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 الفجل – بعد احلصادمواصفات اجلودة حملافظة على ا دليل
 

 الموعد المناسب للحصادطرق التعرف عىل 

يوم من زراعة البذور  70إل   40يتم حصاد الفجل بعد حوالي  •
 حسب الصنف وموعد الزراعة. 

 15-10يتم حصاد األصناف الورقية قبل األصناف الجذرية من  •
 يوم. 

ة الحجم  • ي األرض لتصبح ثماره كبتر
ك محصول الفجل ف  ال يتر

 فيتحول طعمها إل المذاق المر. 
 بعض الرؤوس لتفحص مدى جاهزيتها للحصاد. يمكن قلع  •
  يشكل الحجم أفضل مؤشر عىل الجاهزية للحصاد.  •
.  عند وصول الفجل إل الحجم المرغوب يتم الحصاد •

ً
 تسويقيا

 
  عالمات جودة الثمار 

ي حزم الفجل سواًء كانت  •
اء باألوراقتماثل وتجانس أشكال الجذور ف   أو بدونه.  الخض 

 متماسكة. و اعمة ، نالتكوينأن تكون جيدة  •
ات.  • ار الميكانيكية أو األمراض أو الحشر ار الناتجة عن النمو واألض   غضة القوام وخالية من األض 
ي الحزم طازجة وممتلئة.  األوراقتكون  أنيجب  •

اء ف   الخض 
 لوان سيئة. أي أعدم وجود حوامل البذور أو االصفرار و  •
اء حديثة المظهر، وخالية من سويقات البذور.  تكون األوراق العلوية لحزم الفجل أنيجب  •  خض 
وق الشمس مع االبتعاد عن وقت تجمع قطرات الندى حتر ال تتعرض  • ينصح بأن يكون الحصاد بعد شر

 الثمار للتخمر بعد التعبئة. 

ي تم حصادها ألشعة الشمس بقدر اإلمكان.  •
 عدم تعريض الثمار التر

ي مكان بارد وجيد التهوية. جمع الثمار ونقلها وتخزينها بعد  •
ة ف   حصادها مباشر

 
ي الرسي    ع

يد المبدئ   التبر
ي لشعة التخلص من حرارة الحقل وبالتاي الحفاظ عىل جودة  •

يد المبدئ  يهدف التتر

 الثمار والحد من التدهور وتقليل الفاقد منها، وإطالة مدة حفظ وتخزين الثمار. 

يد الشي    ع وخفض درجة حرارة الثمار خالل مدة ال تتجاوز  •  3-1يتم بإجراء التتر
 .ساعات من وقت الحصاد

 درجة مئوية.  7-5درجة الحرارة المثىل لحفظ الفجل هي  •
ي للباميا بدفع الهواء أو الماء البارد أنسب طريقةيفضل طريقة  •

يد المبدئ   التتر
يد رخيصة التكاليف  • مزيد من المعلومات ) lBotCooيمكن إنشاء غرف تتر

ي الملحق
كيب ف   (. وتفاصيل التر

 
ات التخزين وط الموىص بها إلطالة فبر  الرسر

 

 المحصول
 درجة حرارة التخزين

 )درجة مئوية(
الرطوبة النسبية 

 المثىل
يد  أقىص درجة تتر

 )درجة مئوية( ممكنة
مدة التخزين 
 المتوقعة

 شهر   2-1 - 0.7 % 10095- 7-5 الفجل

 

5-7 oC 
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 Rates of Respirationمعدالت التنفس 

 درجة الحرارة

 )درجة مئوية(

 (ساعة xكجم / 2COمعدل التنفس )مل 

 

 (ساعة xكجم / 2COمعدل التنفس )مل 
 أوراقبدون جذور  باألوراق جذور 

0 6-7 2-4 

5 8-9 3-5 

10 14-16 6-7 

20 58-62 19-26 

 

ب معدل   التنفس: ولحساب الحرارة الناتجة يتم ض 

يطانية x 440ساعة   xكجم 2CO مل ي /  BTUللحصول عىل الوحدات الحرارية التر
ب ف    122طن/يوم. أو يض 

ي/يوم  . للحصول عىل الحرارة بالكيلو كالوري/طن متر

 

 Responses to Ethylene لي   يثلل االستجابة 

ي تبدأ األوراق . حيث لإليثلير   الفجل يعتتر ضعيف االستجابة
اء ف  ة التخزين والتعرض الخض  االصفرار خالل فتر

 .لير  يثلإل 
 

 Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج اإليثلي   

/كجم  0.1أقل من  للفجليبلغ معدل إنتاج اإليثلير    درجة مئوية.  20حرارة  د ساعة( عن x)ميكروليتر إيثلير 

 
  Responses to Control Atmosphereاالستجابة للجو المتحكم فيه

ي  3-2، % أكسجير  2-1عندما تكون األجواء بها  •
فأنها تكون ذات  7-5الحرارة  درجةو أكسيد الكربون  ثائ 

ي 
 األوراق.  بدون الفجل المحافظة عىل جودة فائدة محدودة ف 

ي المتحكم فيه من استعادة نمو الساق والجذيرات للفجل بدون  •
 . أوراقيقلل الجو الهوائ 

ة لدرجات حرارة  • ة قصتر ي ومذاق غتر مقبول.  إلدرجة مئوية يؤدي  7من  أعىلالتعرض لفتر
 تلوين بت 

