
طرق جني مثار الصبار لتمديد فرتة صالحيتها والحفاظ عىل جودتها بعد قطفها
ملاذا، متى وكيف تتم عملية الجني و ما اهميتها ؟

�رسيعا  عليها  تظهر  قد  ه�شة  فاكهة  ال�شبار 

اإذا تعر�شت  التلف مبا�رسة بعد جنيها  عالمة 

من  تق�رس  الظاهرة  هذه  جدا.  طفيف  جلرح 

يوم  اإىل  �شاعات  )ب�شع  الفاكهة  �شالحية  مدة 

كاأق�شى مدة(.

وتقدر خ�شائر الفواكه بعد اجلني باأكرث من 60 % 

عامة،  و اكرث من ربع اخل�شائر تتلف من مكان 

التحامها مع الكف الأم الذي يحملها وذلك بعد 

الأم  اللوح  ال�شبار عن  لدى ف�شل  حدوث خطاأ 

امللت�شق به. فخالل عملية اجلني، غالبا ما يقوم 

اأو  القاطفون عن جهل بجر هذه الثمار بحدة 

يقومون بثنيها نحو جانب واحد لف�شلها عن 

امللت�شق به، مما يت�شبب لها حتما بثقب  الكف 

يف قاعدتها )اللوحة 1(.  

تعد عملية جني ثمار ال�شبار يف غاية الأهمية 

واحلفاظ  الثمار  هذه  �شالحية  فرتة  لتمديد 

التخزين  )خالل  القطف  بعد  جودتها  على 

بالأدوات  يتاأثر  ال�شبار  ان  اإذ  والت�شويق(. 

الأوبار  على  كذلك  جنيه،  يف  امل�شتخدمة 

تغطي  التي  الرفيعة  الأ�شواك  )اأي  ال�شوكية 

احتياطات  اتخاذ  تتطلب  والتي  الفاكهة  �شطح 

خا�شة اأثناء جنيها واحلفاظ عليها ابان القطع 

و التخزين.

اإىل  مبا�رسة  اإر�شالها  مت  ال�شناديق،  ملء  بعد  بالثمار. 

عرب  الثمار  مرور  مكن  لتقييمها.  التكييف  وحدة 

اأحجام اأربعة   :  خط التكييف من تق�شيمها ل�شت فئات 

)C-20، C-18 ، C-16 ، C-14( وفئة مكونة من ثمار 

خارج هذه الأحجام مكونة من فواكه جد �شغرية، وفئة 

مكونة من الفاكهة امل�شتبعدة خالل الفرز )الثمار التي 

الن�شج،  مفرطة  الفاكهة  ب�شكل طفيف،  ولو  ت�رسرت 

وغريها.

كان القاطف رقم 1 اأكرث �رسعة حيث ا�شتغرق فقط 

13 دقيقة مللء ال�شناديق الثالث، بينما ا�شتغرق القاطف 

2 مدة 30 دقيقة. بالرغم من خفة و�رسعة القاطف 1 

)الذي ا�شتخدم القطف اليدوي( فقد كانت الثمار خارج 

الفرز  خالل  ا�شتبعادها  مت  التي  وتلك  الأربعة  الأحجام 

الفاكهة  جممل  من   %50 خ�شارة  ميثل  مما  اأهمية،  اأكرث 

ا�شتخدم  )الذي   2 القاطف  حالة  يف  لكن  املقطوفة. 

ال�شكني( مل متثل الثمار امل�شتبعدة �شوى ن�شبة 26% من 

الإنتاج. خالفا للقاطف 1، فقد متكن القاطف 2 من اإنقاذ 

 %50 اأي ربح  الإتالف،  املقطوفة من  الثمار  ن�شف حجم 

من الإنتاج. �شحيح اأن القاطف 2 قد ا�شتغرق وقتا اأكرب 

اأكرب  اكت�شاب خربة  لكن ميكن حت�شني ذلك عن طريق 

يف التعامل مع ال�شكني.

واإ�شفنجية من  القاطف قفازات جد �شميكة  اأن يرتدي  ال�شكني، يجب  بوا�شطة  اأو  اليدوي  �شواء يف حالة اجلني 

الداخل لتخفيف ال�شغط على الثمار لدى اإم�شاكها من اأجل قطفها.

