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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد – اليوسفي
ي

طرقيالتعرفيعىليالموعديالمناسبيللحصادي
برتقال و/أو أحمر) عىل  %75من سطح الثمرة مع وجود
اللون (أصفر،
ي
نسبة مواد صلبة ذائبة إل الحموضة يف حدود  6.5أو أعىل.
عالماتيجودةيالثماري ي
برتقال و/أو أحمر).
• كثافة وتجانس اللون (أصفر،
ي
• حجم الثمار وشكلها ونعومة ر
القشة وصالبة الثمار.
ر
والحشية والعيوب األخرى كأضار
• خلو الثمار من اإلصابات المرضية
التبيد والتجمد ،جفاف الثمار ،األضار الميكانيكية ،وجود بقع حمراء،
ر
ر
الكرمشة ،الذبول ،سوء تلوين القشة.
• تعتمد النكهة عىل نسبة المواد الصلبة الذائبة إل الحموضة ،وعدم
غب مرغوبة.
وجود نكهة ر
ر
ى
• ينصح بأن يكون الحصاد بعد شوق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات الندى حت ال تتعرض
الثمار للتخمر بعد التعبئة.
ى
الت تم حصادها ألشعة الشمس بقدر اإلمكان.
• عدم تعريض الثمار ي
• جمع الثمار ونقلها وتخزينها بعد حصادها ر
مباشة يف مكان بارد وجيد التهوية.
التبيديالمبدئيالرسي عي
ر
ر
التبيد الشي ع وخفض درجة حرارة الثمار مباشة بعد الحصاد
• يجب اإلشاع بإجراء ر
وخالل  12ساعة من وقت الحصاد.
المبدئ لشعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ عىل جودة
التبيد
• يهدف ر
ي
الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها ،وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار.
ه  8-5درجة مئوية.
• درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار
اليوسف ي
ي
• يمكن إنشاء غرف رتبيد رخيصة التكاليف ( CoolBotمزيد من المعلومات وتفاصيل
ى
البكيب يف الملحق).

5-8 oC

ر
ر
وطيالموىصيبهايإلطالةيفباتيالتخزيني
الرس
المحصول

درجة حرارة التخزين
(درجة مئوية)

الرطوبة النسبية المثىل

أقىص درجة رتبيد
ممكنة (درجة مئوية)

مدة التخزين
المتوقعة

8-5

%95-90

-1.1

 6-2أسابيع*

اليوسف
ي

*حسب الصنف ودرجة النضج عند الحصاد والمعاملة المستخدمة لمقاومة األمراض.

معدالتيالتنفسيRates of Respirationي
معدل التنفس (مل /CO2كجم  xساعة)
درجة الحرارة (درجة مئوية)
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ولحساب الحرارة الناتجة يتم ضب معدل التنفس:
البيطانية /BTUطن/يوم .أو يضب يف 122
مل  CO2كجم  xساعة  440 xللحصول عىل الوحدات الحرارية ر
للحصول عىل الحرارة بالكيلو كالوري/طن ى
مبي/يوم.
ليثلييResponses to Ethylene
االستجابةيل ي
ى
كب  10-1جزء يف المليون لمدة 3-1
اليوسف إذا تم تعريضها إل
يمكن إزالة اللون األخض من ثمار
اإليثلي بب ر
ر
ي
ً
اإليثلي من وسائل النقل أو التخزين يساعد
أيام وعىل درجة حرارة  25-20درجة مئوية .علما بأن التخلص من
ر
عىل تقليل فرص اإلصابة المرضية.
معدالتيإنتاجياإليثليييRates of Ethylene Production
ى
يثلي/كجم  xساعة عىل درجة حرارة  20درجة مئوية.
أقل من  0.1ميكروليب إ ر
االستجابةيللجويالمتحكميفيه Responses to Control Atmosphere
تغب اللون من
• إن استخدام جو متحكم به %10-5
وثائ أكسيد الكربون  %5-0يمكن أن يقلل ر
ر
أكسجي ،ي
األخض إل األصفر والمظاهر األخرى للشيخوخة.
ى
ثائ أكسيد الكربون ( )%15-10بهدف مقاومة
• والجدير بالذكر أن ثمار
اليوسف ال تتحمل الب ر
اكب العالية من ي
ي
األمراض.
ً
اليوسف.
• التطبيقات التجارية للجو المتحكم فيه محدود جدا مع ثمار
ي
األضاريالطبيعيةيوالفسيولوجيةيPhysiological & Physical Disordersي
ر
البت يليه زيادة يف
• أضار ر
التبيد  :Chilling Injuryوتشمل أعراضها التنقر يف القشة ،سوء التلوين باللون ي
ى
ى
الت تسبب
القابلية لإلصابة باألمراض .وتزداد شدة األعراض بطول فبة التعرض لدرجات الحرارة المخفضة ي
هذا الضر.
الزيت ) :Oil Spotting (Oleocellosisحصاد وتداول ثمار الحمضيات ذات خاليا ر
• التبقع ى
القشة الممتلئة
ي
يمكن أن يؤدي إل انفجار الخاليا الزيتية وخروج الزيت الذي يؤدي إل اإلضار باألنسجة المحيطة به.
ر
بالقشة حول عنق الثمرة.
• التقدم يف العمر  :Agingوتشمل أعراض الذبول وأضار
األضاريالمرضيةي Pathological Disordersي
• العفن األخض  :Green Moldالذي يسببه فطر .Penicillium digitatum
• العفن األزرق  :Blue Moldوالذي يسببه فطر .Penicillium italicum
• العفن الفوموبسيس عند طرف الساق  :Phomopsis Stem-End Rotويسببه فطر .Phomopsis citri
• عفن منطقة الساق  :Stem-End Rotويسببه فطر .Lasiodiplodia theobromae
البت  :Brown Rotويسببه فطر .Phytophthora citrophthor
• العفن ي
ر
األنباكنوز  :Anthracnoseويسببه فطر .Colletotrichum gloesoporioides
•
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Control of Postharvest Diseasesمقاومةيأمراضيمايبعديالحصادي
ى
.المبدئ والمحافظة عىل درجة الحرارة والرطوبة المثىل خالل كل فبات التداول بعد الحصاد
التبيد
• شعة ر
ي
.لتالف الكدمات والخدوش والجروح واألضار الطبيعية األخرى
• من المهم تداول الثمار بعناية شديدة
ي
.• وجود نظام نظافة جيد بالمزرعة ومحطة التعبئة
.• المعاملة بالمبيدات الفطرية بعد الحصاد أو المضادات البيولوجية
 درجة55(  دقائق أو الرش بالماء الساخن3-2  درجة مئوية) لمدة53-50( • المعاملة بالغمر يف الماء الساخن
. ثانية30-20 مئوية) لمدة
.اإلثلي أثناء الشحن والتخزين
• التخلص من
ر
.• يجب المحافظة عىل التهوية الجيدة والنظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقل
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ةيالمبدةيللمحاصيلي
إرشاداتيعامةيللمحافظةيعىليالسلسل
ر

