(الذي ا�ستخدم القطف اليدوي) فقد كانت الثمار خارج
الأحجام الأربعة وتلك التي مت ا�ستبعادها خالل الفرز
�أكرث �أهمية ،مما ميثل خ�سارة  %50من جممل الفاكهة
املقطوفة .لكن يف حالة القاطف ( 2الذي ا�ستخدم
ال�سكني) مل متثل الثمار امل�ستبعدة �سوى ن�سبة  %26من

 -IVاالحتياطات الالزم اتخاذها عند قطف ثمار ال�صبار

مرشوع ولوج املنتوجات املحلية لألسواق

 -Iملاذا عملية جني ثمار ال�صبار مهمة لهذا احلد ؟
ال�صبار فاكهة ه�شة قد تظهر عليها �رسيعا
عالمة التلف مبا�رشة بعد جنيها �إذا تعر�ضت
جلرح طفيف جدا .هذه الظاهرة تق�رص من
مدة �صالحية الفاكهة (ب�ضع �ساعات �إىل يوم
ك�أق�صى مدة).

�سواء يف حالة اجلني اليدوي �أو بوا�سطة ال�سكني ،يجب �أن يرتدي القاطف قفازات جد �سميكة و�إ�سفنجية من
الداخل لتخفيف ال�ضغط على الثمار لدى �إم�ساكها من �أجل قطفها.
يكون قطف ثمار ال�صبار �سهال بف�ضل طق�س بارد دون رياح وغائم (�أي مبكرا يف ال�صباح� /أو يف وقت مت�أخر
بعد الظهر) .لكن خالل طق�س �ساخن وجاف �أو عا�صفي من ال�رضوري ارتداء القفازات ونظارات واقية و�إدارة
الظهر للريح دائما لالحتماء من الأ�شواك ال�صغرية .لكن بالرغم من هذه التدابري ال ميكن جتنب التعر�ض لوخز
الأ�شواك ال�صغرية.
تعترب املالقط الو�سيلة الأكرث ا�ستعماال للتخل�ص من الأ�شواك ،لكن يظل ال�رشيط الال�صق �أكرث فعالية .يتم ذلك
عرب و�ضع ال�رشيط على املكان الذي تعر�ض للوخز ثم جذبه .ميكن تكرار العملية �إذا لزم الأمر.

اللوحة  : 6فاكهة مقطوفة بوا�سطة �سكني وحتمل جزء من ال�سويقة

بالثمار .بعد ملء ال�صناديق ،مت �إر�سالها مبا�رشة �إىل
وحدة التكييف لتقييمها .مكن مرور الثمار عرب
خط التكييف من تق�سيمها ل�ست فئات � :أربعة �أحجام
( )C-20, C-18 ، C-16 ، C-14وفئة مكونة من ثمار
خارج هذه الأحجام مكونة من فواكه جد �صغرية ،وفئة
مكونة من الفاكهة امل�ستبعدة خالل الفرز (الثمار التي
ت�رضرت ولو ب�شكل طفيف ،الفاكهة مفرطة الن�ضج،
وغريها.
كان القاطف رقم � 1أكرث �رسعة حيث ا�ستغرق فقط
 13دقيقة مللء ال�صناديق الثالث ،بينما ا�ستغرق القاطف
 2مدة  30دقيقة .بالرغم من خفة و�رسعة القاطف 1

اللوحة  : 6فاكهة مقطوفة بوا�سطة �سكني وحتمل جزء من ال�سويقة

الإنتاج .خالفا للقاطف  ،1فقد متكن القاطف  2من �إنقاذ
ن�صف حجم الثمار املقطوفة من الإتالف� ،أي ربح %50
من الإنتاج� .صحيح �أن القاطف  2قد ا�ستغرق وقتا �أكرب
لكن ميكن حت�سني ذلك عن طريق اكت�ساب خربة �أكرب
يف التعامل مع ال�سكني.

منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
 ،282زنقة حممد بنيزيد ،ال�سوي�سي
 10180الرباط ،املغرب
الهاتف +212537755966 :
الإمييل pampatmaroc@unido.org :

طرق جني مثار الصبار لتمديد فرتة صالحيتها والحفاظ عىل جودتها بعد قطفها
ملاذا ،متى وكيف تتم عملية الجني و ما اهميتها ؟
السيد محمد بوجغاغ ،نونرب 2015

للوحة  :1الثمار التي مت �إتالفها خالل اجلني يف مكان التحامها بالكف
الأم

وتقدر خ�سائر الفواكه بعد اجلني ب�أكرث من % 60
عامة ،و اكرث من ربع اخل�سائر تتلف من مكان
التحامها مع الكف الأم الذي يحملها وذلك بعد
حدوث خط�أ لدى ف�صل ال�صبار عن اللوح الأم
امللت�صق به .فخالل عملية اجلني ،غالبا ما يقوم
القاطفون عن جهل بجر هذه الثمار بحدة �أو
يقومون بثنيها نحو جانب واحد لف�صلها عن
الكف امللت�صق به ،مما يت�سبب لها حتما بثقب
يف قاعدتها (اللوحة .)1
تعد عملية جني ثمار ال�صبار يف غاية الأهمية
لتمديد فرتة �صالحية هذه الثمار واحلفاظ
على جودتها بعد القطف (خالل التخزين
والت�سويق)� .إذ ان ال�صبار يت�أثر بالأدوات
امل�ستخدمة يف جنيه ،كذلك على الأوبار
ال�شوكية (�أي الأ�شواك الرفيعة التي تغطي
�سطح الفاكهة والتي تتطلب اتخاذ احتياطات
خا�صة �أثناء جنيها واحلفاظ عليها ابان القطع
و التخزين.

خالفا لالعتقاد ال�شائع ،ف�إن ثمار ال�صبار لي�ست �رسيعة
التلف بال�شكل الذي نظن! �إذا مت ترك الفاكهة �سليمة
وملت�صقة بالكف الأم فلن تتعر�ض للإتالف مطلقا� ،إذا مل
يتم نقرها من قبل الطيور �أو تعر�ضها لال�صابات .كما �أن

هذه الثمار بالرغم من ن�ضجها ب�شكل متقدم
�أو اهتزازها بفعل هبوب رياح ال�رشقي
احلارة فهي تبقى ملت�صقة بالكفوف التي
حتملها �إىل غاية ف�صل الربيع املوايل ،وال
ت�سقط �إال �إذا ثقل وزنها �أو بعد جفاف
ال�سويقة التي حتملها (�أنظر اللوحة .)2
هناك عادات �سيئة متار�س خالل اجلني
ب�سبب الأ�ساليب املتاحة يف هذا املجال
با�ستخدام قطعة قما�ش �أو ورق مقوى �أو
قطعة من ع�شب �أخ�رض �أو ياب�س مما تت�سبب
يف تلف الثمار ب�شكل �رسيع ،بينما يتم
جني الثمار البعيدة با�ستخدام ع�صا ،عادة
ما تكون عبارة عن ق�صبة ي�صل طولها من
� 3إىل � 5أمتار يوجد عند م�ؤخرة طرفها
ُكالب ذو �أربع �أ�شواك م�سننة.
كلما ن�ضجت الفاكهة كلما خف �سمك
ق�رشتها و�أ�صبح من ال�سهل جنيها .لكن
الق�رشة اللينة والرقيقة ت�سهل �إتالف
الثمار خالل جنيها� .إذن من املهم جدا
قطف الثمار خالل مرحلة ن�ضج منا�سبة
وبحر�ص �شديد لتجنب حدوث �أية
�إ�صابات .هذا ال يعني �إهمال جني الثمار
النا�ضجة ب�شكل متقدم بل يجب قطفها
ب�أف�ضل طريقة و اكرث عناية نظرا
جلودتها العالية (�أنظر الفقرة .)III-2

اللوحة  : 2الثمار التي مل يتم جنيها والتي تكون ملت�صقة بالكفوف خالل الربيع دون
�رضر ظاهر.

