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 نگهداری برنج

به آن شرداختیم، برنج غذاپ اصتت ا ایرانا ها ا تته که معتتر  یم   اپ  یادداشتته هاپ شینتتی  همان گونه که در مقاله و

کنور داشته باشیم تا به اهمیه ای  ماد  پ غذایا در  ب   در  ال دارد. کافا ا ه نگاها به آمار کنه و تولی  برنج در

 غذایا خانوار هاپ ایرانا، شا ببریم.

ج ا از محبوبیه ای  ماد  پ غذایا در خانوار هاپ ایرانا، همان گونه که شیش از ای  یاد کردیم، نو تتتتتان هاپ بازار نی  

ش   تا خانواد  ها به فکر تامی  برنج شن  و ای  می ان را به صورت یک  یام ا دیگرپ ا ه که  بب   االنه پ خود با

 جا و در یک مقطع زمانا خری ارپ کنن .

 

ار ما رود. هرچه فای   پ دیگرپ هم دارد که در شخه آن به کنگه ارپ برنج ب ون در نظر گرفت  دو مورد یاد شتتتتتت  ، 

برنج ق یما تر باشتت ، بهتر شخته ما شتتود و بینتتتر ق  ما کنتت . جم ه پ یامد هاپ یاد شتت    تتبب ما شتتون  تا بح  نگه 

 دارپ و مراقبه از برنج، بیش از شیش اهمیه و ضرورت شی ا کن  که در ای  یادداشه به آن ما شردازیم.

 چه نکته هایی در نگه داری برنج موثر هستند؟

یامد در نگه دارپ برنج موثر هستتتن . یامد نخستته به محیش و شتترایش فی یکا نگه دارپ برنج مربو  ا تته، یامد  دو

 دیگر به شیش گیرپ از نفوذ حنر ، ر وبه و گرما درون برنج مربو  ما شود.

ید و برر تتتا ما از آن جایا که در مقاله هاپ شینتتتی  به مورد نخستتته شرداخته ایم، در ای  یادداشتتته، مورد دو  را تح 

 کنیم.
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 آفت

شیش از آشنا ش ن با روش شیش گیرپ از آفه، الز  ا ه تا شناختا در ه از آفه داشته باشیم. آفه چیسه و چرا داخد 

 برنج نفوذ ما کن .

بر خال  آن چه که یمو  مرد  تعتتور ما کنن ، برنج از همان زمان کنتته، به تخم آفه هاپ مخت و آلود  ما شتتود. به 

بیانا دیگر، ای  گونه نیستته که آفه در مرح ه هاپ برداشتته، حمد و نقد و یا نگه دارپ در م از  و خانه به برنج وارد 

اشتته تا برداشتته، حمد و نقد و خری  برنج، ما توان  فرصتته بروز و رشتت  شی ا کن . شتتود. آفه در مرح ه هاپ مخت و ک

 تنها شرایش و محیش مسای  ا ه که بای  ما شود آفه فرصه رش  و بروز شی ا کن .
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 شپشک

و  ول یمرپ چهار ماهه  ای  مورد، آفه اصتت ا برنج ا تته. شتترنتتک حنتتر  اپ ا تته که  تتر خر وما، رن  قهو  اپ

ی د از نوع خودش را تکثیر ما کن .  ه ی د از تخم هاپ ای  حنر  کافا ا ه  400دارد. ای  حنر  هنگا  تخم ری پ 

 تا در محیش مسای  و  ا  ه هفته، همه پ گونا برنج را از شرنک شر کنن .

 چطور از رشد شپشک پیش گیری کنیم؟

هستن  که  بب رش  شرنک ما شون . به همی  دلید، هرچه محیش نگه دارپ برنج ر وبه و گرما، از جم ه یامد هایا 

 خنک، خنک و یارپ از ر وبه باش ، فرصه رش  شرنک در آن کمتر ا ه.

حال پرسشششششی که مطر  می شششود ایک اسششت که چطور هوای 

 محیط را خنک و خشک نگه داریم؟

چوبا یا شال تتیکا بروشتاین . هم چنی  شینتنهاد ما شتود برنج بهتر آن ا ته که کو محد نگه دارپ برنج را با شاله هاپ 

  انتا مترپ نگه دارپ شود. 25تا  20در ارتفایا 

و  طح ا را  آن ها، فاص ه باش  تا هوا بتوان  آزادانه میان کیسه ها کیسه ها  هم چنی  بهتر ا ه که تا ح  امکان میان

 گردش کن .

ما توانی  با ا تفاد  از روش هاپ  نتا هم چون قرار دادن نمک، برگ گردو و  یر در میان برنج، تا می ان منخعا 

 احتمال رش  و گسترش آفه ها را کم کنی .

http://www.toorangprint.com/ProductArticle.aspx?ID=475&%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F
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 قرص برنج

ما کن  که ما  قرص برنج از دیگر اب ار هاپ موثر براپ کنتتتت  شتتترنتتتک ا تتته. ای  قرص گاز  تتتما خطرناکا تولی 

توان  منجر به مرگ شود. به همی  دلید اگر از آن ا تفاد  ما کنی ، آن را درون قو ا کبریه قرار دهی ، قو ا کبریه 

 را با چسب و محکم ببن ی  و روپ آن  وراخ هایا ایجاد کنی  و قو ا کبریه را داخد برنج قرار دهی .

 کیسه برنجنقش تعییک کننده ی 

از دیگر یامد هایا ا تته که نقش مهما در نگه دارپ برنج ایفا ما کن  که براپ آشتتنایا با آن، ما توانی  به  کیستته برنج

 در ای  خعوص مراجعه کنی . نگارن  و یادداشه هاپ مقاله 
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