جلسه شورای فرهنگی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور برگ سارش د .

موضوع  :آفات انباری

تًضیحات  :آفات اًثاسی یکی اص تشصگتشیي هطکالت ٍ چالص ّا دس رخیشُ ساصی تلٌذهذت گٌذم ّستٌذ طی
رخیشُ ساصی  ،آفات هختلفی هٌجش تِ خساست کوی  ،کیفی ٍ تْذاضتی غالت اًثاس ضذُ هی ضًَذ  .صهاًی یک
جاًذاس تِ ػٌَاى آفت دس ًظش گشفتِ هی ضَد کِ خساست ایجاد ضذُ تِ ٍسیلِ آى سٍی هحصَالت سثة کاّص
کویت یا کیفیت هحصَل گشدد  .هْوتشیي آفات اًثاسی تِ چْاس گشٍُ اصلی حطشات  ،کٌِ ّا  ،هیکشٍاسگاًیسوْا
ٍ جًَذگاى تقسین تٌذی هی گشدًذ .
درجٍ بىدی حشرات زیان آير براساس میسان خسارت کمی


آفات درجٍ یک یا آفات کلیدی  :اگش ایي ًَع آفات کٌتشل ًطًَذ تِ هحصَل کاهالً خساست ٍاسدُ کشدُ ٍ
هحصَل سا غیشقاتل هصشف هی ساصًذ ً ،ظیش گًَِ ّای هختلف سشخشطَهی اص جولِ سشخشطَهی گٌذم ٍ
لوثِ گٌذم .



آفات درجٍ ديم  :ایي ًَع آفتْا هؼوَالً خساست ػوذُ ای ًذاسًذ هگش دس هَاقغ ٍ ضشایطی کِ حالت طغیاًی
پیذا هی کٌٌذ ًظیش ض پطِ ّای آسد اص جولِ ضپطِ قشهض آسد اص آفات دسجِ دٍم گٌذم تِ حساب هی آیذ صیشا
تٌْا هی تَاًٌذ اص داًِ ّای ضکستِ غالت ٍ یا داًِ ّایی کِ قثالً هَسد تغزیِ سایش آفات ٍاقغ گشدیذُ اًذ تغزیِ
کٌٌذ .



آفات درجٍ سًم  :دس ضشایط ػادی خساست آًْا اّوت اقتصادی ًذاسد ً ،ظیش ضپص ّای چَب ٍ کتاب کِ دس
تَدُ ّای غالت صًذگی هی کٌٌذ ٍلی تغزیِ آًْا اص پَضیٌِ  ،پَضیٌک ٍ کاُ ٍ کضل هی تاضذ .



ريش َای مبارزٌ با آفات اوباری
سٍش ّای هختلفی جْت هثاسصُ تا آفات اًثاسی ٍجَد داسد کِ تشاساس ًَع آلَدگی ٍ ،ضؼیت سیلَ یا اًثاس ً ،حَُ
رخیشُ ساصی  ،اهکاًات تکٌَلَطیکی  ،ضشایط اقتصادی  ،سٍش ٍ ًحَُ هثاسصُ تا آفات (ضوي سػایت استاًذاسدّای
ضذػفًَی ) اًتخاب هی گشد ٍ ضاهل سٍش ّای هختلف فیضیکی  ،ضیویایی ٍ تیَلَطیکی هی ضَد ػولیات
ضذػفًَی ٍ هثاسص ُ تا آفات اًثاسی ًسثتاً پیچیذُ تَدُ ٍ هستلضم فشاگیشی آهَصش ّای تخصصی ّ ،ذایت دقیق
ػولیات ٍ داضتي ٍسایل ایوٌی است ٍ ًیاص تِ سشهایِ گزاسی ٍ صهاى تشای تْیِ لَاصم ٍ ادٍات ٍ تذست آٍسدى
داًص ٍ تخصص دس اهش ضذػفًَی داسد لزا ّوَاسُ پیطگیشی ٍ یا اقذام سشیغ ٍ تِ هَقغ دس جْت کٌتشل آلَدگی
دس اٍلَیت قشاس داسد .
مُمتریه عًامل پیشگیراوٍ کٍ در مبارزٌ با آفات باید مًرد تًجٍ قرار گیرد  ،بٍ شرح ذیل است:






کٌتشل هستوش هحیط اًثاس ٍ سیلَّا
تشسسی ٍ تاصدیذ هَاد اٍلیِ  ،قثل ٍ دس ٌّگام ٍسٍد تِ طَس دقیق ٍ جلَگیشی اص ٍسٍد هحوَالت آلَدُ .
دس ًظش داض تي ػَاهل هْاس کٌٌذُ سضذ ٍ تکثیش آفات ضاهل دها ٍ سطَتت تِ ػٌَاى دٍ فاکتَس اصلی
تشای هحذٍد کشدى سضذ آفات ٍ ػَاهل جلَگیشی کٌٌذُ اص ضیَع آفات هاًٌذ تَسی  ،دس ٍ پٌجشُ ،
الک ّا  ،دستگاّْای تَجاسی
هاًیتَسیٌگ هستوش تشای تشسسی ٍجَد ٍ تخویي جوؼیت آفات تِ هٌظَس پیطگیشی ٍ ضٌاسایی ًقاط
تحشاًی ٍ هذاخلِ تِ هَقغ تشای کٌتشل آفات اًثاسی

وتیجٍ گیری  :تْتشیي سٍش جْت هثاسصُ تا آفات اًثاسی  ،پیطگیشی اص آلَدگی است لیکي دسصَست هطاّذُ آلَدگی
ضشٍست داسد کِ ػولیات ضذػفًَی تشاساس اصَل ٍ ضَاتط استاًذاسد ٍ تشاساس ًَع آلَدگی ٍ ،ضؼیت سیلَ یا اًثاس ً ،حَُ
رخیشُ ساصی  ،اهکاًات تکٌَلَطیکی ٍ ضشایط اقتصادی اًجام هی گیشد .

