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دليل احملافظة على مواصفات اجلودة بعد احلصاد  -البطاطا
طرق التعرف عىل الموعد المناسب للحصاد
• يحتاج البطاطا من  120-100يوم للوصول لمرحلة
النضج بحسب الصنف.
ر
يتغي لون األوراق من األخض
• مع نضوج المحصول ر
الساطع إىل األصفر.
• يفضل أخذ عينات من المحاصيل للتحقق من
وصولها إىل مرحلة النضج.
• يبدأ الحصاد عندما تصل الدرنات إىل الحجم المناسب
رر
المعي وبالنسبة للمستهلك.
بالنسبة للصنف
عالمات جودة الثمار
اه.
• درناتها ذات شكل منتظم ولونها ز ي
• درنات ممتلئة وملساء.
• يجب أن تكون متجانسة وذات صالبة مناسبة مع خلوها من آثار ر
اليبة
الياعم
الملتصقة بها وخلوها من الكدمات والتسلخات والتشققات وخالية من ر
ر
ر
ر
ر
االخضار والعيوب األخرى
الحشات وخلوها من
واألضار الناتجة عن
الخضية
.
• ملمس صلب ويمكن معرفة ذلك بالضغط الخفيف باليد عىل الدرنة لمعرفة تماسك لحم الدرنة (درنة
متماسكة).
• عدم وجود روائح كري هة.
وغي كامل التكوين علما بأن مرحلة اكتمال الحصاد تتأثر بالري.
• جلد رقيق ر
ر
الت تم حصادها ألشعة الشمس بقدر اإلمكان.
• عدم تعريض الدرنات ي
ر
التييد.
• نقل وتخزين الدرنات بعد حصادها وفرزها ونظافتها بأرسع ما يمكن يف غرف ر
المبدئ الرسي ع
التبيد
ر
ي
ر
التييد الشي ع وخفض درجة حرارة الثمار مبارسة بعد الحصاد
• يجب اإلرساع بإجراء ر
وخالل مدة ال تتجاوز  24ساعة من وقت الحصاد.
المبدئ الشي ع
التييد
•
التييد الشي ع بدفع الهواء من انسب طرق ر
وتعتي طريقة ر
ر
ي
لثمار البطاطا.
المبدئ لشعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ عىل جودة
التييد
• يهدف ر
ي
الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها ،وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار.
القىل
ه  7درجة مئوية ،والبطاطا ي
• درجة الحرارة المثىل لحفظ ثمار البطاطا المائدة ي
الشيبس  10-15درجة مئوية.
(التحمي)  15-10درجة مئوية ،والبطاطا
ر
ي
• يمكن إنشاء غرف رتييد رخيصة التكاليف ( CoolBotمرفق مزيد من المعلومات
وتفاصيل ر
اليكيب).
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الرسوط الموىص بها إلطالة ر
ر
فبات التخزين
المحصول
بطاطا المائدة
القىل
بطاطا ي
شيبس
بطاطا ال
ي

درجة حرارة التخزين
(درجة مئوية)

