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 خرما و کشمش عفوني ضد

 يك حدود) دنيا در خرما توليد ميزان بيشترين و( 81 سال در هكتار هزار 222) كشت زير سطح وسيعترين اختصاص وجود با

 به نيز خرما از حاصله هاي فرآورده و باشد مي آن توليد ميزان %10 ايران خرماي صادرات ميزان ايران، به( سال در تن ميليون

 خرماي از نيمي حدود متاسفانه. شود نمي محسوب جهاني بازار در كيفي نظر از مطلوبي محصول فرآوري اصول رعايت عدم دليل

 .دارد جهاني بازارهاي در اي مالحظه قابل توانايي مناسب شرايط كردن فراهم با كه شود مي محسوب ضايعات جزء توليدي

 را... و برمايد متيل, فسفين, آن تركيبات و كلر مانند شيميايي مواد از استفاده توان مي غذايي مواد عفوني ضد رايج هاي سيستم از

 مي توليدي هاي پروسه از شدن حذف حال در محيطي زيست مشكالت جمله از ثانويه مشكالت بدليل جهاني سطح در كه برد نام

 دست در نيز فسفين و است نموده خارج مصرف مورد شيميايي مواد ليست از را برمايد متيل 2005 سال آخر در EPA .باشند

 رنج بردن بين از توانايي گاز اين. است شده شناخته دنيا در برمايد متيل جايگزين بهترين عنوان به ازن. دارد قرار مجدد بررسي

 فهرست در دليل همين به و گردد مي معمولي اكسيژن به تبديل باقيمانده، گذاشتن برجاي بدون و دارد را ها ميكروب از وسيعي

EPA عنوان به DBPR باشد نمي جانبي اثرات داراي قوانين اين طبق و است قرارگرفته. 

 ازن با خرما زدايي حشره

 ضدعفوني براي ازن حاضر حال در. است قوي كننده اكسيد يك كه باشد مي اكسيژن اتم سه شامل فعال، اكسيژن همان يا ازن

 .دارد فراوان كاربرد كشاورزي محصوالت در زدايي بو و كردن

 اين در. شد اندازي راه و طراحي،ساخته فارس مهندسي تحقيقات مركز در ازن گاز توسط خرما از كشي آفت صنعتي نيمه طرح

 در دار دندانه شيشه و  هندي پره شب تخم و الرو بالغ، حشره. گرفت قرار استفاده مورد خرما افات بردن بين از جهت ازن طرح

 كوتاه، هاي زمان در كه داد نشان و بود بخش رضايت الرو و بالغ حشره مورد در نتايج. گرفتند قرار ازن مختلف هاي غلظت معرض

 نياز مورد ازن باالتر هاي غلظت حشرات اين تخم بردن بين از جهت كه است حالي در اين. روند مي بين از حشرات درصد 100

 مناسبي جايگزين تواند مي ازن است، شده اعالم ممنوع برومايد متيل از استفاده المللي بين قوانين طبق كه اين به توجه با. است

 .باشد خرما از زدايي حشره جهت ماده اين براي

 راي دريافت اطالعات بيشتر با شماره هاي ذيل به كارشناسان مربوطه تماس حاصل فرماييدب
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