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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد  -اجلوافة
طرق التعرف عىل الموعد المناسب للحصاد
األخض ي)عند تحول اللون من
ي
• يتم جمع ثمار الجوافة في مرحلة اكتمال النمو
األخضي الدياكن إىل األخضي الفاتح(يحيث يتقبلها المستهلك في هذه المرحلة.ي
• وفيبعض الدول األخرىييفضلهايبعضيالمستهلكييناضجة حيثييتم جمع الثمار
صفراء متماسكة إىل نصف يناضجة (أطرى) وذلك للشحن لمسافات بعيدة أو
تجمع في مرحلةيتامة النضج (صفراءيطرية) للتسويق المحلي في ا يألسواق القريبة
.ي
عالمات جودة الثمار
• إن اللون من الدالئل الهامة عل مرحلة النضج.ي
• الحجم والشكل مهم في بعض األسواق
ر
والحشات والعفن
• خلوها منيالعيوب
• الصالبة يودرجة تحبب القوام ويرجع إىل وجود الخالييايالحجرية
• كمية البذور في اللحمي(كلمايكانيأقليكلمايكانيأفضل) ي.
• الرائحة ونسبة الموا يديالصلبة الذائبة والحموضة.
• يعتمد لون اللحم الداخلي عل الصنف ويمكن أن يكون ابيض أو اصفر أو وردى أو احمر.
• تعتبي الجوافة أحد أغني المصادر بفيتاميي ي Cي( 400-200يمليجرام/ي 100يجم يوزن يطازج).يكمايأن يبعضي
األصنافيغنيةيبفيتاميي.A
ر
ى
• ينصحيبأنييكونيالحصاديبعديشوقيالشمسيمعياالبتعاديعنيوقتيتجمعيقطراتيالندىيحن ياليتتعرضي
الثماريللتخمريبعديالتعبئة.ي
• عدميتعريضيالثما يري ى
النيتميحصادهايألشعةيالشمسيبقدرياإلمكان ي.
• جمعيالثماريونقلهايوتخزينهايبعديحصادهاي ر
مباشةيفيمكانيبارديوجيديالتهوية.ي
درجة الحرارة المثىل Optimum Temperature
ى
10-8يدرجةيمئويةيللثمار الخضاء مكتملة التكوين والناضجة جزئيا (والفبة المتوقعة للتخزيني3-2يأسابيع).يي
ى
والفبة المتوقعة للتخزين أسبوع واحد.يي
8-5يدرجةيمئويةيللجوافةيتامة النضج
المبدئ الرسي ع
التبيد
ر
ي
• يجبياإلشاعيبإجراءيالتبيديالشي عيوخفضيدرجةيحرارةيالثما يري ر
مباشةيبعديالحصادي
وخاللي12يساعةيمنيوقتيالحصاد.
• يهدفيالتبيديالمبدئييلشعةيالتخلصيمنيحرارةيالحقليوبالتاييالحفاظيعليجودةي
الثماريوالحديمنيالتدهوريوتقليليالفاقديمنها،يوإطالةيمدةيحفظيوتخزينيالثمار.ي
• درجةيالحرارةيالمثليلحفظيثماريالجوافةيهي10-5يدرجةيمئوية.يي
• يمكنيإنشاءيغرفيتبيديرخيصةيالتكاليفيCoolBotي(مزيديمنيالمعلوماتيوتفاصيلي
ى
البكيبيفيالملحق).يي
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5-10 oC

الرسوط الموىص بها إلطالة ر
ر
فبات التخزين
المحصولي

درجةيحرارةيالتخزيني
(درجةيمئوية)ي

الرطوبةيالنسبيةي
المثلي

أقىصيدرجةيتبيدي
ممكنة (درجةيمئوية)ي

مدةيالتخزيني
المتوقعةي

10-5ي

%95-90ي

-

3-2يأسابيع ي*

الجوافةي

*حسبيالصنفيودرجةيالنضجيعنديالحصادي.ي

معدالت التنفس Rates of Respiration
معدليالتنفسي(ملي/CO2يكجميxيساعة)ي
درجةيالحرارةي(درجةيمئوية)ي
10ي
20ي

