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الموضوع: أفات الحبوب المخزونة

صفحة الفیسبوك

قائمة زراعة نت البريدية

روابط المنتدى

رفع الصور

ادخل ايمیلك لیصلك جديد مدونة زراعة نت

إشتـرك  
- كیفیة اإلشتراك

Media Server
Software
Build an HD
Streaming
Solution.

Download Your
Free Trial Today.

نود أن نذكر الجمیع بأن صفحة زراعة نت على الفیسبوك ھي الوسیلة الوحیدة المتاحة حالیا للتواصل معكم حول ما يخص أخبار الموقع\المنتدى، باالضافة إلى ما ننشره من مواضیع ممیزة
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تسجیل الدخول كلمة المرور  اسم العضو 

 حفظ البیانات؟

التسجیل مساعدة

مركز رفع الملفاتموقع زراعة نتما الجديد؟الرئیسیة

البحث المتقدمخیارات سريعةتطبیقات عامةالمنتدىالتقويمالتعلیماتالمشاركات الجديدة

النتائج 1 إلى 6 من 6

أدوات الموضوع

AM 01:29  ,25-06-2011

تاريخ التسجیل:
الدولة:
المهنة:
الجنس:

المشاركات:
أعجبتني مشاركتك (-):

مقاالت المدونة:

Jun 2011
مصر
أستاذ دكتور
ذكر
775
886
1

أفات الحبوب المخزونة

أفات الحبوب و المواد
المخزونة و طرق

مكافحتها
أ د ربیع أبو الخیر

#1

 غیر متصل 
مشرف قسم الخضراوات

You and 12 other friends like thisد ربیع أبو الخیر 

زراعة نت
77,752 likes

Liked Share

المنتدى
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Everywhere sidebar 1.5.3
تعتبر أفات الحبوب و المواد المخزونة من أھم األفات الحشرية التى تسبب

ضرر للمخزون السلعى من الحبوب فى مصر حیث يبلغ الفقد فى وزن حبوب
القمح و الشعیر الناتج من االصابة الحشرية 35- 55% و فى الذرة الشامیة

25% و فى الذرة الرفیعة 45% أما فى حالة البقول فیكون الفقد فى الوزن
%16

و يمكن تقسیم حشرات المخازن حسب طبیعة إصابتها للحبوب إلى ما يلى 
أوال :- حشرات أولیة

و ھى الحشرات التى لها القدرة على إصابة الحبة السلیمة ومنها :-
أ - حشرات تصیب الحبوب النجیلیة

· سوسة األرز
· سوسة القمح

· ثاقبة الحبوب الصغرى
· خنفساء الدقیق
· فراش الحبوب

ب – حشرات تصیب الحبوب البقولیة
· خنفساء الفول الكبیرة

· خنفساء البقول الصغیرة
· خنفساء العدس

· خنفساء البرسیم
· خنفساء البقول الصغیرة

· خنفساء اللوبیا
و تسبب ھذه الحشرات أضرار كبیرة حیث أنها تتغذى على جنین و إندوسبیرم

الحبة فاقلل من نسبة االنبات عالوة على الفقد فى الوزن و تكون اإلصابة طوال
العام و يكون الحد االقتصادى الحرج عند بداية ظهور االصابة

ثانیا حشرات ثانوية
و ھى الحشرات التى تلى الحشرات األولیة فى إصابة الحبة و لهذه المجموعة
أھمیة كبیرة بالنسبة لمنتجات الحبوب و المكسرات و كذلك الفواكه المجمدة و

الشسكوالته و أھمها 
· خنفساء الدقیق الكستنائیة
· خنفساء الدقیق المتشابهة

· خنفساء السورينام 
· خمفساء الكادل 

· فراش دقیق البحر المتوسط 
· فراشة جريش الذرة

اإلرشادات الخاصة بالوقاية و العالج
وقاية الحبوب المخزونة من اإلصابة الحشرية تتبع سلسلة متكاملة من االجراء

http://vbfixer.com/viewtopic.php?f=4&t=749


يمكن ترتیبها كما يلى :-
أوال المحافظة على سالمة المخزن قبل التخزين

و يكون ذلك عن طريق 
· االسراع بحصاد المحاصیل عند نضجها

· التجفیف الجید للمحصول و ھفض نسبة رطوبته إلى الحد األمن
· تخزين الحبوب السلیمة و النظیفة ( درجة نظافة 23,5 قیراط)