يكون قطف ثمار ال�شبار �شهال بف�شل طق�س بارد دون رياح وغائم )اأي مبكرا يف ال�شباح/ اأو يف وقت متاأخر 

اأو عا�شفي من ال�رسوري ارتداء القفازات ونظارات واقية واإدارة  بعد الظهر(. لكن خالل طق�س �شاخن وجاف 

الظهر للريح دائما لالحتماء من الأ�شواك ال�شغرية. لكن بالرغم من هذه التدابري ل ميكن جتنب التعر�س لوخز 

الأ�شواك ال�شغرية.

تعترب املالقط الو�شيلة الأكرث ا�شتعمال للتخل�س من الأ�شواك، لكن يظل ال�رسيط الال�شق اأكرث فعالية. يتم ذلك 

عرب و�شع ال�رسيط على املكان الذي تعر�س للوخز ثم جذبه. ميكن تكرار العملية اإذا لزم الأمر. 
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للوحة 1: الثمار التي مت اإتالفها خالل اجلني يف مكان التحامها بالكف 

الأم

اللوحة 6 : فاكهة مقطوفة بوا�شطة �شكني وحتمل جزء من ال�شويقة

اللوحة 6 : فاكهة مقطوفة بوا�شطة �شكني وحتمل جزء من ال�شويقة

مرشوع ولوج املنتوجات املحلية لألسواق



لي�شت �رسيعة  ال�شبار  ال�شائع، فاإن ثمار  خالفا لالعتقاد 

�شليمة  الفاكهة  ترك  مت  اإذا  نظن!  الذي  بال�شكل  التلف 

وملت�شقة بالكف الأم فلن تتعر�س لالإتالف مطلقا، اإذا مل 

يتم نقرها من قبل الطيور اأو تعر�شها لال�شابات. كما اأن 

هذه الثمار بالرغم من ن�شجها ب�شكل متقدم 

ال�رسقي  رياح  هبوب  بفعل  اهتزازها  اأو 

احلارة فهي تبقى ملت�شقة بالكفوف التي 

الربيع املوايل، ول  اإىل غاية ف�شل  حتملها 

جفاف  بعد  اأو  وزنها  ثقل  اإذا  اإل  ت�شقط 

ال�شويقة التي حتملها )اأنظر اللوحة 2(. 

اجلني  خالل  متار�س  �شيئة  عادات  هناك 

املجال  هذا  يف  املتاحة  الأ�شاليب  ب�شبب 

اأو  اأو ورق مقوى  با�شتخدام قطعة قما�س 

قطعة من ع�شب اأخ�رس اأو ياب�س مما تت�شبب 

الثمار ب�شكل �رسيع، بينما يتم  يف تلف 

جني الثمار البعيدة با�شتخدام ع�شا، عادة 

ما تكون عبارة عن ق�شبة ي�شل طولها من 

اأمتار يوجد عند موؤخرة طرفها  اإىل 5   3

ُكالب ذو اأربع اأ�شواك م�شننة.

�شمك  خف  كلما  الفاكهة  ن�شجت  كلما 

لكن  جنيها.  ال�شهل  من  واأ�شبح  ق�رستها 

اإتالف  ت�شهل  والرقيقة  اللينة  الق�رسة 

جدا  املهم  من  اإذن  جنيها.  خالل  الثمار 

منا�شبة  ن�شج  مرحلة  الثمار خالل  قطف 

اأية  حدوث  لتجنب  �شديد  وبحر�س 

اإ�شابات. هذا ل يعني اإهمال جني الثمار 

قطفها  يجب  بل  متقدم  ب�شكل  النا�شجة 

نظرا  عناية  اكرث  و  طريقة  باأف�شل 

.)III-2 جلودتها العالية )اأنظر الفقرة

اللوحة 2 : الثمار التي مل يتم جنيها والتي تكون ملت�شقة بالكفوف خالل الربيع دون 

�رسر ظاهر. 

عرب  بها  تت�شل  التي  ال�شبار  ثمار  الكفوف  حتمل 

مرئية،  غري  لالأ�شف  الأخرية  هذه  اأن  اإل  �شويقات. 

قاعدة  على  جهة  من  م�شغوط  ب�شكل  تلت�شق  حيث 

الفاكهة ومن جهة اأخرى على الكف الأم )اللوحة 4(. 

الفواكه  جلني  ال�شويقات  هذه  قطف  ميكن  ل  لذلك 

اأو  التفاح  )�شجر  اأخرى  اأنواع  غرار  على  ب�شهولة، 

الإجا�س(.

