خبر
آشنایی با آفات انباری
آفات انباري يكي از بزرگترين مشكالت و چالشها در ذخيرهسازي بلندمدت گندم هستند .طي ذخيرهسازي ،آفات مختلفي منجر به
خسارت كمّي ،كيفي و بهداشتي غالت انبار شده ميشوند .زماني يک جاندار به عنوان آفت در نظر گرفته ميشود كه خسارت ايجاد
شده به وسيله آن روي محصوالت سبب كاهش كميت يا كيفيت محصول گردد .مهمترين آفاتانباري به چهار گروه اصلي حشرات،
كنهها ،ميكروارگانيسمها و جوندگان تقسيمبندي ميگردند.
درجهبندی حشرات زیانآور بر اساس ميزان خسارت كمی
 آفات درجه يک يا آفات كليدي :اگر اين نوع آفات كنترل نشوند به محصول كامالً خسارت وارد كرده و محصول را غيرقابل
مصرف ميسازند ،نظير گونههاي مختلف سرخرطومي از جمله سرخرطومي گندم و لمبه گندم.
 آفات درجه دوم :اين نوع آفتها معموالً خسارت عمدهاي ندارند مگر در مواقع و شرايطي كه حالت طغياني پيدا ميكنند .نظير
شپشههاي آرد از جمله شپشه قرمز آرد از آفات درجه دوم گندم به حساب ميآيد زيرا تنها ميتوانند از دانههاي شكسته غالت و
يا دانههايي كه قبالً مورد تغذيه ساير آفات واقع گرديدهاند تغذيه كنند.
 آفات درجه سوم :در شرايط عادي خسارت آنها اهميت اقتصادي ندارد ،نظير شپشهاي چوب و كتاب كه در تودههاي غالت
زندگي ميكنند ولي تغذيه آنها از پوشينه ،پوشينک و كاه و كزل ميباشد.
روشهای مبارزه با آفات انباری
روشهاي مختلفي جهت مبارزه با آفات انباري وجود دارد كه براساس نوع آلودگي ،وضعيت سيلو يا انبار ،نحوه ذخيرهسازي ،امكانات
تكنولوژيكي ،شرايط اقتصادي ،روش و نحوه مبارزه با آفات (ضمن رعايت استتانداردهاي ضتدعفونيا انتختاب متيگتردد و شتامل
روش هاي مختلف فيزيكي ،شيميايي و بيولوژيكي مي شود .عمليات ضدعفوني و مبارزه با آفات انباري ،نسبتاً پيچيده بوده و مستلزم
فراگيري آموزشهاي تخصصي ،هدايت دقيق عمليات و داشتن وسايل ايمني است و نياز به سرمايهگذاري و زمان براي تهيه لتوازم
و ادوات و بدست آوردن دانش و تخصص در امر ضدعفوني دارد لذا همواره پيشگيري و يا اقدام سريع و به موقع بتا دوز مناستب از
سموم در جهت كنترل آلودگي در اولويت قرار دارد.
مهمترین عوامل پيشگيرانه كه در مبارزه با آفات باید مورد توجه قرار گيرد ،به شرح ذیل است:
 كنترل مستمر محيط انبار و سيلوها ،از لحاظ فني ايمني و بهداشتي
 بررسي اوليه محصول قبل از ذخيرهسازي به طور دقيق و جلوگيري از ورود محموالت آلوده به انبارها و سيلوها
 كنترل شامل دما و رطوبت به عنوان دو فاكتور اصلي جهت رشد آفات
 مانيتورينگ مستمر آفات به منظور پيشگيري از ازدياد نسل و ضدعفوني با دوز مناسب و به موقع براي كنترل آفات انباري.