· إعدام المخلفات السابقة فى الصوامع و المخازن و الشون
· إشتخدام غرارات جیدة و اطعیر المستعملة من االصابة الحشرية السابقة

باستخدام أحد المطهرات الواقیة
· تطهیر أالت الدراس و الغربلة ووسائل النقل المختلفة من مخلفات المحاصیل

السابقة
ثانیا تطهیر األماكن الخاصة بالتخزين

يتم تطهیر أماكن التخزين و ذلك بتنظیفها میكانیكیا ثم تعريضها للشمس لمدة
أسبوع على األقل قبل التخزين أو قد تستخدم أحد المطهرات و أھمها مستحلب

المالثیون 57% أو األكتیلك 50% و يحتاج المتر المربع إلى جرام مادة نقیة
فى ربع لتر ماء و يراعى عدم إساخدام المخزن قبل أسبوع من المعاملة

ثالثا وقاية الحبوب بخلطها بالمواد الواقیة
تخلط الحبوب بالمساحیق و تنقسم طريقة عملها حسب طبیعة أثرھا على

الحشرات إلى 
· مساحیق خاملة

و ھى التى تقتل الحشرات بخواصها الطبیعیة مثل صخر الفوسفات – السیلكا
الغروية و التربة الدياتومیة و تراب الفرن و الرمل و غیرھا و يستخدم أغلبها

بنسبة تتراوح من 1-1.5 كجم لكل أردب
· مساحیق غیر خاملة 

و ھى التى تقتل الحشرات بخواصها الكیمیائیة بتسمم الحشرات و اھالكها
بالمالمسة أو بمبید معدى و أھمها مسحوق المالثیون 1% بجرعة قدرھا 8

جزء فى الملیون و يجب أن تتوافر فى المسحوق المستخدم ما يلى
· أن ال يضر بصحة المستهلك 

· أن ال يؤثر على حیوية التقاوى
· أن يكون له أثر باقى مستمر 

· أن ال يكسب الحبوب رائحة أو عطر غیر مرغوب فیه تجاريا 
· أن يكون سهل الفصل من الحبوب

· أن ال يؤثر على نواتج الطحن أو صفات الخبز و ال يمتص الرطوبة الجوية

الطرق العالجیة
تعتبر عملیة تبخیر الحبوب المصابة حشريا من أحسن الطرق المتبعة و أنجحها

للقضاء على االصابة حیث تدخل مواد التبخیر إلى جسم الحشرة على الحالة
الغازية خالل ثغورھا التر فى دم التنفسیة و تنتشر فى دم الحشرة مسببة

تسممها و موتها
و تمتاز عملیات التبخیر بتخلل الغازات للحبوب فتمیت األطوار الحشرية التى
تعیش داخلها كما أن تخلل الغازات داخل الشقوق و بین الحبوب تمیت أيضا

الحشرات المختبئة
إال أن ھذه العملیة تحتاج إلى خبرة و عناية خاصة و يمكن اجراؤھا فى جمیع و
سائل التخزين المختلفة من شون و مخازن و صوامع و تحت ظروف مختلفة من

الضغط الجوى
و اھم الغازات المستخدمة برومو المیثیل بمعدل 20 جم لكل متر مكعب

للحبوب و 32 جرام لكل متر مكعب للمنتجات المختلفة األخرى و غاز فوسفید
األيدروجین و يباع فى صورة أقراص محمال على فوسفید األلومونیوم و

كربامات األمونیوم أو و يستخدم بجرعات 3-5 قرص ( 3جم لكل متر مكعب)

لكم تحیاتى
د ربیع أبو الخیر

مواضیع مشابهة:
أختبر قدراتك في مكافحة اآلفات معنا ج3 \أ فات المواد المخزونة

الوقاية من حشرات الحبوب المخزونة
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آفات البصل
آفات الرمان
آفات الموز

اقتباس

   إعالنات

   إعالنات جوجل

Media Server Software
Build an HD Streaming Solution. Download Your Free Trial Today.