 -IIماهي مرحلة الن�ضج التي ميكن خاللها جني ثمار ال�صبار؟
حتدث عديد من التغريات الكيميائية والفيزيائية
بارتباط خالل ن�ضج فاكهة ال�صبار ـ كاملادة اجلافة
والألياف والدهون والربوتينات ـ قبل الن�ضج بفرتة
وجيزة ترتفع الكمية الإجمالية للمادة ال�صلبة
وال�سكريات القابلة للذوبان خالل هذه املرحلة .كما
توا�صل ال�سكريات تراكمها �أثناء مرحلة الن�ضج (من 85
�إىل  100يوم بعد الإزهار) .لكن تنخف�ض �صالبة الفواكه
حتى بدء ن�ضجها لت�صبح م�ستقرة ومن ثم تنخف�ض مرة
�أخرى يف مرحلة الن�ضج الكامل .يبد�أ لون الق�رشة
بالتغري بعد  70يوما من مرحلة الإزهار وت�صل الفاكهة
�إىل مرحلة الن�ضج الكامل بعد � 85إىل  100يوم.

يتطور لون الق�رشة ب�شكل تام ،ت�صبح �ألوان الثمار
�أكرث قتامة ولينة و�أقل قدرة على احلفظ والتخزين.
بع�ض امل�ستهلكني يعتربونها غري �صاحلة لال�ستهالك
بعك�س �آخرين يقبلون عليها .لكن هذا النوع من
الفاكهة النا�ضج ب�شكل متقدم يجب قطفه بعناية بالغة
كما يف�ضل �أن ي�ستهلك يف نف�س يوم قطفه.

 -IIIكيفية جني ثمار ال�صبار لتمديد مدة �صالحيتها
حتمل الكفوف ثمار ال�صبار التي تت�صل بها عرب
�سويقات� .إال �أن هذه الأخرية للأ�سف غري مرئية،
حيث تلت�صق ب�شكل م�ضغوط من جهة على قاعدة
الفاكهة ومن جهة �أخرى على الكف الأم (اللوحة .)4

يف انتظار �صنع �أداة جيدة منا�سبة جلني هذا النوع
اخلا�ص من الفاكهة ،يعترب اجلني اليدوي �أو بال�سكني
الطريقتني الأكرث ا�ستعماال جلني الثمار القريبة.
�أما بالن�سبة للفواكه البعيدة يعترب ا�ستخدام ال�سلم
�أكرث فعالية من ا�ستعمال ع�صا طويلة حتى لو كانت
م�شحوذة ب�شكل جيد.

 -1اجلني اليدوي

مت اقرتاح عدد من امل�ؤ�رشات لتحديد وقت الن�ضج
املنا�سب جلني الفواكه .وتبقى امل�ؤ�رشات امل�ستخدمة
عادة هي ازدياد حجم الثمار ،تغري لون الق�رشة
من الأخ�رض �إىل اللون الذي مييز نوعها (الأخ�رض
الفاحت ،الأ�صفر الفاحت� ،إلخ) وت�سطح جتويفها الزهري
(اللوحة .)3
ميكن �أي�ضا ا�ستخدام م�ؤ�رش حمتوى ال�سكر لكن قيا�سه
يتطلب تدمري الفاكهة فلذا ال ميكن تطبيقه �إال لقيا�س
ن�ضج كمية من الفاكهة .ففي كثري من الأ�صناف،
ت�شري درجة  12و 13على مقيا�س برك�س عموما �إىل
ن�ضج الثمار .خالل املراحل الأخرية من الن�ضج حينما

لذلك ال ميكن قطف هذه ال�سويقات جلني الفواكه
ب�سهولة ،على غرار �أنواع �أخرى (�شجر التفاح �أو
الإجا�ص).

