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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد  -الربوكلي
ي

طرقيالتعرفيعليالموعديالمناسبيللحصادي
• يتم الحصاد عند وصول الرؤوس للحجم المناسب تسويقيا.
• عندما تكون كتلة ال ربعم مدمجة (فوق ناضجة إذا كانت متباعدة).
الباعم الزهرية بالرأس.
• يجب مراعاة عدم تفتح ر
• تبدأ عملية الحصاد بقطف الرؤوس الرئيسية أول ومن ثم الرؤوس الفرعية األخرى
التسويق المناسب.
عندما تصل للحجم
ي
ي
عالماتيجودةيالثماري ي
ر
اه.
• يكون لون رأس ر
الب ي
وكل اخض داكن أو ز ي
والزهبات قريبة من بعضها ومتماسكة.
• يجب أن يكون القرص متماسك
ر
• العنق (ساق القرص) مقطوع بطريقة نظيفة وبطول مناسب.
• ينصح بأن يكون الحصاد بعد رشوق الشمس مع البتعاد عن وقت تجمع قطرات
الندى حت ل تتعرض الثمار للتخمر بعد التعبئة.
الت تم حصادها ألشعة الشمس بقدر اإلمكان.
• عدم تعريض الثمار ي
ر
التبيد.
• نقل وتخزين الثمار بعد حصادها وفرزها ونظافتها بأشع ما يمكن يف غرف ر
التبيديالمبدئيالرسي ع
ر
المبدئ لرسعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ عل جودة
التبيد
• يهدف ر
ي
الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها ،وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار.
التبيد الرسي ع وخفض درجة حرارة الثمار خالل مدة ل تتجاوز  3-1ساعات
• يتم بإجراء ر
من وقت الحصاد.
ه  5-0درجة مئوية.
• درجة الحرارة المثل لحفظ ر
الب ي
وكل ي
المبدئ
التبيد
التبيد
•
المبدئ الرسي ع بالثلج المجروش انسب طرق ر
تعتب طريقة ر
ر
ي
ي
وكل.
الرسي ع ر
للب ي
• يمكن إنشاء غرف رتبيد رخيصة التكاليف ( CoolBotمزيد من المعلومات وتفاصيل
البكيب ر يف الملحق).
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معدالتيالتنفسيRates of Respirationي
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الزهبات أعل حوال ر ر
مرتي عن معدل تنفس القرص الكامل
يالحظ أن معدل تنفس
ر
ي

ولحساب الحرارة الناتجة يتم رضب معدل التنفس:
ر
البيطانية /BTUطن/يوم .أو ر
يضب يف 122
مل  CO2كجم  xساعة  440 xللحصول عل الوحدات الحرارية ر
للحصول عل الحرارة بالكيلو كالوري/طن مبي/يوم.
ليث ن
لييResponses to Ethylene
االستجابةيل ي
لألثيلي ،وعند تعرضه لليث ر ر
رر
لي يؤدي إل الصفرار .كما أن تعرضه
وكل من المحاصيل عالية الستجابة
يعتب ر
ر
الب ي
ر
إل  2جزء يف المليون عل درجة حرارة  10درجة مئوية يؤدي إل نقص عمره .%50
ي
إليث ن
لييRates of Ethylene Production
معدالتيإنتاجيا ي
ً
معدل اإلنتاج منخفض جدا ،أقل من  0.1ميكروليب ر ر
إيثلي/كجم  xساعة عل درجة حرارة من  20درجة مئوية.
االستجابةيللجويالمتحكميفيه Responses to Control Atmosphere
ر
رر
وثائ أكسيد الكربون -5
الهوائ المتحكم فيه عل إن تكون نسبة
وكل للجو
• يستجيب ر
األكسجي  %2-1ي
ي
الب ي
 %10عل درجة حرارة  5-0درجة مئوية
ر
غب المرغوبة.
تغيب الهواء بالمخزن و التهوية الجيدة
لتالف ظهور الروائح ر
• يجب مراعاة ر
ي
ن
األضاريالطبيعيةيوالفسيولوجيةيPhysiological & Physical Disordersي
ر
وكل حساسية وقد يرجع الصفرار إل
الزهبات  :Floret Yellowingإن
ه أكب أجزاء ر
ر
• اصفرار ر
الب ي
الزهبات ي
ر
لزهبات
تعدي مرحلة النمو عند الحصاد أو إل درجة حرارة تخزين مرتفعة أو تعرضها
لألثيلي وأي ظهور ر
ر
صفراء ينىه فبة الصالحية للتسويق.
ر
الزهبات بطريقة
الت لم تتكون فيها
•
ر
ر
الزهبات البنية  :Brown Floretوهذه الظاهرة تحدث يف المناطق ي
الزهبات وتصبح بنية اللون ويرجع سبب ذلك هو عدم تطبيق برنامج
جيدة أو طبيعية ولذلك تموت
ر
التسميد المثل للنبات.
غب صحيحة للثمار وقت الحصاد والتخزين يؤدى إل ر
بالزهبات ويزيد فرص العفن
اإلضار
ر
• التداول بطريقة ر
والتدهور.
ن
األضاريالمرضيةي Pathological Disordersي
ر
وكل
• التدهور
الت تسبب العفن الطري يف ر
ر
الب ي
البكتبي  :Bacterial decayهناك العديد من المسببات ي
بعد الحصاد ومنها Pseudomonas & Erwinia
ر
وكل وقد تحدث يف ظروف
ه تؤثر عل أقراص ر
الب ي
• المسببات المرضية الفطرية  :Fungal Pathogensي
اإلنتاج تحت المطر أو عند انخفاض درجة الحرارة أثناء اإلنتاج بشكل واضح وتشمل هذه األمراض:
 العفن الرمادي  :Gray Moldالناتج عن Botrytis cinerea.2

