسر(ملر/CO2ركجمرxرساعة)ر
درجةرالحرارةر(درجةرمئوية)ر
10ر
13ر
15
20ر

5-3ر
7-4ر
9-5
12-7ر

ر
ولحسابرالحرارةرالناتجةريتمرضبرمعدلرالتنفس:رر
اريةرالثيطانية  BTUر/طن/يوم .رأوريضبرفر 122ر
مل  CO2كجم  xساعةر xر 440للحصولرعىلرالوحداترالحر
ر
ى
للحصولرعىلرالحرارةربالكيلوركالوري/
طنرمثي/يوم .ر
االستجابة للي ن
ثلي Responses to Ethylene
إنرتعريضرثماررالجريبرفروترمكتملةرالتكوينرإىل راإليثلير ر ىبثكثر( 10-1رجزءرف رالميلون)رلمدةر 3-1رأيام رعىلر
درجة رحرارة ر 20ردرجة رمئوية ررينشط رفقد رالكلوروفيل ر رويشع رظهورراللون راألصف رر.ر رويصاحب رذلك راإلشاعر
ر
بشيخوخةرالقشةروزيادةرالقابليةرلإلصابةربالمسبباترالمرضية.رر
ن
اإليثلي Rates of Ethylene Production
معدالت إنتاج
ى
أقلرمنر0.1رميكروليثرإيثلي/كجمرxرساعةرعىلردرجةرحرارةر20ردرجةرمئوية.ر
االستجابة للجو المتحكم فيه Responses to Control Atmosphere
• إن المعاملة بالجو المتحكمرفيه روالذي يشمل أكسجي رمنخفضر(،)%10-3ر روثان رأكسيدرالكربونرمرتفعر
()%10-5ري رؤديرإىلرتأخثرالشيخوخةرمعراالحتفاظربصالبةرالثمارروذلكرعندرحفظرالثماررعىلردرجةرحرارةر
15-13ردرجةرمئوية.رر
ى
بثكثر أقلرمنر%3رأو استخدام ثانر أكسيد الكربون أعىل من ر،%10رقد
• يالحظ أن استخدام األكسجير ر
ألسيتالدهي رد،راإليثانول،را رإليثايل أسيتات.ر ولذلك تمراستبعاد
يؤدى إىل ظهور نكهة غثر مرغوبة نتيجة ترراكم ا ر
بثركثر أعىل من  10 %وذلك فر حدودرعدة أيامربهدف مكافحةراألمراضر.ر
استخدام ثانر أكسيد الكربون ىر
معرالجريبرفروترمحدودرجدا.ر
ر
يعتثراالستخدامرالتجاريرللجورالمتحكمرفيهر
•
ر
ن
األضار الطبيعية والفسيولوجية Physiological & Physical Disorders
التثيد عىل الصنف ،ردرجة النضج عندر
• أض
اررالتثيد ر :Chilling Injuryرتتوقف شدة اإلصابة بأضار ر
ر
الحصا رد،رومنطقة اإلنتاج،رالموسم،رالمعامالت الزراعية قبل الحصا رد،رالظروف الجوية .وتشمل أعراضر
ر
التثيد كال من التنق رر،رسوء تلون ر
غثر
ر(جربرالقشة)،راالنهيار المانر،رتكون نكهة ر
القشة باللون البث
أضارر ر
مرغوبة،رزيادة فرص اإلصابات المرضية.
التثيد عن طريق تقليل فقد الماء باستخدام التشميع أو التغليف أ رور
ويمكن التقليل من شدة أضار ر
باستخدام المبيدات الفطرية ر(كمبيد ر )Thiabendazoleبعد الحصاد بهدف تقليل فرص اإلصاباتر
حث ردرجاترحرارةر18-15ر
كمارأنرتثيدرثماررالجريبرفروتر ى ر
التثي رد.رر
ر
المرضية المصاحبة ألضا رررسواء فر ر
لر
درجةرمئويةرسواءرفرالجورالهوانرالعاديرأ رورمعرإضافةر%20-10رثانر أكسي ردركربونرلمدةر7-5رأيامرقدريقل ر
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عملياترالتثي ردر
الث يتم تعريضها لدرجات حرارة منخفضة (مثل ر
التثيد فر ثمار الجريب فروت ى ر
ر
منرأضار ر
الث تستخدم فر الحج رررالزراعر ضد ذبابة الفاكهة االستوائية).رر
ىر
ى
التبقعرالزيثر):Oil Spotting (Oleocellosisرإن تعريض الثمار إىل أضار ميكانيكية يؤدى إىلرانفجا رررالغد ردر
•
ةرحيثريعتثرالزيترذ رور
الزيتية وانسياب الزيت عىل األنسجة المجاورة مما يؤدى إىل اإلضار بهذه األنسج
ر
طبيعةركاوية.ر
ر
ن
األضار المرضية Pathological Disorders
• العفنراألخضر:Green Moldرالذيريسببهرفطرر.Penicillium digitatumرررر
• العفنراألزرقر:Blue Moldروالذيريسببهرفطرر.Penicillium italicumرررر
• العفنرالفوموبسيسرعندرالساقر:Phomopsis Stem-End Rotرويسببهرفطرر.Phomopsis citriر
• عفنرمنطقةرالساقر:Stem-End Rotرويسببهرفطرر.Lasiodiplodia theobromae
• العفنرالبثر:Brown Rotرويسببهرفطرر.Phytophthora citrophthor

