


بديهي است كه .گالبي را بسته به رقم بايد هنگامي برداشت كرد كه از ديد فيزيولوژي رسيده باشد -
ه در اين مرحله هنوز رنگ ،بو ، مزه كام پذير را ندارد و رسيدن به چوني بهينه نياز به گذشت زمان ميو
  .دارد

  :  با بهره گيري از نشانه هاي زير مي توان به رسيده بودن ميوه گالبي پي برد -
سنج    مقاومت(سفتي بافت ميوه را مي توان با بهره گيري از ايستادگي سنج  - سفتي بافت ميوه  -  
  .اندازه گيري كرد)
پتاسيم يديد /بودن نشاسته در بافت ميوه را مي توان با بهره گيري از اثر محلول يد -نشاسته ميوه  -  

  .روي برش ميوه شناسايي و ارز يابي كرد
مواد جامد محلول در آب را مي توان با بهره گيري از دستگاه رفركتومتر  -مواد جامد محلول در آب  -  

  .ه گيري كردانداز
  .اگر ميوه رسيده باشد به آساني از شاخه جدا مي شود -جدا شدن ميوه از شاخه  -  
رنگ زمينه پوست ميوه را مي توان با بهره گيري از جدولهاي رنگ ويژه  -رنگ زمينه پوست ميوه  -  

  .براي هر رقم شناسايي كرد
درباره همه رقمها و در همه منطقه ها  بهره گيري از نشانه هاي باال براي تعيين هنگام برداشت -

باغدار بايد بر . يكسان نيست ،و ممكن است درباره يك رقم نيز از منطقه اي به منطقه ديگر تغيير كند
پايه يافته هاي خود در بهره گيري از اين نشانه ها بهترين هنگام برداشت را براي هر رقم در منطقه 

باره رقمهاي زودرس مانند شاه ميوه مهمتر از رقمهاي دير گزينش هنگام برداشت در. كاشت برگزيند
  . رس است

داراي اهميت بيشتري از نگهداري در هواي هنگام برداشت براي نگهداري در هواي كنترل شده  -
  . معمولي است

ميوه هايي كه براي نگهداري در نظر گرفته مي شوند بايد داراي چوني : ويژگيهاي الزم براي نگهداري -
زيده ،بدون كوفتگي و يا ناهنجاريهاي فيزيولوژيكي بوده و هيچ نشانه اي از حمله قارچ و باكتري بر گ

  . همچنين بايد پاكيزه و بدون كمترين نم بگونه آب باشند. نداشته باشند
پس از برداشت بايد هر چه زودتر ميوه را در سردخانه گذاشت و دما به را به : گذاشتن در سردخانه -

  . كه در خور رقم ميوه باشد پايين آورد اندازه اي
  . براي نگهداري دراز مدت پيش سرد كردن و گرفتن دماي تند ميوه الزم است -يادآوري 

ميوه را بايد با دقت جابجا كرد و در بسته هايي گذاشت كه هوا به آساني در آن  :روش نگهداري -
كيلوگرم در متر  250ميوه بيش بيش از   هنگامي كه كومه روي بار پاچيده شود انباشتگي. گردش كند

  . مكعب از فضاي قابل بهره گيري مي باشد



گالبي ها را بايد در پايين ترين دماي ممكن ،تا اندازه اي كه از خطر يخ بستن پرهيز شود : دما -
يك زينه . زينه سلسيوس بدست آمده است -1تا +5بطور كلي بهترين نتيجه در دماي . نگهداري كرد

  . س نابرابري در دماي نگهداري اثر ژرفي در انبار ماني داردسلسيو
بر اين پايه . نگهداري در انبار سرد تا اندازه كمي سبب پايين آمدن نقطه يخ بستن ميوه مي شود -

زينه  -5/1سفارش شده است كه دماي آنرا در سردخانه كم كم از صفر تا  درباره گالبي هاي ويليامز
زماني به اندازه چشمگيري شده است ،ولي اجراي اين روش سبب افزايش انبار . سلسيوس پايين بياورند

بزرگي از ميوه را در سردخانه پايين آورد و اندازه ) حجم(آن آسان نيست زيرا نمي توان دماي گنج 
  . همگون نگه داشت

انه هنگامي كه دماي سردخ.رسيدن ميوه در طي نگهداري بستگي به گزينش دماي سردخانه دارد -
دگرگوني هاي مربوط به ويژگيهاي رسيدن گالبي به آرامي انجام )زينه سلسيوس  - 1تا 0( پايين است 

مي گيرد و فرايند تكميلي رساندن آنرا بعد از بيرون آوردن از سردخانه در دماي باالتر ضروري مي 
  . سازد

لسيوس براي رقم پاس سه زينه سلسيوس براي كميس و چهار زينه س(از سوي ديگر در دماي معين  -
  . كراسان  رسيدن كند است ولي مي تواند در سردخانه كامل شود

برخي از رقمها تنها اگر دوره نگهداري در دماي پايين خيلي زياد نباشد مي توان در دماي باالتر بطور 
دن باال رفتن ناگهاني دما مي تواند سبب آغاز رسي). براي مثال ،كنتس ،ويليامز،كميس(كامل برسد 
  .اين فرايند رسيدن ،پس از پايين آوردن دما همچنان ادامه مي بايد و باز نمي ايستد. ميوه گردد

