املواصفات الفنية والشروط احلجرية املطلوبة
لكل من الربتقال واليوسفي
( اللون – الشكل – األمراض الفطرية واحلشرية)
(((القرم)))Крым….

مديرية االقتصاد الزراعي
قسم االستثمار والدراسات االقتصادية

0

البرتقال

شكل العبوة (مواصفات العبوات المستوردة)

صندوق كرتون أو بالستيك

يجب أن تحقق العبوة حماية المنتج أثناء النقل والتخزين
القياس

07+mm
4+إلى51+

درجة الح اررة المطلوبة

األلوان المسموح تواجدها على قشرة الثمار :برتقالي محمر – برتقالي غامق – برتقالي -أصفر
األلوان المسموح تواجدها في اللب :اصفر فاتح – أحمر غامق – برتقالي

حاجز بين الفصوص
الفص العصيري
المركز

القشرة الداخلية
القشرة الخارجية

1

الجودة ونوعية الثمار
مالحظة :يجب أال تتجاوز األضرار السطحية المشار إليها ادناه على الثمرة الواحدة أكثر من  4/5مساحة سطح الثمرة.

خدوش وجروح اقل من
 4/5المساحة

القشرة الخشنة

القشرة الرمادية أقل من

تخرش أقل من 4/5

 4/5المساحة

المساحة

طبقة خارجية سميكة مغطاة
بطبقة رقيقة من مفرزات
زيتية لزجة تشكل اقل من
 4/5المساحة

إصابة بالبرد غير
مؤثرة على الشكل
التجاري

اف ارزات زيتية ذات

توضيب سيء

رائحة

تنقر بسيط

األضرار الشكلية (نتوء)

الصنف أبو صرة  /أضرار الصرة (ارتفاع الصرة)

حروق شمسية أقل من

غياب لون ومظهر

أخاديد وحفر في القشرة

 4/5المساحة

القشرة

اقل من  4/5المساحة

ألوان الثمار المسموح بها

2

الثمار المخالفة للمواصفات
أضرار على السطح الخارجي للثمار تغطي من  4/5الى  2/5المساحة

خدوش تؤثر على

الشكل التسويقي تغطي

انخماص الصرة

القشرة الخشنة

الشكل المشوه الخشن

 4/5الى  2/5المساحة

حروق شمسية من
 4/5الى 2/5
المساحة

غياب اللون ومظهر
القشرة

أخاديد على القشرة تفقد
الثمرة الشكل التجاري من
 4/5الى  2/5المساحة

3

القشرة الفضية تفقد

الثمرة الشكل التجاري
من  4/5الى المساحة
 2/5المساحة

التخرش على القشرة
من  4/5الى 2/5
المساحة

طبقة سميكة أكثر من

اثار نقص التغذية

حامل عنق الثمرة طويل

 5سم

(اقتالع حامل الثمرة)

وغير قصير

إف ارزات زيتية ذات رائحة
تفقد الشكل التجاري

ندب عميقة

فقدان الشكل التجاري من البرد أو التنقر

ضرر على السطح الخارجي على شكل ندب

األلوان المسموحة بها

4

األضرار
الثمار المتضررة تتضمن :الثمار المتجففة – المتساقطة – المتعرض للصقيع – الثمار المتضررة – الخشونة المفرطة – المتعفنة
والمهترئة.
تعتبر الثمار مرفوضة إذا كانت المساحة المتضررة من الثمرة الواحدة أكثر من نصف مساحة الثمرة وفق االتي:

أضرار الصقيع

العفن

فقدان الشكل التجاري نتيجة

فقدان الشكل التجاري من

األخاديد العميقة في القشرة

تلون القشرة الفضي ألكثر من

أكثر من  2/5المساحة

 2/5المساحة

5

تخرش القشرة بأكثر من

ندوب أو جروح تفقد الثمرة

نصف مساحة الثمرة

الشكل التجاري

حروق شمسية تغطي أكثر من نصف
المساحة

نتائج نقص االزهار أو عدم اكتمال فترة االزهار

6

األمراض المعدية واألضرار الفيزيولوجية الرئيسية

العفن الحمضي

العفن األخضر واألزرق

العفن األسود

فيتوفتوروز

انتركو از

العفن القمي

7

العفن الرمادي

فو ازريوز

أضرار الصقيع والبرد

بقع سوداء

8

(بارشا-جرب )

