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   مقدمه
 

حصوالت مهم باغبانی است که ساليانه مقدار زیادی از این انگور یکی از م
محصول جهت عرضه در خارج از فصل و یا صادرات آن در سردخانه ها نگهداری 

به آن با توجه به اهميت اقتصادی این محصول و مستعد بودن . می شود
آلودگيهای قارچی وکاهش کيفيت در سردخانه، آگاهی دادن باغداران و 

 .   ن از روشهای نوین برداشت و نگهداری انگور ضروری می باشدسردخانه دارا
 

 بيماريهاي شايع پس از برداشت انگور
باشد يكي از مهمترين بيماريهاي مخرب  آپك خاآستري آه عامل آن قارچ بوتریتس مي

اين بيماري حتي در . باشد انگورهاي روميزي در دوره انبارداري و در حين بازاررساني مي
ابتدا . يابد آند و از يك حبه به حبه ديگر گسترش مي رشد مي) -Cْ٥/٠(ايين مثًال دماهاي پ

ها نرم شده و نهايتًا اسپورهاي آن روي پوست  اي شده سپس پوست حبه ها قهوه حبه
اين وضعيت . آند هاي سفيد روي پوست توسعه پيدا مي حبه گسترش يافته و شبيه آرك

براي پيشگيري از اين عارضه . يابد يشتر گسترش ميدر شرايط انبارداري گرم و مرطوب ب
بمدت در طي دوره  گوگرد اآسيد گاز دياستفاده از سرد آردن ميوه قبل از انبارداري و 

اين آار ضمن افزايش عمر انبارداري بازاريابي و صادرات را . باشد انبارداري ضروري مي
پس از خارج آردن انگورها از  بعضي از بيماريها نظير پوسيدگي سياه. نمايد آسانتر مي

سردخانه و انتقال جهت فروش به بازار در شرايط گرمتر خود را نشان داده و شيوع پيدا 
گردد بصورت جزيي  های پنيسيليوم ايجاد مي پوسيدگي آبي نيز آه بوسيله گونه .آند مي

  .گردد برطرف مي) SO2(بوسيله دی اکسيد سولفور
  

  روش صحيح برداشت انگور 
 

منظور نگهداری در سـردخانه، خوشـه هـای انگـور بایسـتی در مرحلـه رسـيدن تجـاری         به 
 .برداشت شوند و از نگهداری ميوه هـای نـارس و زیـاد رسـيده در سـردخانه اجتنـاب گـردد       

که در این زمان دمای ميوه ها و شدت تنفس نيز  هنگام برداشت انگور صبح زود می باشد
شه را با حداکثر دم خوشه از تاک جدا کرده و دردرون با یک چاقوی تيز خو .می باشدپایين 

از  .مـی شـوند  بـاغ قـرار گرفتـه    چيـده و در محـل سـایه در    جعبه هایی با ظرفيت مناسـب  
  . انباشت فله ای و یا جعبه های با ظرفيت باال  خودداری شود

بایستی فاقد قطرات آب باشند و در کـل   نيز داخل خوشه وسطح حبه ها  حين برداشتدر
ز انبارداری خوشه های انگور بسيار متراکم و فشرده و خيس شـده بـا آب بـاران و شـبنم     ا

و  جدا خوداری شـود زیـرا در سـردخانه شـدیدا بـه پوسـيدگی قـارچی مبـتال خواهنـد شـد          
  .خواهد شد سولفور پدهاسریعا نيز باعث آزاد شدن گاز گوگرد از 



سـورتينگ خوشـه هـا بـه      و عمـل  شـده خانه حمل دبه سر سپس ی حاوی انگورجعبه ها
ایـن کـار را مـی تـوان در     ( انجام مـی گيـرد  حذف حبه های لهيده، ترکيده و پوسيده منظور 

 ٤٨-٢٤انگورهـا بـه مـدت    به منظور سـرد کـردن اوليـه،    . )حين برداشت در باغ نيز انجام داد
 ی مانـده تـا دمـای آنهـا تـا سـطح      قبا در سردخانه درجه سانتی گراد ١-٠ساعت در دمای 

الزم به یادآوری اسـت از زمـان برداشـت تـا سـرد کـردن اوليـه         .ی سردخانه پایين بيایددما
  .هرچه سریعتر در زمان کمتری انجام گيرد عمر انبارمانی ميوه ها نيز بيشتر خواهد شد