 
ار الطبيعية والفسيولوجية   Physiological & Physical Disordersاألض 

ر التجميد  ية  درجة مئوية -1يحدث عىل درجات حرارة  Freezing injury: ض  أو أقل. وتصبح األجزاء الخض 
ي و مسلوقة  

ي وزجاجية وعند تعرضها ذذات مظهر مائ 
ابلة وتصبح سوداء اللون. الجذور تظهر بمظهر مسلوق مائ 

 .لدرجة حرارة عالية بعد التجميد تظهر ظاهرة إدماء )فقد الصبغة(
 

ار المرضية   Pathological Disorders األض 

يا   • ي بعض مناطق Bacterial Black Spotالبقعة السوداء البكتتر
ي تتطور  اإلنتاج: هي مشكلة ف 

 خاللوالتر

 التخزين. 

 أثناء التخزين عىل درجات حرارة أعىل من الموىص بها.  مصابة مناطق تتكون : قد Rhizotoniaالريزوتونيا   •

ي الطري بسبب  Botrytisالعفن الرمادي بسبب فطر  •
 خاصة تحدث أن يمكن Sclerotiniaوالعفن المائ 

 درجة مئوية.  5قل من األحتر عىل درجات الحرارة و  الحصاد  عن تجةالنا الجروح حول

 

 Control of Postharvest Diseases مقاومة أمراض ما بعد الحصاد 

ي تسبب نقل الفطريات وتلف الثمار.  •
ي الحقل والتر

ات ف   يجب مقاومة الحشر
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 . البد من المقاومة الجيدة ألمراض ما قبل الحصاد •

 . للحصاد الصالحية إل والوصول النمو  اكتمال عند  الحصاد  •

 . الماء  تكثيف لمنع للتخزين المناسبة الحرارة درجة عىل المحافظة •
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دة للمحاصيل للمحافظة عىل السلسإرشادات عامة ل  ة المبر
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 الملحق
يد   CoolBotغرف التبر

يد يد  بسيطةرخيصة و وسيلة   CoolBotتعتتر غرفة التتر ي المزرعة لتتر
د   . الثمار ف  حيث يعمل هذا النوع من التخزين المتر

ي  
ي لهذه المنتجات.  ف 

اىص  وات والفواكه  وبالتالي فإن المزارعير  سيتمكنون من  إطالة العمر االفتر تخزين منتجاتهم من الخض 

ة أطول  مع المحافظة عىل جودتها.  لفتر

 

يد   CoolBot  فكرة عمل غرف التبر

دة وذلك عن طريق تركيب مكيفات هواء رخيصة  عىل    تعتمد فكرة هذا النظام • تحويل الغرف المعزولة إل مخازن متر

دة متاحة وسهلة  .الثمن وبالتالي تكون عملية تحويل الغرفة إل غرفة تخزين متر

.  يتم تحويل مقياس درجة حرارة   • يد بشكل أكتر  مكيف الهواء ليقوم بالتتر

ي درجات حرارة متدنية ولكن ال تصل لدرجات التجمديعمل عىل حفظ  •
 .درجات الحرارة بداخل غرف التخزين ف 

 

يد تكنولوجيا   CoolBotغرفة التبر

يد الشي    ع   • وات والفواكه بعد حصادها من الوسائل الفعالة للمحافظة عىل    لثمار تعتتر إدارة درجة الحرارة والتتر الخض 

. وتعتتر درجة الحراة أهم عامل يؤثر عىل تثبيط    الثمار نوعية   ي الرفوف عند عرضها للمستهلكير 
ة عرضها ف  وإطالة فتر

ي تؤثر عليها وتؤدي لتدهورها و  للثمار معدل التفاعالت الكيميائية والحيوية والفسيولوجية 
 عدم بقاءها طازجة. والتر

يد   • يد الشي    ع المستخدمة عند تتر  طرق للتتر
وات والفواكه من أكتر تعتتر طريقة دفع الهواء البارد عىل منتجات الخض 

وات والفواكه.   منتجات الخض 

يد بشعة  تجدر اإلشارة إل  • ي هذا هو إجراء التتر
ة حيث وجد أن هذه المعاملة   بعد أن العامل األهم ف  الحصاد مباشر

وات والفواكه طازجة ولف ة التخزين والمحافظة عىل منتجات الخض   ات أطول. تر تعزز وبفاعلية من تمديد وإطالة فتر

يد الشي    ع قبل التخزين وهذه   • ي تعمل عىل إزالة  يمكن ت  العمليةومن ذلك تتضح أهمية التتر
عريفها عىل أنها العملية التر

دة. عليه    الثمار درجة حرارة الحقل من   ي تّم حصادها حديثا وذلك قبل ترحيل ونقل هذه المنتجات للمخازن المتر
والتر

 : ي
ي اآلئر

د تنحض ف  يد الشي    ع قبل التخزين المتر  فإن أهمية عملية التتر

وات والفواكه.  .1  تقليل معدل تنفس منتجات الخض 

وات والفواكه.  .2  تقليل معدالت فقدان المياه من منتجات الخض 

 تثبيط نمو الكائنات الدقيقة.  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيب:   coolbot/-your-it/install-https://storeitcold.com/build لمزيد من التفاصيل وتعليمات البر

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