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 برنج یبند بسته

 

یکی از نسائلی کٌ انرٍزى با تَجٌ بٌ تغییرات گستردى شرایط زنین نگران کنندى است، تًیٌ نایحتاج اٍلیٌ زندگی 
بشر در سال يای آیندى نی باشد. گرم شدن کرى زنین نی تَاند تاثیر بسیار زیادی بر نحَى فعالیت يای کشاٍرزی 

ٌ انسان را تحت تاثیر خَد قرار د ٍ حتی نَع تغذی  يد.بگذارد 

کشت  یکی از این دغدغٌ يای کشاٍرزی کٌ بخش عهدى ای از نَاد غذایی نَرد نیاز بدن انسان را تانین نی کند
ٍ  برنج ٍ نحَى نگًداری آن است. علت اصلی این نَع نگرانی يا نَاجٌ شدن با تغییرات ٍ شرایط سخت آب 

نگًداری از گیاى برنج، نحَى برداشت  ،کاشت و تىلید برنج يَایی نی باشد ٍ در کنار آن نسائلی نثل نحَى
پس از برداشت است. انا در کنار يهٌ این نسائل نًهترین نَضَع این  برنج صحیح بندی بستٌ نحصَل ٍ

 .از ايهیت بسیار باالیی برخَردار است کیفیت دانه برنج است کٌ نا تنًا بٌ کهیت برنج ٍابستٌ نیستیو ٍ
 

 

  

کافی ٍ تانین تغذیٌ افراد کافی نیست، چَن در اکثر نَاقع خسارت  جبرن در ٍاقع فقط برنانٌ ریزی برای داشتن
ٍرزی ٍارد نی شَد نَجب از دست رفتن بخشی از نحصَل برنج نی شَد کٌ با سختی  يای کٌ بٌ صنعت کشا
 ٌ فراٍان بدست آندى است. این خسارت يا نهکن از در ينگام انجام نراحل کاشت ٍ داشت باشد، نثل زنانی ک

فت، کو آبی، شرایط پیش بینی نشدى يَا، کَد ٍ نگًداری نانناسب ٍ... نی شَد. انا اکثر این نحصَل دچار آ
ٍارد نی شَد کٌ برداشت شدى ٍ در نرحلٌ نگًداری پس از برداشت قرار نی  برنج نحصَل خسارت زنانی بٌ
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پس از برداشت نحصَل نکتٌ حیاتی بستٌ بندی ٍ دنای نناسب است. اٍلین  نگهداری صحیح برنج یگیرد. برا
بٌ آن تَجٌ شَد بستٌ بندی استاندارد است کٌ نحصَل برنج را بٌ دٍر از نفَذ  برنج نگًدار کٌ باید برای  چیزی

ير گَنٌ آفت ٍ حشرى نگٌ دارد ٍ عالٍى بر آن از نقاٍنت ٍ کیفیت باال برخَردار باشد. نکتٌ بسیار نًو بعدی 
ی در دنای نناسب ٍ بٌ دٍر از رطَبت ٍ گرنای زیاد است زیرا رطَبت ٍ گرنا شرایط  برنج بسته بندی شده نگًدار

 بسیار نطلَبی را برای رشد حشرات نًیا نی کند.

ٍ با کیفیتی را پس از  برنج مرغىب ت نحصَل بٌ نیزان کافی، نی تَان با رعایت این اصَل اٍلیٌعالٍى بر کاش
 برداشت نحصَل نیز نگًداری کرد.

 
برنج کشت ، برنج یبند بستٌ ، برنج سٌیک ، چاپ  :یدیکل کلمات  
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