النوع  هذا  جلني  منا�شبة  جيدة  اأداة  �شنع  انتظار  يف 

اخلا�س من الفاكهة، يعترب اجلني اليدوي اأو بال�شكني 

القريبة.  الثمار  جلني  ا�شتعمال  الأكرث  الطريقتني 

ال�شلم  ا�شتخدام  يعترب  البعيدة  للفواكه  بالن�شبة  اأما 

اأكرث فعالية من ا�شتعمال ع�شا طويلة حتى لو كانت 

م�شحوذة ب�شكل جيد.

1- اجلني اليدوي 

بالكف  كبري  ب�شكل  املت�شلة  ال�شبار  ثمار  جني  ميكن 

)اللوحة 4( يدويا دون حدوث اأي اأ�رسار ظاهرية. اإل 

اأن درجة تورم اللواح وخربة القاطف ومرحلة ن�شج 

الثمار هي من بني العوامل املحددة وال�رسورية لتجنب 

حدوث اأي �رسر واأذى لي�س فقط على م�شتوى الثمار 

اأي  اإن  الأم.  بالألواح  الت�شاقها  قاعدة  على  اأي�شا  بل 

ميل طفيف ميار�س على فاكهة ال�شبار، امل�شبعة باملاء، 

اأي  اأو  ثانية  الأمر من جهة  اإذا لزم  اأو  من جهة واحدة 

يف  )اأو  ال�شاعة  عقارب  اجتاه  يف  طفيف  دوران 

الجتاه املعاك�س(، هو اأمر اأكرث من كاف لف�شل الثمار 

عن قاعدة التحامها مع الحتفاظ بطرف من ال�شويقة 

النباتات  حالة  اأنه يف  5(. غري  )اللوحة  القطف  لدى 

التي ذبلت كفوفها ب�شكل طفيف يجب تدوير الفاكهة 

مع  قاعدتها  عن  لنزعها  كامل  ب�شكل  نف�شها  حول 

الحتفاظ بطرف من ال�شويقة التي كانت مت�شلة بها. 

من  قليال  وامل�شطحة  البوي�شي  ال�شكل  ذات  الثمار  اإن 

الأن�شب  الطريقة  لكن  الطريقة.  بهذه  قطفها  ال�شهل 

هي  واملمدود  امل�شتطيل  ال�شكل  ذات  الثمار  لقطف 

كانت  اإن  لكن  لنزعها.  املنا�شب  اجلانب  نحو  بثنيها 

الفاكهة ذابلة ب�شكل متقدم، كما  التي حتمل  الكفوف 

قطفها  الأحيان خالل فرتة  من  كثري  احلال يف  هو 

اأ�شلوب تدوير  يف ال�شيف، يجب جتنب القطف عرب 

الثمار اأو ثنيها من جانب واحد. ونف�س ال�شيء ينطبق 

على الثمار مفرطة الن�شج التي تكون رقيقة ورخوة 

حيث اأنها ل حتتمل هذه العملية. يف هذه احلالة، اإن 

طريقة القطف ب�شكني جد حاد هي الو�شيلة الوحيدة 

حتملها  التي  بال�شويقة  الإ�رسار  دون  للجني  املتاحة 

.)III-2 اأنظر الفقرة(

2- القطف بوا�شطة ال�شكني

الأم  بالكف  اللتحام  �شديدة  ال�شبار  ثمار  ميكن قطف 

)اللوحة 4( ب�شهولة عند ا�شتخدام �شكني حاد جدا. ميكن 

تورم  درجة  عن  النظر  بغ�س  الأ�شلوب  هذا  ا�شتخدام 

الكفوف اأو درجة ن�شج الثمار. 

قفازات  يرتدي  اأن  القاطف  على  احلالة،  هذه  يف 

بقطعها  يقوم  ثم  واحدة  بيد  بالفاكهة  بعناية  ومي�شك 

حتمل  اأن  يجب  ال�شكني.  م�شتخدما  الأخرى  بيده 

قطعها  بعد  ال�شويقة  من  طرفا  املقطوفة  الفاكهة 

خالفا   .)7 و   6 )اللوحة  بالقاعدة  التحامها  جانب  من 

بطئا  اأكرث  بال�شكني  القطف  يعترب  اليدوي،  للقطف 

اإل  مبتدئ،   لقاطف  بالن�شبة  خ�شو�شا  تنفيذه،  عند 

�شالحية  فرتة  لإطالة  فعالية  الأكرث  الطريقة  اأنها 

الثمار بعد قطفها. 

