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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد  -الباذجنان
طرق التعرف عىل الموعد المناسب للحصاد
• يتم حصاد ثمار الباذنجان عىل مدى واسع من مراحل النمو والتطور وعىل حسب الصنف ودرجة الحرارة
السائدة .و ر
بي ر ن
الفتة ما ر ن
هت والحصاد قد تكون من  40-10يوما.
الت ر
• يجب حصاد الثمار عن طريق قطع العنق مع وجود الكأس وفصلها عن النبات وليس عن طريق شدها
وتمزيقها.
ن
ن
ن
الكت بشكل ( يف الحجم) واضح أو
• يتم حصاد الثمار يف مرحلة ما قبل اكتمال تكوينها وقبل أن تبدأ البذور يف ر
قبل تصلبها.
تعتت كدالئل لنضج الثمار .وتصبح ثمار الباذنجان إسفنجية وطعمها
• الصالبة واللمعان
الخارج لجلد الثمرة ر
ر ي
مر عندما تتعدى مرحلة اكتمال النمو.
عالمات جودة الثمار
• حجم الثمار وخلوها من عيوب النمو.
ن
الخض الطازج.
• خلو الثمار من العفان مع وجود الكأس
الخارج لجلد الثمرة.
• اللمعان
ر ي
• لون الثمار حسب الصنف .أمثلة عىل ذلك:
الصنف
البيض
ن
اليابان
ي
ن
الصغت
اليابان
ر
ي
ن
الصين
ي
•
•
•

مواصفاته
صغت بيضاوي الشكل إىل مستدير وجلده رقيق
ر
بنفسج فاتح إىل داكن ورسيعة التلف جدا
مستطيلة أسطوانية ولونها
ر ي
بنفسج كامل
بنفسج مخطط أو
صغت الحجم مستطيل
ر
ر ي
ر ي
ن
وبنفسج فاتح اللون
أسطوان
مستطيل
ر ي
ي

ينصح بأن يكون الحصاد بعد ررسوق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات الندى ر
حن ال تتعرض
الثمار للتخمر بعد التعبئة.
ر
الن تم حصادها لشعة الشمس بقدر اإلمكان.
عدم تعريض الثمار ي
ن
التتيد.
نقل وتخزين الثمار بعد حصادها وفرزها ونظافتها بأرسع ما يمكن يف غرف ر

المبدئ الرسي ع
التبيد
ر
ي
ر
التتيد الرسي ع وخفض درجة حرارة الثمار مبارسة بعد الحصاد
• يجب اإلرساع بإجراء ر
خالل مدة زمنية أقصاها  12ساعة من وقت الحصاد.
التتيد الرسي ع بدفع الهواء  Air Forcedمن أنسب الطرق المتبعة.
•
يعتت ر
ر
ن
التتيد يف الغرف العادية  Cooling Roomبعد استخدام الغسيل بالماء
• يمكن ر
كبديل.
المبدن لرسعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ عىل جودة
التتيد
• يهدف ر
ي
الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها ،وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار.
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10-12 oC

•
•

ه  12-10درجة مئوية.
درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار الباذنجان ي
ن
ر
يمكن إنشاء غرف رتتيد رخيصة التكاليف ( CoolBotمزيد من المعلومات وتفاصيل التكيب يف الملحق).

الرسوط الموىص بها إلطالة ر
ر
فبات التخزين
المحصول

درجة حرارة التخزين
(درجة مئوية)

الرطوبة النسبية المثىل

أقىص درجة رتتيد
ممكنة (درجة مئوية)