أضرار الصقيع

القشرة سميكة صلبة خشنة ومقسمة وجافة

حروق وبقع بكتيرية

سيبتوريوز (تبقع)

حروق كيميائية

سرطان بكتيري

9

اليوسفي
شكل العبوة

مواصفات العبوة (صناديق بالستيكية أو خشبية)

االبعاد

mm 08 × 54

درجة الحرارة

 5+إلى54+

مخطط األلوان:

مرفوض لتخربه

( )0-5التقسم الكيفي

غير مقبولين (غير قياسي)

مخطط الشكل والحجم

المصطلحات والتعاريف:
الرطوبة الخارجية على سطح الثمار :نتيجة األمطار أو الغسيل.
مالحظة :ال تتضمن الرطوبة الخارجية المتجمعة على الثمار نتيجة تباين درجات الح اررة المختلفة.
عنق وحامل الثمرة
حاجز الفصوص

المنصف

القشرة الداخلية

القشرة الخارجية
الفصوص منفردة

10

جودة ونوعية الثمار

أضرار ناتجة عن ندبات
أقل عن ثال ث ثمار في

العبوة أو بمساحة اقل من
 5سم 2على سطح الثمرة

نتوءات أو انخماصات

فلينية حلقية متصلة حول
قاعدة الثمرة

نتوءات أو انخماصات

فلينية على شكل أقواس
من دوائر حول قاعدة
الثمرة

القشرة خشنة ومتجعدة
وسميكة

تشوه الشكل

بوجود أخاديد على القشرة
السميكة والمجعدة

المواصفات العامة واالضرار يجب أال تتجاوز  %4من مساحة الثمرة

اتساخ الثمار

خدوش او جروح أو ندب

بقع فطرية من نوع
األلتيرناريا

جرح أو خدش غير ملتئم

جرح أو خدش غير ملتئم

5سم) واضح.

5سم )

ودون عفن (اقل من

ودون عفن (اقل من

طبقة خفيفة فضية

أضرار ناتجة عن الحشرات
الماصة (حشرات )....

الثمرة قديمة (تجاعيد
على القشرة)

11

اف ارزات زيتية ذات رائحة

أضرار ناتجة عن

(من)
الحشرات الماصة ّ

تغير حاد في الشكل ناتج
عن فعل ضغط من
األعلى

حروق شمسية

(بقع بنية باهتة)

اهتراء القشرة (من الحف)

تغير حاد في الشكل
أخاديد وتعرجات

اضرار ناتجة عن خدوش اقل من

عشرة ثمار في العبوة او بمساحة اقل
من  4سم 2على الثمرة الواحدة

المواصفات العامة والتغيرات في الشكل يجب أال تتجاوز ربع مساحة الثمرة

أضرار ناتجة عن

حشرات ثاقبة ماصة
(اختالف الموقع)

أضرار ناتجة عن

الحشرات الثاقبة الماصة

أوساخ

طبقة فضية تؤثر على

المظهر الخارجي للثمرة

خدوش

القشرة مهترئة ومتخرشة

بقع ناتجة عن فطور

(تربس الحمضيات)

ومحفوفة جداً

12

األلتيرناريا

األضرار التي لحقت

باللب نتيجة الحشرات
القشرية الرخوة

العفن األسود

منطقة صلبة جافة خشنة

أضرار الصقيع وتوجد على القشرة واللب

فيتوروز (العفن البني)

العفن الحمضي

سميكة ومقسمة في القشرة

عفن الميالنوز

العفن رمادي

العفن الحلقي حول حامل

حرق من الشمس (بقع

جفاف في القشرة مع

(بارشا)

العنق الثمري

بنية ناصعة)

اختالف الموقع

حرق من مواد كيميائية

(اختالف الموقع والعرض)

أعفان الثمرة

العفن األخضر العميق

فيو ازريوز

جفاف القشرة

حرق من مواد كيميائية
(مبيدات – هرمونات)

واختالف األلوان حسب المادة المستخدمة
13

آثار التعفن

انفصال القشرة عن اللب
وظهور الحبوب الجافة
داخل الثمرة

انتراكنوز

ضرر في اللب ناتج عن
تأثير الحشرات واليرقات