Alternaria spp.  الناتج عن:Black Mold العفن األسود

-

Control of Postharvest Diseasesمقاومةيأمراضيمايبعديالحصادي
ر
ر
.والت تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار
• يجب مقاومة الحرسات يف الحقل ي
.• لبد من المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل الحصاد
.• الحصاد عند اكتمال النمو والوصول إل الصالحية للحصاد
.• تقليل الكدمات عند الحصاد والتداول
.• المحافظة عل درجة الحرارة المناسبة للتخزين لمنع تكثيف الماء
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ل
ةيالمبدةيللمحاصي ي
إرشاداتيعامةيللمحافظةيعليالسلسل
ر
ي

ي
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الملحقي
غرفيالتبيديCoolBot
ر
ر
المبد
لتبيد الثمار يف المزرعة .حيث يعمل هذا النوع من التخزين ر
التبيد  CoolBotوسيلة رخيصة وبسيطة ر
تعتب غرفة ر
ر
ر
ر
ر
ر
اض لهذه المنتجات.
ارعي سيتمكنون من تخزين منتجاتهم من الخضوات والفواكه
وبالتال فإن المز ر
ي
يف إطالة العمر الفب ي
لفبة أطول مع المحافظة عل جودتها.
فكرةيعمليغرفيالتبي يدييCoolBot
ر
مبدة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة
• تعتمد فكرة هذا النظام عل 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
ر
• يعمل عل حفظ درجات الحرارة بداخل غرف التخزين يف درجات حرارة متدنية ولكن ل تصل لدرجات التجمد.
غرفةيالتبيديCoolBot
تكنولوجياي
ر
ر
الخضوات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عل
والتبيد الرسي ع لثمار
•
تعتب إدارة درجة الحرارة ر
ر
ر
ر
للمستهلكي.
وتعتب درجة الحراة أهم عامل يؤثر عل تثبيط
نوعية الثمار وإطالة فبة عرضها يف الرفوف عند عرضها
ر
ر
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 عل 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 إل أن العامل األهم يف هذا هو إجراء ر
ر
تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة فبة التخزين والمحافظة عل منتجات الخضوات والفواكه طازجة ولفبات أطول.
الت تعمل عل إزالة
• ومن ذلك تتضح أهمية ر
التبيد الرسي ع قبل التخزين وهذه العملية يمكن تعريفها عل أنها العملية ي
ّ
المبدة .عليه
والت تم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن ر
درجة حرارة الحقل من الثمار ي
ر
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 معدلت فقدان المياه من منتجات
 .3تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.

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