ر

مقاومة أمراض ما بعد الحصاد Control of Postharvest Diseases
ى
ارةروالرطوبةرالمثىلرخاللركلرفثاترالتداولربعدرالحصاد.ر
شعةرالتثيدرالمبدنروالمحافظةرعىلردرجةرالحر
•
ر
• منرالمهمرتداولرالثمارربعنايةرشديدةرلتالفررالكدماتروالخدوشروالجروحرواألضاررالطبيعيةراألخرى ر.
• وجود نظام نظافة جيد بالمزرعة ومحطة التعبئة.
• المعاملةربالمبيداترالفطريةربعدرالحصادرأورالمضاداترالبيولوجية.ر
• المعاملةربالغمررفرالماءرالساخنر(53-50ردرجةرمئوية)رلمدةر3-2ردقائقرأورالرشربالماءرالساخنر(55ردرجةر
مئوية)رلمدةر30-20رثانية ر.
• التخلصرمنراإلثليرأثناءرالشحنروالتخزين ر.
• يجبرالمحافظةرعىلرالتهويةرالجيدةر روالنظافةرالشديدةرلعبواترالجمعروالنقل.ر
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المبدة للمحاصيل
إرشادات عامة للمحافظة عىل السلسلة ر

ر
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الملحق
التبيد CoolBot
غرف ر
حيثريعملرهذارالنوعرمنرالتخزينرالمثدر
لتثي ردرالثماررفرالمزرعةر.ر
تعتث
ر
رغرفةرالتثيد CoolBotروسيلةررخيصةر روبسيطةر ر
ر
ر
ى
فرإطالةرالعمرراالفثاضرلهذهرالمنتجات.روبالتاىلرفإنرالمزارعيرسيتمكنونرمنرتخزينرمنتجاتهمرمنرالخضواتروالفواكهر
ى
لفثةرأطولرمعرالمحافظةرعىلرجودتها.رر
ر
التبيد CoolBot
فكرة عمل غرف ر
تحويلرالغرفرالمعزولةرإىلرمخازنرمثدةروذلكرعنرطريقرتركيبرمكيفاترهواءررخيصةر
• تعتمدرفكرةرهذارالنظامرعىلر
ر
رتكونرعمليةرتحويلرالغرفةرإىلرغرفةرتخزينرمثدةرمتاحةروسهلة.
الثمنروبالتاىل
ر
يدربشكلرأكث.ر
ارةرمكيفرالهواءرليقومربالتث
• يتمرتحويلرمقياسردرجةرحر
ر
ر
• يعملرعىلرحفظردرجاترالحرارةربداخلرغرفرالتخزينرفردرجاترحرارةرمتدنيةرولكنرالرتصلرلدرجاترالتجمد.
ر
التبيد CoolBotر
تكنولوجيا غرفة ر
ارةروالتثيدرالشي عرلثما رررالخضواتروالفواكهربعدرحصادهارمنرالوسائلرالفعالةرللمحافظةرعىلر
تعتثرإدارةردرجةرالحر
•
ر
ر
ى
نوعيةرالثما ررروإطالةرفثةرعرضهارفرالرفوفرعندرعرضهارللمستهلكي.
روتعتثردرجةرالحراةرأهمرعاملريؤثررعىلرتثبيطر
ر
معدلرالتفاعالترالكيميائيةروالحيويةروالفسيولوجيةرللثما ررر ى
والثرتؤثررعليهاروتؤديرلتدهورهاروعدمربقاءهارطازجة.رر
عرالمستخدمةرعندرتثيدر
رطرقرللتثيدرالشي
تعتثرطريقةردفعرالهواءرالباردرعىلرمنتجاترالخضواتروالفواكهرمنرأكث
•
ر
ر
ر
منتجاترالخضواتروالفواكهر.
ر
الحصادرمباشةرحيثروجدرأنرهذهرالمعاملةر
اءرالتثيدربشعةربع ردر
• تجدرراإلشارةرإ ر
ىلرأنرالعاملراألهمرفرهذارهورإجر ر
ى
ى
ثاترأطولر.ر
تعززروبفاعليةرمنرتمديدروإطالةرفثةرالتخزينروالمحافظةرعىلرمنتجاترالخضواتروالفواكهرطازجةرولف ر
ى
عريفهارعىلرأنهارالعمليةرالثرتعملرعىلرإزالةر
ومنرذلكرتتضحرأهميةرالتثيدرالشي عرقبلرالتخزينروهذهرالعمليةريمكنرت
•
ر
ّ
ى
رحصادهارحديثاروذلكرقبلرترحيلرونقلرهذهرالمنتجاترللمخازنرالمثدة.رعليهر
درجةرحرارةرالحقلرمنرالثما ررروالثرتم
ر
ى
عرقبلرالتخزينرالمثدرتنحضرفراآلن ر:ر
فإنرأهميةرعمليةرالتثيدرالشي
ر
ر
 .1تقليلرمعدلرتنفسرمنتجاترالخضواتروالفواكه.ر
 .2تقليلرمعدالترفقدانرالمياهرمنرمنتجاترالخضواتروالفواكهر.
 .3تثبيطرنمورالكائناترالدقيقةر.
ر

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