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 !با بسته بندی مناسب برنج، آن را در برابر آفات غیر قابل نفوذ کنید

 

دانید با توجه به شرایط پیش روی کره زمین که رو به گرمایش و از بین رفتن طور که میهمان
ای برای منابع زندگی انسان در سالیان آینده روبرو کنندهباشد با اوضاع نگرانمنابع طبیعی می

اه باشد که بخش بزرگی از آن از رهستیم. یکی از این منابع مهم و حائز اهمیت تغذیه بشر می
 گردد.زراعت حاصل می

دهد و کشت و ی تغذیه نیمی از مردم جهان را تشکیل میعمده دانه برنج محصوالت کشاورزی مثل
کمیت که دیگر طورینگهداری از محصول برنج با توجه به شرایط کمی دشوارتر از قبل شده است. به

دانه برنج برای تغذیه بشر تنها دغدغه موجود نیست بلکه کیفیت آن نیز بسیار مورد بحث قرارگرفته 
 است.

 

  

افتد موجب ایجاد و نوع خسارت فیزیکی و اتفاق می محصول برنج اکثر اوقات مواردی که برای
سادگی هدر رود. طبق اند بهآمدهدستسختی بههای برنج که بهانهشود تا دکیفی شده و باعث می

رسد و این در حالی ست می %03آمار این نوع خسارات در آسیا، آمریکای التین و آفریقا به باالی 
شود و می برنج درصدی 03الی  03که خسارات کیفی به وجود آمده موجب کاهش قیمت 
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آورد. بخشی از این خسارات وارده مربوط به ضررهای زیادی را برای کشاورزان به وجود می
کار را  محصول برنج باشد. در حقیقت برخی افراد پس از برداشتبندی نامناسب برنج میبسته
ند. این در حالی است گیربندی برنج را جدی نمیدانند و قسمت مهم بستهشده میتمام

های احتمالی مانند تواند بخش از به وجود آمدن بسیاری از آسیبمی بندی مناسب برنجبسته که
آفات دانه  تریننفوذ حشرات یا رطوبت جلوگیری کرده و آن را از آفات مصون بدارد. یکی از رایج

های پوک و کند و دانه"شپشک برنج" است که بانفوذ به دانه و خوردن آن تغذیه می برنج
 گذارد.جا میبالاستفاده به

 

  

کننده بر و خستهاین حشره نیز مانند سایر حشرات سرعت رشد و تکثیر باالیی دارد و از بین آن زمان
باشد پس بهتر از نفوذ آن از همان ابتدا جلوگیری کرد. برای جلوگیری از نفوذ این نوع حشرات می
اولین چیزی که دهد. ای وجود دارد احتمال نفوذ این آفات را تا حد زیادی کاهش میهای سادهراه

های و غیرقابل نفوذ است، کیسه برنج کیسه برنج مقاوم بندی برنج توسطباید در نظر گرفت بسته
( که در بازار پروپیلنکیسه پلی ( و کیسه برنج نایلونی )گونی برنج یاکیسه برنج اسپان باندای )پارچه

بندی برنج نیز بندی برنج بسیار مناسب هستند. نوعی دیگر از کیسه بستهموجود است برای بسته
باشد، بدین صورت که ای و نایلونی میها ترکیبی از دو نوع کیسه پارچهوجود دارد؛ این نوع کیسه

پروپیلن( شده است و ای مقاوم که مجهز به یک الیه داخلی از جنس پ.پ )پلیهای پارچهکیسه
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های عادی مقاومت بیشتری داشته و میزان نفوذ رطوبت و حشرات تقریبًا نسبت به کیسه
 کند.غیرممکن می

ار از دیگر نکات ساده دیگری که کمک بسزایی در جلوگیری از نفوذ رطوبت و حشرات خواهد کرد، قر
ازآنکه از خشک و خنک بودن محل انبار کردن برنج باشد. پسدر جای خشک و خنک می برنج دادن

 03ای حدود خود اطمینان حاصل کردید بهتر است کیسه برنج را در محلی که با سطح زمین فاصله
با زمین یا سطح قرارگرفته  کیسه برنج سانتیمتر دارد قرار دهید و در نظر داشته باشید کف 02تا 

 شده در ارتباط مستقیم نباشد تا هوا از زیر آن رد شود.
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