30-4ي
70-10ي

ي
ولحسابيالحرارةيالناتجةييتميضبيمعدليالتنفس ي:ي
مل  CO2كجم  xساعةيxي 440للحصوليعليالوحداتيالحراريةيالبيطانية /BTUيطن/يوم.يأوييضبيفي 122
ى
للحصوليعليالحرارةيبالكيلويكالوري/
طنيمبي/يوم .ي
االستجابة للي ن
ثلي Responses to Ethylene
استخدام اإلثليي ىببكبي 100يجزءيف يالمليونيلمدة  1-2يومييمكنيأنيينشطينضجيالجوافةيالخضاءيمكتملةي
التكوين إىل صفراء كاملة عل درجة  20-15يدرجةيمئوية،يورطوبةينسبيةي .%95-90يويتؤدييهذهيالعمليةيإىلي
ر
نضجيمتجانسيأكبيوهذا مهم جداي في حالة الجوافة ى
النيستستخدميفيالتصنيع.يويالحظ أن الجوافة غبي مكتملةي
التكوين ال تنضجيبشكل مقبول وتكتسب قوام مطاطي.ي
ن
اإليثلي Rates of Ethylene Production
معدالت إنتاج
تعتبي ثمار الجوافة من الثمار ذات ذروة التنفسي(.)Climacteric Fruitsيوتعتمد معدالت التنفس وإنتاج اإلثليي
عليالصنف ودرجة ياكتمال النمو أو النضج .ي يويصل إنتاج اإلثليي عليدرجةيحرارةي 20يدرجةيمئوية يإىلي20-1ي
ى
ميكروليبيإيثلي/كجميxيساعة.ي
االستجابة للجو المتحكم فيه Responses to Control Atmosphere
تشبيالدراسات المحدود عل الجوافة أن استخدام الجويالمتحكميفيهي 5-2ي أكسجي ييمكن أن يعطل نضج
الجوافةيالخضاء يوالناضجة جزئيا عند إجراء ذلك عل درجةيحرارةي10يدرجةيمئوية.يوال توجد بيانات عل مدى
تحمل ثمار الجوافةي ى
للبكبات المرتفعة من ثائي أكسيد الكربون.ي
ن
األضار الطبيعية والفسيولوجية Physiological & Physical Disorders
• أضاريالتبيدي:Chilling Injuryيوتشمليأعراضهايفشل الجوافة الخضاء مكتملة التكوين أو الناضجة جزئياي
)،يزيادة اإلصابةي
في أن تنضج ي،يكما يتلون اللحم باللون البنيي(وفي الحاالت الشديدة يظهر ذلك عل جلد الثمرة ي
باألعفان عند نقل الثمار عل درجة حرارة أعل عند التسويق .ولكن الجوافة تامة النضج أقل حساسيةي
ألضاريالتبيد عن الثمار المكتملة التكوين الخضا يء،يويمكن حفظ الثمار تامةيالنضج لمدةيتصل إىليأسبوع
عل درجة حرارةي5يدرجاتيمئويةيبدون أن تظه يريعليها أضار التبيد.ي
• التلونيالبنيالخارجيفيجلديالثماريوالداخليفياللحميExternal & Internal Browning
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حن تصل إىل المستهلك .يوتشمل األعراض
الجوافةيحساسة لألضار الميكانيكية أثناء الحصاد والتداول ى ي
الن بها يكدمات باللون البني.ي
عالمات احتكاكيفي الجلد وتلون األجزاء ى ي
ر
• لسعةيالشمسي:Sun Scaldيثمار الجوافة المعرضة للشمس مباشة يمكن أن تصاب بلسعة الشمسي .وفي
ر
الحشية أثناء وجود الثمار
بعضيالبلدان تستخدم األكياس الورقية لحماية الثمار من الشمس واإلصابات
عليالشجرة.يي
ي
ن
األضار المرضية Pathological Disorders
وتبق كإصابات كامنة أثناء نمو وتطور الثماري .وتشمل األمراض مرضي
ىي
معظم اإلصابات تبدأ في المزرعة
ر
االنتباكونزيوالذيييسببهيفطري Colletrotrichum gloesporioidesيوالسالالتيالمرتبطةيبه .ييوكذلكيعفني
االسبجللس ي يوعفن ي Mucorيوالذي ييسببه ي ،Mucor hiemalisي يوعفن يالفوموبسيس يوالذي ييسببهي
فطر  ،Phomopsis destructumيوعفن يالريزوبس يوالذي ييسببه يفطري .Rhizopus stoloniferaيوتشملي
ى
اسباتيجياتيمقاومة ياألمراضيالمحافظةيعلينظافةيالمزرعة،ي يوحسنياإلدارةيقبليالحصاديلتقليلياإلصابات.ي
وكذلكيالتداول السليم لتالفي األضا يريالميكانيكية،ييثم التبيد المناسب إىل درجةي 10يدرجةيمئوية،يوالمحافظةي
عل هذه الدرجة طول ى
فبة التداول .ي