الرطوبة النسبية أقىص درجة رتييد ممكنة
(درجة مئوية)
المثىل

مدة التخزين
المتوقعة
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معدالت التنفس Rates of Respiration
معدل التنفس (مل /CO2كجم  xساعة)
درجة الحرارة (درجة مئوية)
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ولحساب الحرارة الناتجة يتم رضب معدل التنفس:
الييطانية /BTUطن/يوم .أو ر
يضب ر يف 122
مل  CO2كجم  xساعة  440 xللحصول عىل الوحدات الحرارية ر
للحصول عىل الحرارة بالكيلو كالوري/طن ر
ميي/يوم.
ن
لألثيلي Responses to Ethylene
االستجابة
رر
رر
اإلثلي قد تؤدي إىل
الخارج وان المستويات المنخفضة من هذا
لألثيلي
• إن درنات البطاطا حساسة جدا
ر ي
ر
ر
غي مكتملة التكوين مما يؤدي إىل فقد يف الوزن مع الكرمشة.
زيادة التنفس خاصة يف البطاطا ر
ر
ر
الي ر ر
رر
الخضية ر يف الدرنات.
الياعم
اكي العالية من
•
اإلثلي يؤدي إىل ظهور ر
ن
اإلثلي Rates of Ethylene Production
معدالت إنتاج
ً
ر
ر
أثيلي/كجم  xساعة عىل درجة  20درجة مئوية.
• معدل منخفض جدا أقل من  1ميكرو ليي ر
• يالحظ أن الكدمات أو الجروح أو ر
ر
اإلثلي بشكل واضح.
األضار الميكانيكية األخرى تزيد من إنتاج
ر
االستجابة للجو المتحكم فيه Responses to Control Atmosphere
ر
رر
كسجي  %5يتوقف تكوين جلد البطاطا
وف جو به أ
•
ر
تعتي ثمار البطاطا قليلة االستجابة للهواء المتحكم فيه ي
والتئام الجروح الميكانيكية.
ر
رر
ثائ أكسيد الكربون إىل  %10يؤدي إىل سوء تلوين الدرنات
• ر يف جو يقل فيه األ
كسجي عن  %1.5و يرتفع فيه ي
غي مقبول وتزيد فرصة اإلصابة باألعفان.
غي مقبولة و مذاق ر
من الداخل و رائحة ر
ن
األضار الطبيعية والفسيولوجية Physiological & Physical Disorders
• القلب األسود  :Black Heartيحدث نتيجة عدم توافر حركة مناسبة للهواء بالمخزن مع ارتفاع معدل
التنفس فإن الدرنات المحفوظة عىل درجة حرارة أعىل من  15درجة مئويةن حيث يحدث بها تلون ربت
داخىل والذي يتحول بعد ذلك إىل اسود داكن.
ي
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• البقع السوداء  :Black Spotتحدث بسبب االستجابة للتسميد ر
الني ر
وجيت الزائد وانخفاض مستوى
ي
اليبة وعدم انتظام عملية الري وعمليات أخرى ما قبل الحصاد ر
البوتاسيوم المتاح رف ر
وييتب عن ذلك فقد
ي
كبي من المحصول بعد الحصاد .
جزء ر
ر
ر
البت
•
أضار ر
التييد  :Chilling Injuryإن التخزين عىل درجات حرارة قريبة من الصفر قد تؤدي إىل التلون ي
لألنسجة الداخلية للدرنات.
ً
ر
ر
االخضار  :Greeningيحدث نتيجة تعرض الدرنات إىل اإلضاءة الشديدة لفية طويلة ( 1-2أسبوعا) مما
•
ر
ينج عنه تكون صبغة الكلوروفيل يف درنات البطاطس.
ن
األضار المرضية Pathological Disorders
البكتيي الطري والذي يسببه Erwinia carotorvra subsp. carotorvra and subsp.
• العفن
ر
atroseptica
• العفن الفيوزاريوم والذى يسببه Fusarium spp.
• والعفن الوردي والذى يسببه Phytophthora spp.
المائ والذى يسببه فطر Pyhtium spp.
• والعفن
ي
غي مكتملة التكوين مرض  Pink Eyeالذي يسببه Pseudomonas
• وقد تشمل أمراض البطاطا ر
fluorescens
• والعفن الرمادي والذي يسببه فطر Botrytis

مقاومة أمراض ما بعد الحصاد Control of Postharvest Diseases
ر
ر
ر
والت تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار.
• يجب مقاومة الحشات يف الحقل ي
• البد من المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل الحصاد.
• يجب المحافظة عىل النظافة الشديدة لعبوات الجمع والنقل.
ر
ر
واألضار الطبيعية األخرى.
لتالف الكدمات والتشققات
• من المهم تداول الثمار بعناية شديدة
ي
ر
ر
التييدية  Cold Chainخالل فية التداول حت تصل
التييد الشي ع مع المحافظة عىل السلسلة ر
• البد من ر
إىل المستهلك.
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المبدة للمحاصيل
إرشادات عامة للمحافظة عىل السلسلة ر
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الملحق
التبيد CoolBot
غرف ر
ر
الميد
لتييد الثمار يف المزرعة .حيث يعمل هذا النوع من التخزين ر
التييد  CoolBotوسيلة رخيصة وبسيطة ر
تعتي غرفة ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
اض لهذه المنتجات.
ارعي سيتمكنون من تخزين منتجاتهم من الخضوات والفواكه
وبالتاىل فإن المز ر
ي
يف إطالة العمر االفي ي
ر
لفية أطول مع المحافظة عىل جودتها.
التبيد CoolBot
فكرة عمل غرف ر
ميدة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة
• تعتمد فكرة هذا النظام عىل تحويل الغرف المعزولة إىل مخازن ر
ميدة متاحة وسهلة.
الثمن
وبالتاىل تكون عملية تحويل الغرفة إىل غرفة تخزين ر
ي
أكي.
بالتييد 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
والتييد الشي ع لثمار
•
تعتي إدارة درجة الحرارة ر
ر
ر
ر
ر
للمستهلكي.
وتعتي درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط
نوعية الثمار وإطالة فية عرضها يف الرفوف عند عرضها
ر
ر
ر
والت تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها وعدم بقاءها طازجة.
معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية للثمار ي
ر
ر
للتييد الشي ع المستخدمة عند رتييد
تعتي طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات
•
الخضوات والفواكه من أكي طرق ر
ر
ر
الخضوات والفواكه.
منتجات
ر
ر
التييد بشعة بعد الحصاد مبارسة حيث وجد أن هذه المعاملة
• تجدر اإلشارة إىل أن العامل األهم يف هذا هو إجراء ر
ر
تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة ر
ر
فية التخزين والمحافظة عىل منتجات الخضوات والفواكه طازجة ولفيات أطول.
ر
الت تعمل عىل إزالة
• ومن ذلك تتضح أهمية ر
التييد الشي ع قبل التخزين وهذه العملية يمكن تعريفها عىل أنها العملية ي
ّ
ر
الميدة .عليه
والت تم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن ر
درجة حرارة الحقل من الثمار ي
ر
ر
اآلئ:
التييد الشي ع قبل التخزين ر
فإن أهمية عملية ر
الميد 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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