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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد – البطاطا احللوة
طرق التعرف عىل الموعد المناسب للحصاد
• يتم حصاد البطاطا عندما تصل الدرنات إىل الحجم المطلوب.
• يجب إن تكون األوراق جافة قبل أزالتها وقبل حصاد درنات
البطاط الحلوة.
عالمات جودة الثمار
• جذور البطاطا تكون متماسكة القوام ناعمة ومتجانسة الشكل
والحجم.
ر
• خالية من األضار الميكانيكية.
• لون الجلد متجانس ومطابق للصنف.
• ينصح بأن يكون الحصاد بعد رشوق الشمس مع االبتعاد عن وقت
تجمع قطرات الندى ى
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 ر يف مكان بارد وجيد التهوية.
المبدئ الرسي ع
التبيد
ر
ي
ر
التبيد الرسي ع وخفض درجة حرارة الثمار مباشة بعد الحصاد
• يجب اإلشاع بإجراء ر
وخالل مدة ال تتجاوز  24ساعة من وقت الحصاد.
المبدئ لرسعة 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 من  15-12.5درجة مئوية.
• درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار البطاطا الحلوة ي
• يمكن إنشاء غرف رتبيد رخيصة التكاليف ( CoolBotمزيد من المعلومات
وتفاصيل ى
البكيب ر يف الملحق).
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ولحساب الحرارة الناتجة يتم رضب معدل التنفس:
ر
البيطانية /BTUطن/يوم .أو ر
يضب يف 122
مل  CO2كجم  xساعة  440 xللحصول عىل الوحدات الحرارية ر
للحصول عىل الحرارة بالكيلو كالوري/طن ى
مبي/يوم.
االستجابة لليث ن
لي Responses to Ethylene
ً
ر
التعرض للي ر ر
ثلي من  10-1جزء يف المليون يزيد من معدالت التنفس وتمثيل الفينوالت ويؤثر سلبيا عىل النكهة
ر
الطه.
واللون يف البطاطا بعد
ي
معدالت إنتاج اإلي ن
ثلي Rates of Ethylene Production
ً
ى
ميكروليب ر ر
تعتب البطاطا الحلوة ذات معدل إنتاج ر ر
إيثلي/كجم  xساعة) .إال أن
(حواىل 0.1
إيثلي منخفضة جدا
ر
ي
ر
ر
ر
المرض.
التبيد والتدهور
أكب من ذلك يتم إنتاجها يف حالة حدوث أضار ر
كميات ر
ي
االستجابة للجو المتحكم فيه Responses to Control Atmosphere
الهوائ متحكم فيه بالنسبة للبطاطا ويالحظ أن معدل تنفس البطاطا ينخفض
• ال يوجد استجابة ر يف الجو
ي
عند تقليل تر ر ر
رر
األكسجي من .%3-21
كب
رر
الغذائ.
األكسجي أقل من  %3يزيد من معدالت التنفس بسبب عمليات التخمر ر يف التمثيل
• كما أن
ي
ن
األضار الطبيعية والفسيولوجية Physiological & Physical Disorders
التبيد  :Chilling injuryجذور البطاطا حساسة ر
التبيد عىل درجات  12.5درجة مئوية وأقل
ألضار ر
رضر ر
وتشمل مظاهر ر
ر
الداخىل وذبول درنات البطاطا.
البت
أضار ر
ي
التبيد حدوث إصابات مرضية بالفطريات والتلون ي
ن
األضار المرضية Pathological Disorders
• العفن الطري لفطر  .Rhizopusونتم مكافحة المرض باستخدام مبيدات فطرية بعد الحصاد لتقليل مخاطر
اإلصابة.
ر
التجفيف من اإلجراءات الوقائية
وتعتب عملية العالج
• العفن األسود  Ceratocystisوعفن الفيوزاريوم.
ر
ي
لمقاومة هذه الفطريات.
ر
العالج التجفي رف  :Curingإن ر
البيديرم رف جذور البطاطا سهلة الحدوث أثناء عملية
األضار إىل تحدث يف طبقة ر
ي
ست لجذور البطاطا وزيادة فقد الماء وزيادة القابلية للصابة باألمراض.
الحصاد والتداول ويؤدى ذلك إىل مظهر ر
ر
ر
البيديرم) أو ما يعرف بالتئام الجروح عن طريق
ويمكن إجراء عملية العالج التجفي يف لجلد الجذور (المصابة يف ر
استخدام درجة حرارة  32-25درجة مئوية تحت ظروف رطوبة نسبية عالية (أك رب  )%100-90لعدة أيام أو
ر
التجفيف تجري للمحاصيل الجذرية أو الدرنية االستوائية .حيث يتم تحميل غرف
أسبوع .إن عملية العالج
ي
ر
التخزين بالبطاطا المعبأة ف صناديق كببة دون تشغيل مراوح التبيد بالتبخب لمدة أسبوع .وبمرور ى
الفبة وقبل
ر
ر
ر
ي
ر
التجفيف لجذور البطاطا.
التبيد ،توفر الظروف الدافئة الرطبة الالزمة لحدوث العالج
بداية إجراء ر
ي
مقاومة أمراض ما بعد الحصاد Control of Postharvest Diseases
ر
ى
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.
2