ر
الحرسات Insect Control
مقاومة
ى
إنيثماريالجوافةيتمثليعوائل مناسبة لذبابات الفياكهة.يحيثيالبد من مقاومتها للتخلص من هذه اإلصابات ي
حن
األخرى.ي ومن المعامالت الهامة في هذه الحالة المعاملة بالحرارة إما بالغمر في الماء
ي
يمكنيقبول ثمارها في الدول
عليدرجةيحرارةي46يدرجةيمئويةي يولمدة  35دقيقة،يأو التعريض لهواء ساخني48يدرجةيمئويةي يولمدة  60دقيقة.ي
يوهناك طريقة أخرى وه المعاملةيباإلشعاعيتعريضيالثماريلجرعاتيمني0.15يأويإىلي0.30ي.kGyي
ي
مقاومة أمراض ما بعد الحصاد Control of Postharvest Diseases
• منيالمهميتداوليالثماريبعنايةيشديدةيلتالفييالكدماتيوالخدوشيوالجروحيواألضاريالطبيعيةياألخرى ي.
ى
والرطوبةيالمثليخالليكليفباتيالتداوليبعديالحصاد.ي
• شعةيالتبيديالمبدئيوالمحافظةيعليدرجةيالحرارةي
• يجبيالمحافظةيعليالتهويةيالجيدةي يوالنظافةيالشديدةيلعبواتيالجمعيوالنقل.ي
ي
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المبدة للمحاصيل
إرشادات عامة للمحافظة عىل السلسلة ر

ي
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الملحق
التبيد CoolBot
غرف ر
تعتبيغرفةيالتبيد CoolBotيوسيلةيرخيصةي يوبسيطةيلتبي يديالثماريفيالمزرعةي.يحيثييعمليهذايالنوعيمنيالتخزينيالمبدي
ى
إطالةيالعمرياالفباضيلهذهيالمنتجات.يوبالتاىليفإنيالمزارعييسيتمكنونيمنيتخزينيمنتجاتهميمنيالخضواتيوالفواكهي
في
ى
لفبةيأطوليمعيالمحافظةيعليجودتها.يي
ي
التبيد CoolBot
فكرة عمل غرف ر
• تعتمديفكرةيهذايالنظاميعليتحويليالغرفيالمعزولةيإىليمخازنيمبدةيوذلكيعنيطريقيتركيبيمكيفاتيهواءيرخيصةي
الثمنيوبالتاىليتكونيعمليةيتحويليالغرفةيإىليغرفةيتخزينيمبدةيمتاحةيوسهلة.
• يتميتحويليمقياسيدرجةيحرارةيمكيفيالهواءيليقوميبالتبيديبشكليأكب.ي
• يعمليعليحفظيدرجاتيالحرارةيبداخليغرفيالتخزينيفيدرجاتيحرارةيمتدنيةيولكنياليتصليلدرجاتيالتجمد.
ي
التبيد CoolBotي
تكنولوجيا غرفة ر
• تعتبيإدارةيدرجةيالحرارةيوالتبيديالشي عيلثما يريالخضواتيوالفواكهيبعديحصادهايمنيالوسائليالفعالةيللمحافظةيعلي
ى
وإطالةيفبةيعرضهايفيالرفوفيعنديعرضهايللمستهلكي.يوتعتبيدرجةيالحراةيأهميعاملييؤثريعليتثبيطي
نوعيةيالثما يري
ى
معدليالتفاعالتيالكيميائيةيوالحيويةيوالفسيولوجيةيللثما يريوالنيتؤثريعليهايوتؤدييلتدهورهايوعدميبقاءهايطازجة.يي
ر
واتيوالفواكهيمنيأكبيطرقيللتبيديالشي عيالمستخدمةيعنديتبيدي
• تعتبيطريقةيدفعيالهواءيالبارديعليمنتجاتيالخض
منتجاتيالخضواتيوالفواكهي.
ر
الحصاديمباشةيحيثيوجديأنيهذهيالمعاملةي
ىليأنيالعاملياألهميفيهذايهويإجراءيالتبيديبشعةيبع يدي
• تجدرياإلشارةيإ ي
ى
ى
باتيأطولي.ي
تعززيوبفاعليةيمنيتمديديوإطالةيفبةيالتخزينيوالمحافظةيعليمنتجاتيالخضواتيوالفواكهيطازجةيولف ي
ى
عريفهايعليأنهايالعمليةيالنيتعمليعليإزالةي
• ومنيذلكيتتضحيأهميةيالتبيديالشي عيقبليالتخزينيوهذهيالعمليةييمكنيت
والن ّ
درجةيحرارةيالحقليمنيالثما يري ى
يتميحصادهايحديثايوذلكيقبليترحيليونقليهذهيالمنتجاتيللمخازنيالمبدة.يعليهي
فإنيأهميةيعمليةيالتبيديالشي عيقبليالتخزينيالمبديتنحضيف ى
ياآلئ ي:ي
 .1تقليليمعدليتنفسيمنتجاتيالخضواتيوالفواكه.ي
 .2تقليليمعدالتيفقدانيالمياهيمنيمنتجاتيالخضواتيوالفواكهي.
 .3تثبيطينمويالكائناتيالدقيقةي.
ي

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