  
 روش بسته بندی با سولفورپد 

استفاده از ورقه های آزاد یکی از روشهای متداول فعلی در نگهداری انگور در سردخانه ها 
می باشد که برای مبارزه و کنترل بيماریهای  کننده گاز دی اکسيد گوگرد به نام سولفور پد

ماده موثر آن سدیم متا . قارچی در جعبه های نگهداری انگور مورد استفاده قرار می گيرد
ده و بی سولفيت است که به محض تماس با رطوبت، گاز دی اکسيد سولفور توليد کر

  . مانع فساد قارچی ميوه انگور می شود
هر یک از  درجعبه های پالستيکی به صورت ردیفی در سالن سردخانه قرارمی گيرند و 

یک ورق کاغذ مخصوص . داده می شودجعبه ها یک پوشش پالستيکی بدون سوراخ قرار
ک ردیف را داخل پوشش پالستيکی در کف جعبه ها قرار داده و ی)  Absorb pad(آبسور 

خوشه انگور داخل جعبه ها چيده می شود در قسمت باالی خوشه ها یک ورق دیگر 
حاوی ترکيب متا بی  سولفور پد ورققرار داده می شودکه روی آن نيز  کاغذ آبسور

بهتر است که پدها در داخل کاغذ ( گذاشته می شود) Na2 So2 O5(سولفيت سدیم 
ده سولفور پدها به سمت باالی جعبه سمت چاپ ش). آبسور دو الیه گذاشته شود

گرم  ١به ازای هر کيلو انگور (بسته به وزن انگور داخل هر جعبه . )١شکل ( بایستی باشد
گرمی در  ١٠و  ٧، ٥/٥ورقه های سولفوردپد در وزنهای ( از سولفورپد مناسب ) سولفورپد

ا چسب یا سيم دهانه پوشش پالستيکی  ب .در جعبه گذاشته می شود) بازار وجود دارند
 .و به صورت بلوکی در سردخانه گذاشته می شوند )١شکل (مخصوص بسته می شود 

تمامی این کارها بهتر است که در دمای پایين سردخانه انجام گيرد تا از تشکيل قطرات 
   .آب روی خوشه ها جلوگيری شود

 

  
 

 در باالی جعبه) Absorb Pad(ذ آبسور پدداخل کاغ)  Sulfur Pad(طرز صحيح قرار دادن سولفور پد). ١شکل (

 
اگر . در اثر واکنش بی سولفيت با رطوبت اتمسفری، گاز دی اکسيد گوگرد توليد می شود

مقدار رطوبت داخل جعبه ها کافی نباشد، آزاد شدن گاز به آهستگی صورت مـی گيـرد و   
گيرنـد و اگـر   قـرار مـی    SO2 بنابراین ميوه ها برای مدت طـوالنی در معـرض غلظـت پـایين     

و در نتيجـه   بـوده خيلـی سـریع   آزاد سـازی گـاز   مقدار رطوبت جعبه هـا خيلـی بـاال باشـد     
  . صدمات زیادی به ميوه ها وارد می گردد



گاز دی اکسيد گوگرد باعث کنترل  عوامل بيماری زای انگور از جمله قارچهامی شود کـه   
مــی باشــند وضــعيت  از مهمتــرین عوامــل پوســيدگی وکــاهش کيفيــت انگــور درســردخانه 

ظاهری خوشه، وزن ميوه و چروکيدگی حبه  نيز در تيمار گاز دی اکسيد گوگرد بهبود مـی  
در صورتی که از غلظت باالتر از غلظت توصيه شـده اسـتفاده گـردد باعـث     ).  ٢شکل (ابدی

و طعــم ) Bleaching(ســفيد شــدگی . ایجــاد عــوارض نــامطلوبی بــر روی ميــوه مــی شــود 
ز جمله عوامل نامطلوب غلظـت بـاالی گـوگرد موجـود در جعبـه هـا مـی        حبه ها انامطلوب 

نتایج حاصل از تحقيقات نشان می دهـد کـه مقـدار گـوگرد  بيشـتر از حـد       همچنين . باشد
می شود که از لحـاظ  ) ppm10>(توصيه شده باعث باال رفتن غلظت سولفيت داخل ميوه 

مـی   نـده در صـادرات انگـور   و عامـل محـدود کن   مضـر  برای مصرف کننـدگان  سالمت غذایی
 .باشد

  در کنترل پوسيدگی قارچی در انگور رشه سولفور پدتاثير). ٢شکل( 
  
  

  بخش نهال و بذر  –دكتر حامد دولتي بانه  
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