ر
ر
.واألضار الطبيعية األخرى
لتالف الكدمات والتشققات
من المهم تداول الثمار بعناية شديدة
ي

•
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المبدة للمحاصيل
إرشادات عامة للمحافظة عىل السلسلة ر
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الملحق
التبيد CoolBot
غرف ر
ر
المبد
لتبيد الثمار يف المزرعة .حيث يعمل هذا النوع من التخزين ر
التبيد  CoolBotوسيلة رخيصة وبسيطة ر
تعتب غرفة ر
ر
ر
ى
ر
ر
ر
اض لهذه المنتجات.
ارعي سيتمكنون من تخزين منتجاتهم من الخضوات والفواكه
وبالتاىل فإن المز ر
ي
يف إطالة العمر االفب ي
ى
لفبة أطول مع المحافظة عىل جودتها.
التبيد CoolBot
فكرة عمل غرف ر
مبدة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة
• تعتمد فكرة هذا النظام عىل تحويل الغرف المعزولة إىل مخازن ر
مبدة متاحة وسهلة.
الثمن
وبالتاىل تكون عملية تحويل الغرفة إىل غرفة تخزين ر
ي
أكب.
بالتبيد بشكل ر
• يتم تحويل مقياس درجة حرارة مكيف الهواء ليقوم ر
ر
• يعمل عىل حفظ درجات الحرارة بداخل غرف التخزين يف درجات حرارة متدنية ولكن ال تصل لدرجات التجمد.
التبيد CoolBot
تكنولوجيا غرفة ر
ر
الخضوات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل
والتبيد الرسي ع لثمار
•
تعتب إدارة درجة الحرارة ر
ر
ر
ى
ر
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
ر
للتبيد الرسي ع المستخدمة عند رتبيد
تعتب طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات
•
الخضوات والفواكه من أكب طرق ر
ر
ر
الخضوات والفواكه.
منتجات
ر
ر
التبيد برسعة بعد الحصاد مباشة حيث وجد أن هذه المعاملة
• تجدر اإلشارة إىل أن العامل األهم يف هذا هو إجراء ر
ى
تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة ى
ر
فبة التخزين والمحافظة عىل منتجات الخضوات والفواكه طازجة ولفبات أطول.
ى
الت تعمل عىل إزالة
• ومن ذلك تتضح أهمية ر
التبيد الرسي 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
ر
ى
اآلئ:
التبيد الرسي ع قبل التخزين ر
فإن أهمية عملية ر
المبد تنحض يف ي
ر
 .1تقليل معدل تنفس منتجات الخضوات والفواكه.
ر
الخضوات والفواكه.
 .2تقليل معدالت فقدان المياه من منتجات
 .3تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.

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