  . درصد نگهداري كرد95 تا 85گالبي را بطور معمول مي توان در دمه نسبي  بين  -
وه متر مكعب در ساعت براي هر تن مي100 تا 80يا  ) تهويه( بار هوادهي30 تا  20گردش هوا با نرخ   -

  . بهره گيري از با كس پالت به گردش هوا كمك مي كند. سفارش مي شود
براي آگاهي از چگونگي . نگهداري نبايد بيش از آنچه كه براي حفظ چوني ميوه الزم است دنبال شود -

نمونه برداري از ميوه . ميوه در سردخانه بايد بگونه مرتب از آن نمونه برداري و نمونه ها بررسي شود
  . به روشي انجام گيرد كه پديدار شدن هر ضايعه اي به تندي شناسايي شودبايد 

دماي سفارش شده براي رساندن گالبي پس از نگهداري در : كارهاي الزم پس از پايان نگهداري -6
  . زينه سلسيوس است18 تا  15سردخانه   

درصد  90س و دمه نسبي  زينه سلسيو 18درصد در دماي   2/0تا 1/0گاز اتيلن بطور كلي با غلظت  -
  . مورد بهره گيري قرار مي گيرد

كربن . در اين روش بيشتر از آميزه هاي گازي زير بهره گيري مي شود: نگهداري در هواي كنترل شده -
   .درصد5 تا  2درصد و اكسيژن  3 تا  1دي اكسيد  

هاي الزم درباره آميزه هاي اين آميزه ها تنها به عنوان راهنما داده شده و كارشناسان بايد سفارش -
پيوست . ديگر را بر پايه نياز ويژه هر رقم به كربن دي اكسيد و اكسيژن با توجه به شرايط محلي بدهند



ممكن ) درصد5باالي  (زيادي كربن دي اكسيد . شماره يك نمونه اي از اين سفارشها را بدست مي دهد
دن و سخت شدن بافت ميوه در دوران نگهداري است سبب پديدار شدن ناهنجاريهايي مانند قهوه اي ش

الزم است از بكارگيري آميزه هايي كه داراي كربن  دي اكسيد باال هستند در نگهداري رقمهايي .گردد
  . پرهيز كرد)براي مثال كميس و ويليامز (كه بويژه حساس به اين ناهنجاريها شناخته شده اند 

ي پوششهاي ويژه از جنس پالستيك كه در خور تماس با بكارگير: نگهداري در بسته هاي پالستيكي -
خوراكيها شناخته شده اند ،امكان مي دهد كه از كاهش وزن برخاسته در دوران نگهداري به اندازه 

پوششهاي . و در برخي موردها مدت زمان نگهداري در سردخانه افزايش مي يابد.چشمگيري كاسته شود
ريزي باشند تا از گرد آمدن و افزوده شدن كربن دي اكسيد  پالستيكي ويژه بايد داراي سوراخهاي

درصد شود ،زيرا افزايش آن  3اندازه كربن نبايد در درون پوشش پالستيكي بيش از . جلوگيري نمايد
پوششهاي پالستيكي ويژه ،انبار ماني چند رقم . سبب قهوه اي شدن تخمدان و گوشت ميوه مي شود

  . زايش مي دهدگالبي را چهار تا هشت هفته اف
شرايط داده شده براي نگهداري رقم ويليامز در هواي كنترل شده با ظرافت تنظيم گرديده و براي  -

  . ويژه و زمان دقيق مي باشد. نگهداري در سردخانه نياز به برداشت ميوه در شرايط
لي آمده داراي سفارشهاي زير در باره نقش باغدار و ضايعات دوران نگهداري همانطور كه در متن اص -

بنابراين كارشناس موظف است در صورت نياز و با توجه به رقم مورد نظر تصميم . سرشت كلي است
  . گيري و بهره جويي نمايد

تأثير ناخواسته برخي از عاملهاي محيطي و فني )تأثير محيط و روش كاشت (نقش باغدار  -   
ه به بازار از اولين هفته برداشت ضرورت اگر عرض. كشاورزي در حال حاضر بهتر شناسايي شده است

داشته باشد بهتر آن است كه در شرايط زير گالبي را در سردخانه نگهداري نكرد و يا تنها مدت كوتاهي 
  . نگهداري كرد

  : اين شرايط به شرح زير است
  . ميوه هايي كه خيلي درشت است -
  . ميوه هايي كه از درختان جوان برداشته شده است -
  . ه درخت هايي كه به آنها كود حيواني زياد يا كود نامتعادل داده شده بويژه اگر ازت كود زياد باشدميو -

  . ميوه درخت هايي كه كم بار بوده و يا تازه هرس شده باشد
  . ميوه هايي كه در هواي باراني چيده شده است

طور دقيقي انجام بگيرد واز بايد يادآوري كرد كه بعد از يك تابستان خنك و مرطوب نگهداري بايد ب
  .  آبياري اضافي پرهيز شود زيرا آب اضافي ميوه تأثير ناخواسته اي در نگهداري دارد

بطور كلي بين بيماري بين برداشت و ناهنجاريهاي فيزيولوژيكي بايد فرق : ضايعات در دوران نگهداري -
  . گذاشته شود
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