ي
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الملحقي
غرفيالتبيديCoolBot
ر
المبد
لتبيد الثمار يف المزرعة .حيث يعمل هذا النوع من التخزين ر
التبيد  CoolBotوسيلة رخيصة وبسيطة ر
تعتب غرفة ر
ر
ى
اض لهذه المنتجات.
ارعي سيتمكنون من تخزين منتجاتهم من الخضوات والفواكه
وبالتال فإن المز ر
ي
يف إطالة العمر االفب ي
ى
لفبة أطول مع المحافظة عىل جودتها.
فكرةيعمليغرفيالتبي يدييCoolBot
ر
مبدة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة
• تعتمد فكرة هذا النظام عىل تحويل الغرف المعزولة إل مخازن ر
مبدة متاحة وسهلة.
الثمن
وبالتال تكون عملية تحويل الغرفة إل غرفة تخزين ر
ي
أكب.
بالتبيد بشكل ر
• يتم تحويل مقياس درجة حرارة مكيف الهواء ليقوم ر
• يعمل عىل حفظ درجات الحرارة بداخل غرف التخزين يف درجات حرارة متدنية ولكن ال تصل لدرجات التجمد.
غرفةيالتبيديCoolBot
تكنولوجياي
ر
والتبيد الشي ع لثمار الخضوات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل
•
تعتب إدارة درجة الحرارة ر
ر
ى
للمستهلكي.
وتعتب درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط
نوعية الثمار وإطالة فبة عرضها يف الرفوف عند عرضها
ر
ر
ى
والت تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها وعدم بقاءها طازجة.
معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية للثمار ي
ر
للتبيد الشي ع المستخدمة عند رتبيد
•
تعتب طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات الخضوات والفواكه من أكب طرق ر
ر
منتجات الخضوات والفواكه.
التبيد بشعة بعد الحصاد ر
مباشة حيث وجد أن هذه المعاملة
• تجدر اإلشارة إل أن العامل األهم يف هذا هو إجراء ر
ى
تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة ى
فبة التخزين والمحافظة عىل منتجات الخضوات والفواكه طازجة ولفبات أطول.
ى
الت تعمل عىل إزالة
• ومن ذلك تتضح أهمية ر
التبيد الشي ع قبل التخزين وهذه العملية يمكن تعريفها عىل أنها العملية ي
ّ
ى
المبدة .عليه
والت تم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن ر
درجة حرارة الحقل من الثمار ي
ى
اآلئ:
التبيد الشي ع قبل التخزين ر
فإن أهمية عملية ر
المبد تنحض يف ي
 .1تقليل معدل تنفس منتجات الخضوات والفواكه.
 .2تقليل معدالت فقدان المياه من منتجات الخضوات والفواكه.
 .3تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.

ر
لمزيديمنيالتفاصيليوتعليماتيالبكيب:ي https://storeitcold.com/build-it/install-your-coolbot/
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