لالأ�شواق  املحلية  املنتوجات  ولوج  م�رسوع  اإطار  يف 

الطريقتني  فعالية  بني  وللمقارنة   )PAMPAT(

قاطفني  تكليف  مت  وبال�شكني(  اليدوي  )القطف  معا 

الأول  قام  باعمران.  ايت  منطقة  يف  الثمار  بجني 

الثاين  قام  بينما  يدويا،  ال�شبار  بجني   )1 )القاطف 

)القاطف2( بذلك بوا�شطة ال�شكني. طلب من كل واحد 

الفاكهة يف  من  كلغ   10 �شناديق ب  ثالثة  منهما ملء 

اأق�رس وقت ممكن، لكن مع احلر�س على عدم الإ�رسار 

والفيزيائية  الكيميائية  التغريات  من  عديد  حتدث 

اجلافة  كاملادة  ـ  ال�شبار  فاكهة  ن�شج  خالل  بارتباط 

الن�شج بفرتة  قبل  ـ  والربوتينات  والدهون  والألياف 

ال�شلبة  للمادة  الإجمالية  الكمية  ترتفع  وجيزة 

كما  املرحلة.  هذه  خالل  للذوبان  القابلة  وال�شكريات 

توا�شل ال�شكريات تراكمها اأثناء مرحلة الن�شج )من 85 

اإىل 100 يوم بعد الإزهار(. لكن تنخف�س �شالبة الفواكه 

حتى بدء ن�شجها لت�شبح م�شتقرة ومن ثم تنخف�س مرة 

الق�رسة  لون  يبداأ  الكامل.  الن�شج  مرحلة  يف  اأخرى 

بالتغري بعد 70 يوما من مرحلة الإزهار وت�شل الفاكهة 

اإىل مرحلة الن�شج الكامل بعد 85 اإىل 100 يوم.

الن�شج  وقت  لتحديد  املوؤ�رسات  من  عدد  اقرتاح  مت 

امل�شتخدمة  املوؤ�رسات  وتبقى  الفواكه.  املنا�شب جلني 

الق�رسة  لون  تغري  الثمار،  حجم  ازدياد  هي  عادة 

)الأخ�رس  نوعها  مييز  الذي  اللون  اإىل  الأخ�رس  من 

الفاحت، الأ�شفر الفاحت، اإلخ( وت�شطح جتويفها الزهري 

)اللوحة 3(.

ميكن اأي�شا ا�شتخدام موؤ�رس حمتوى ال�شكر لكن قيا�شه 

يتطلب تدمري الفاكهة فلذا ل ميكن تطبيقه اإل لقيا�س  

الأ�شناف،  من  كثري  ففي  الفاكهة.  من  كمية  ن�شج 

اإىل  برك�س عموما  مقيا�س  على  و13   12 درجة  ت�شري 

ن�شج الثمار. خالل املراحل الأخرية من الن�شج حينما 

الثمار  األوان  ت�شبح  تام،  ب�شكل  الق�رسة  لون  يتطور 

اأكرث قتامة ولينة واأقل قدرة على احلفظ والتخزين. 

لال�شتهالك  امل�شتهلكني يعتربونها غري �شاحلة  بع�س 

من  النوع  هذا  لكن  عليها.  يقبلون  اآخرين  بعك�س 

الفاكهة النا�شج ب�شكل متقدم يجب قطفه بعناية بالغة 

كما يف�شل اأن ي�شتهلك يف نف�س يوم قطفه.

III- كيفية جني ثمار ال�شبار لتمديد مدة �شالحيتها II- ماهي مرحلة الن�شج التي ميكن خاللها جني ثمار ال�شبار؟

اللوحة 3 : الثمار التي توجد يف مرحلة ن�شج منا�شبة جلنيها

)CA( جتويف زهري م�شطح

)CE( جتويف زهري م�شغوط

اللوحة 4 : الثمار مت�شلة بالكف الأم عرب �شويقة )P( غري ظاهرة

اللوحة 5 : اأ�شلوب اجلني عرب التدوير

تدوير الفاكهة حول نف�شها دون �شغطها