PM 01:07  ,25-06-2011

تاريخ التسجیل:
الدولة:
المهنة:
الجنس:

المشاركات:
أعجبتني مشاركتك (-):

Mar 2008
مصر
موظف
ذكر
729
148

لكم جزيل الشكر استاذنا دكتور ابو الخیر ...
قرات عن فرن لتجفیف الحبوب و ھو عبارة عن مساحة قیراط من االرض تفرش بالبالستیك و يقام
علیها ما يشبة الصوبة الزراعیة و لكن نوع البالستیك الشفاف غیر الملون و له فتحتات من االعلى

لخروج الرطوبة على ان تقلب كمیة الحبوب كل فترة حتى ضمان خروج اكبر نسبة من الرطوبة
منها .

#2

 غیر متصل 
عضو شرف

ولیدالشرقاوي 

اقتباس

PM 01:52  ,25-06-2011

تاريخ التسجیل:
الدولة:
المهنة:
الجنس:

المشاركات:
أعجبتني مشاركتك (-):

مقاالت المدونة:

Jun 2011
مصر
أستاذ دكتور
ذكر
775
886
1

شكرا األخ الفاضل ولید على الزيارة و اإلضافة 
د ربیع

#3

 غیر متصل 
مشرف قسم الخضراوات

د ربیع أبو الخیر 

اقتباس
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PM 02:52  ,06-08-2011

تاريخ التسجیل:
الدولة:
المهنة:
الجنس:

المشاركات:
أعجبتني مشاركتك (-):

مقاالت المدونة:

Jun 2011
مصر
أستاذ دكتور
ذكر
775
886
1

rosa األخت الفاضلة
شكرا لمرورك الذى أسعدنى 

د ربیع

#4

 غیر متصل 
مشرف قسم الخضراوات

د ربیع أبو الخیر 

اقتباس

AM 01:09  ,27-04-2013

تاريخ التسجیل:
الدولة:
المهنة:

الجنس:
العمر:

المشاركات:
أعجبتني مشاركتك (-):

Nov 2007
مصر
مهندس طحان ورئیس ورديه بشركه
الصفا للحبوب ومنتجاتها(المرشدي فالور)
ذكر
31
159
9

د ربیع موضوع اكثر من رائع . كان عندي استفسار بشأن امثل طريقه لتبخیر
الصوامع الخرسانیه المستخدمه في تخزين الدقیق المصنع داخل مطحن القمح

وافضل المواد المستخدمه وتركیزتها ؟ وشكرا

خیركم من تعلم القرآن وعلمه

#5

إسالم  غیر متصل 

اقتباس

PM 01:48  ,27-04-2013

تاريخ التسجیل:
الدولة:
المهنة:
الجنس:

المشاركات:
أعجبتني مشاركتك (-):

مقاالت المدونة:

Jun 2011
مصر
أستاذ دكتور
ذكر
775
886
1

#6

 غیر متصل 
مشرف قسم الخضراوات

د ربیع أبو الخیر 
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األخ الفاضل إسالم 
السالم علیكم 

شكرا لمروركم الذى أسعدنى 
بالنسبة ألفضل طرق تطهیر الصوامع ھو التبخیر بواسطة األقراص و
توضع بمعدل 3 قرص لكل متر مكعب و توضع فى قطعة من الشاش
حتى ال تختلط بالدقیق أو الحبوب فالغاز كفیل للقضاء على الحشرات

داخل الصومعة و فى الشقوق و فى أماكن التخزين بالكامل 
تقبل تحیاتى 

د ربیع أبو الخیر

اقتباس

PM 05:20 ,26-11-2013

.rosa damascena تم حذف ھذه المشاركة بواسطة
سبب آخر

ضع ايمیلك الخاص بصفحتك الشخصیة و لیس بمشاركة ضمن الموضوع
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