مدة التخزين
المتوقعة

الباذنجان

12-10

%95-90

-0.8

 14يوم

معدالت التنفس Rates of Respiration
الصنف
المريك
ي
الباذنجان البيض
ن
الصين
ي

معدل التنفس (مل /CO2كجم  xساعة) عند  12.5م°
39-30
61-52
69-62

ولحساب الحرارة الناتجة يتم نضب معدل التنفس:
التيطانية /BTUطن/يوم .أو ن
يضب ن يف 122
مل  CO2كجم  xساعة  440 xللحصول عىل الوحدات الحرارية ر
للحصول عىل الحرارة بالكيلو كالوري/طن ر
متي/يوم.
االستجابة لليث ن
لي Responses to Ethylene
ن
ثمار الباذنجان ذات استجابة متوسطة إىل مرتفعة بالنسبة للي ر ن
وف حال تعرض ثمار الباذنجان إىل
ثلي
الخارج ،ي
ر ي
لي ر
تر ر ن
كت إيث ر ن
أكت من جزء واحد ن يف المليون أثناء عمليات الفرز أو التخزين المؤقت يؤدي إىل تساقط الكأس وزيادة
معدل التدهور وبصفة خاصة التلون ن
البن.
معدالت إنتاج اإلي ن
ثلي Rates of Ethylene Production
ر
(ميكروليت ر ن
اإليثلي ريتاوح ر ن
رن
إيثلي/كجم  xساعة) عن درجة الحرارة  12.5درجة مئوية.
بي 0.7-0.1
معدل إنتاج
االستجابة للجو المتحكم فيه Responses to Control Atmosphere
الهوان المعدل أو المتحكم فيه أثناء التخزين أو الشحن يؤدى إىل فائدة بسيطة بالنسبة
إن استخدام الجو
ي
ر
ن
رن
كت %5-3
للباذنجان من حيث المحافظة عىل الجودة ولذلك نالحظ أن استخدام
الوكسجي المنخفض بت ر
ن
ن
ثان أكسيد الكربون
تأخت التدهور وبداية اإلصابات الفطرية إىل عدة أيام وتتحمل ثمار الباذنجان تر ر
يؤدى إىل ر
كت ي
ر
حن .%10
ن
األضار الطبيعية والفسيولوجية Physiological & Physical Disorders
التتيد  :Injury Chillingثمار الباذنجان حساسة ن
التتيد عند تخزينها عىل درجات حرارة اقل
لضار ر
• أ نضر ر
من  10درجة مئوية ،فعىل سبيل المثال عند التخزين عىل درجة  5درجة مئوية فان ن
التتيد تحدث
أضار ر
خالل  8-6أيام ويؤدى ذلك تلون ر
التونزي وتلون البذور ولحم الثمار بلون نبن وتزداد اإلصابة
القرسة باللون ر
بفطر ر
االلتناريا  Alternaria spp.نف الثمار المصابة ن
التتيد.
بأضار ر
ي
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 تبدأ أعراض ن:Injury Freezing أضار التجميد
ن
 وذلك.) درجة مئوية-0.8( أضار التجميد عند درجة حرارة
ن
المان
عىل حسب نسبة المواد الصلبة الذائبة يف الثمار وتشمل العراض ظهور لحم الثمار بالشكل المسلوق
ي
.ثم تصبح هذه المناطق بمرور الوقت ذات لون نبن مع جفافها
 يحدث هذا ن:أضار الكدمات
ن
الضر عند عدم االهتمام أو العناية بعمليات الحصاد والتداول ولذلك يالحظ
.أن ثمار الباذنجان ال تتحمل عمليات الرص لعدة طبقات

•

•

ن
Pathological Disorders األضار المرضية
 والناتج من فط ر ر:Rot Mold Black • مرض العفن السود
Alternaria االلتناريا
Botrytis  والناتج من فطر:Mold Gray • مرض العفن الرمادي
Phomopsis Rot  والناتج من فطر:Rot Hairy• مرض العفن الشعر
Rhizopus • مرض

Control of Postharvest Diseases مقاومة أمراض ما بعد الحصاد
ن
ر
ر
.والن تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار
• يجب مقاومة الحرسات يف الحقل ي
.• البد من المقاومة الجيدة لمراض ما قبل الحصاد
.• يجب المحافظة عىل النظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقل
ن
ن
.والضار الطبيعية الخرى
لتالف الكدمات والتشققات
• من المهم تداول الثمار بعناية شديدة
ي
ن
.• ال يجب جمع الثمار الساقطة عىل الرض واستخدامها يف التسويق الطازج
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المبدة للمحاصيل
إرشادات عامة للمحافظة عىل السلسلة ر
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الملحق
التبيد CoolBot
غرف ر
ن
المتد
لتتيد الثمار يف المزرعة .حيث يعمل هذا النوع من التخزين ر
التتيد  CoolBotوسيلة رخيصة وبسيطة ر
تعتت غرفة ر
ر
ن
ر
ن
ن
ن
اض لهذه المنتجات.
ارعي سيتمكنون من تخزين منتجاتهم من الخضوات والفواكه
وبالتاىل فإن المز ر
ي
يف إطالة العمر االفت ي
ر
لفتة أطول مع المحافظة عىل جودتها.
التبيد CoolBot
فكرة عمل غرف ر
متدة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة
• تعتمد فكرة هذا النظام عىل تحويل الغرف المعزولة إىل مخازن ر
متدة متاحة وسهلة.
الثمن
وبالتاىل تكون عملية تحويل الغرفة إىل غرفة تخزين ر
ي
أكت.
بالتتيد بشكل ر
• يتم تحويل مقياس درجة حرارة مكيف الهواء ليقوم ر
ن
• يعمل عىل حفظ درجات الحرارة بداخل غرف التخزين يف درجات حرارة متدنية ولكن ال تصل لدرجات التجمد.
التبيد CoolBot
تكنولوجيا غرفة ر
ن
الخضوات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل
والتتيد الرسي ع لثمار
•
تعتت إدارة درجة الحرارة ر
ر
ن
ر
ن
للمستهلكي.
وتعتت درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط
نوعية الثمار وإطالة فتة عرضها يف الرفوف عند عرضها
ر
ر
ر
والن تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها وعدم بقاءها طازجة.
معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية للثمار ي
ر
ن
للتتيد الرسي ع المستخدمة عند رتتيد
تعتت طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات
•
الخضوات والفواكه من أكت طرق ر
ر
ن
الخضوات والفواكه.
منتجات
ن
ر
التتيد برسعة بعد الحصاد مبارسة حيث وجد أن هذه المعاملة
• تجدر اإلشارة إىل أن العامل الهم يف هذا هو إجراء ر
ر
تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة ر
ن
فتة التخزين والمحافظة عىل منتجات الخضوات والفواكه طازجة ولفتات أطول.
ر
الن تعمل عىل إزالة
• ومن ذلك تتضح أهمية ر
التتيد الرسي ع قبل التخزين وهذه العملية يمكن تعريفها عىل أنها العملية ي
ّ
ر
المتدة .عليه
والن تم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن ر
درجة حرارة الحقل من الثمار ي
ن
ر
اآلن:
التتيد الرسي ع قبل التخزين ر
فإن أهمية عملية ر
المتد تنحض يف ي
ن
 .1تقليل معدل تنفس منتجات الخضوات والفواكه.
ن
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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