التي ذبلت كفوفها ب�شكل طفيف يجب تدوير الفاكهة
حول نف�سها ب�شكل كامل لنزعها عن قاعدتها مع
االحتفاظ بطرف من ال�سويقة التي كانت مت�صلة بها.
�إن الثمار ذات ال�شكل البوي�ضي وامل�سطحة قليال من
ال�سهل قطفها بهذه الطريقة .لكن الطريقة الأن�سب

اللوحة  : 3الثمار التي توجد يف مرحلة ن�ضج منا�سبة جلنيها
( )CAجتويف زهري م�سطح
( )CEجتويف زهري م�ضغوط

اللوحة  : 4الثمار مت�صلة بالكف الأم عرب �سويقة ( )Pغري ظاهرة

ميكن جني ثمار ال�صبار املت�صلة ب�شكل كبري بالكف
(اللوحة  )4يدويا دون حدوث �أي �أ�رضار ظاهرية� .إال
�أن درجة تورم االلواح وخربة القاطف ومرحلة ن�ضج
الثمار هي من بني العوامل املحددة وال�رضورية لتجنب
حدوث �أي �رضر و�أذى لي�س فقط على م�ستوى الثمار
بل �أي�ضا على قاعدة الت�صاقها بالألواح الأم� .إن �أي
ميل طفيف ميار�س على فاكهة ال�صبار ،امل�شبعة باملاء،
من جهة واحدة �أو �إذا لزم الأمر من جهة ثانية �أو �أي
دوران طفيف يف اجتاه عقارب ال�ساعة (�أو يف
االجتاه املعاك�س) ،هو �أمر �أكرث من كاف لف�صل الثمار
عن قاعدة التحامها مع االحتفاظ بطرف من ال�سويقة
لدى القطف (اللوحة  .)5غري �أنه يف حالة النباتات

اللوحة � : 5أ�سلوب اجلني عرب التدوير
تدوير الفاكهة حول نف�سها دون �ضغطها

لقطف الثمار ذات ال�شكل امل�ستطيل واملمدود هي
بثنيها نحو اجلانب املنا�سب لنزعها .لكن �إن كانت
الكفوف التي حتمل الفاكهة ذابلة ب�شكل متقدم ،كما
هو احلال يف كثري من الأحيان خالل فرتة قطفها
يف ال�صيف ،يجب جتنب القطف عرب �أ�سلوب تدوير
الثمار �أو ثنيها من جانب واحد .ونف�س ال�شيء ينطبق
على الثمار مفرطة الن�ضج التي تكون رقيقة ورخوة
حيث �أنها ال حتتمل هذه العملية .يف هذه احلالة� ،إن
طريقة القطف ب�سكني جد حاد هي الو�سيلة الوحيدة

املتاحة للجني دون الإ�رضار بال�سويقة التي حتملها
(�أنظر الفقرة .)III-2

 -2القطف بوا�سطة ال�سكني
ميكن قطف ثمار ال�صبار �شديدة االلتحام بالكف الأم
(اللوحة  )4ب�سهولة عند ا�ستخدام �سكني حاد جدا .ميكن
ا�ستخدام هذا الأ�سلوب بغ�ض النظر عن درجة تورم
الكفوف �أو درجة ن�ضج الثمار.
يف هذه احلالة ،على القاطف �أن يرتدي قفازات
ومي�سك بعناية بالفاكهة بيد واحدة ثم يقوم بقطعها
بيده الأخرى م�ستخدما ال�سكني .يجب �أن حتمل
الفاكهة املقطوفة طرفا من ال�سويقة بعد قطعها
من جانب التحامها بالقاعدة (اللوحة  6و  .)7خالفا
للقطف اليدوي ،يعترب القطف بال�سكني �أكرث بطئا
عند تنفيذه ،خ�صو�صا بالن�سبة لقاطف مبتدئ� ،إال
�أنها الطريقة الأكرث فعالية لإطالة فرتة �صالحية
الثمار بعد قطفها.
يف �إطار م�رشوع ولوج املنتوجات املحلية للأ�سواق
( )PAMPATوللمقارنة بني فعالية الطريقتني
معا (القطف اليدوي وبال�سكني) مت تكليف قاطفني
بجني الثمار يف منطقة ايت باعمران .قام الأول
(القاطف  )1بجني ال�صبار يدويا ،بينما قام الثاين
(القاطف )2بذلك بوا�سطة ال�سكني .طلب من كل واحد
منهما ملء ثالثة �صناديق ب  10كلغ من الفاكهة يف
�أق�رص وقت ممكن ،لكن مع احلر�ص على عدم الإ�رضار

