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شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

مرکز پژوهشهای غالت

دستورالعمل کیفی خرید گندم داخلی 9316
(ویژگیها ،حدود مجاز و روش افت زنی)

مرکزپژوهشهای غالت
گروه تحقیقاتی و آزمایشگاهی خرید و نگهداری غالت و فرآوردههای آن

دستورالعمل کیفی خرید گندم داخلی9316

شرکت بازرگانی دولتی ایران

(ویژگیها ،حدود مجاز و روش افت زنی)

مرکز پژوهشهای غالت

مقدمه
این دستورالعمل بمنظور حفظ هماهنگی در زمينه خریدگندم داخلی مورد عرضه کشاورزان و اتخاذ رویه یكسان در
شرکتهاي غله و متصدیان امر خرید و بر اساس پيشنهادات و تجربيات مسئولين کنترل کيفی شرکتهاي غله و خدمات
بازرگانی و با بررسی و تایيد کارگروه تخصصی در گروه خرید و نگهداري غالت براي استفاده در خرید گندم داخلی مورد
عرضه سال  5376تدوین گردیده است و ضرورت دارد متصدیان امر خرید ،آموزشهاي الزم و مطابق با دستورالعمل
حاضر را جهت آمادگی براي امر خرید را به دست آورند.
منابع و مآخذي که در تهيه این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر است:
 -5استاندارد ملی گندم – ویژگیها ) ،(Wheat – Specificationشماره  501تجدید نظر پنجم
 -4استاندارد ملی غالت و فرآوردههاي آن –نمونه برداري شماره 53131
 -3استاندارد ملی غالت و فرآوردههاي آن -روش تعيين ميزان افت گندم شماره 3003
 -1استاندارد ملی گندم دوروم -ویژگیها و روشهاي آزمون شماره 1111
1- ICC – Standard, No.504/5, International Association for cereal Chemistry.
6-Codex Standard 577, 5771. codex Standard for wheat and Drum wheat.
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 -9هدف :
تبيين ویژگیهاي کيفی گندم قابل خریداري و روش هاي اندازه گيري آن ،شامل معرفی اجزاي افت ،روش افت زنی،
تعيين رطوبت و تشخيص آلودگی به آفات انباري.
-2دامنه کاربرد :
این دستورالعمل جهت استفاده در امر خرید تضمينی گندمهاي داخلی سال  76مورد عرضه در کليه مراکز خریدکاربرد
دارد.
 -3تعاریف و اصطالحات

 5-3گندم معمولی
محصول گياهی از گونه  Triticum aestivumازتيره  Gramineaeمی باشد.
 4-3گندم دوروم
گندمی است سخت ،بلندتر و کشيده تر از از گندم معمولی ،زردرنگ و کمی براق (کهربایی)  ،مقطع دانههاي آن کم و
بيش حالت سه گوش و پشت یا گرده نسبتاً تيز دارد .اغلب ساختار دانه دوروم شيشه اي و آندوسپرم آن سخت و شاخی است.
گندم دوروم نسبت به گندم معمولی در مقابل شكستن و برش ،مقاومت بيشتري از خود نشان میدهد.
 3-3جدول پاکی
جدولی استت داراي  9سطر و  50ستون که جهت تعيين قيمت بهاي خرید تضمينی گندم داخلی استفاده میشود .در
این جدول بر استتاس ميزان افت گندم تحویلی (مفيد و غير مفيد)  ،قيمت پایه خرید گندم و ميزان تغييرات بهاي افت
مفيد و غير مفيد (هر ستاله این ميزان و قيمت پایه قبل از شرو فصل خرید تعيين میگردد)  ،قيمت نهایی مشخص
میشود.
 1-3افت
هر عاملی که باعث کاهش مرغوبيت و خلوص گندم گردد ،افت ناميده میشود و شامل افت مفيد و غيرمفيد است.
 5-1-3افت مفيد  :اُفتی است که قابليت آسيابانی دارد ليكن وجود آن در گندم باعث کاهش کيفيت آرد گندم میشود
و شامل دانه هاي شكسته ناشی از بد کار کردن کمباین یا حاصل از عمليات خرمن کوبی و دانه هاي چروکيده و دانه
هاي الغر و بادزده که از الك  2میلیمتری عبور نمایند ،همچنين دانه هاي جوانه زده و دانه هاي تغيير رنگ یافته در
محل جوانه ،دانه هاي سرمازده ،نارس ،حشره زده و دانه هاي سایر غالت ( غير از جو ،چاودار و تریتيكاله ) روي الک
میباشد.
 4-1-3افت غير مفيد  :اُفتی است که غيرقابل مصرف بوده و شامل مواد خارجی ،کاه وکزل ،دانههاي غير غالت ،بذر
علف هاي هرز (سمی و غيرسمی) ،دانه هاي سياهکزده ،ناخنک (ارگوت) ،الشه آفات انباري  ،مواد خارجی نظير سنگ،
شن ،خاك ،فضله و خاشاك میباشد.
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جدول -5اجزاي افت مفيد و غير مفيد
افت مفید

افت غیر مفید

دانه هاي سایر غالت
(به استثناي جو ،چاودار ،یوالف و تریتيكاله)

بذور علف هاي هرز

دانه هاي شكسته و چروکيده

ارگوت
(ناخنک)

دانه جوانه زده

دانه سياهک زده

دانه تغيير رنگ یافته در جوانه

دانه گرما دیده

حشره زدگی ناشی از آفات مزرعه اي
(به استثناي سن زده)

ناخالصی ها
(نظير سنگ ،شن ،خاك ،فضله و خاشاك و )...

دانه هاي سرمازده و نارس

نماتد زده

 1-3دانه هاي شكسته
به دانه هائی از گندم اطالق ميشتود که بخشی از آندوسپرم آنها به دليل آسيب هاي مكانيكی نمایان است و از الک 4
ميليمتري عبور نماید.

یادآوري :دانه هاي حشره زده در این گروه قرار نمیگيرند.
 6-3دانه هاي چروکيده
به دانههاي الغر ،سبک و چروکيده اي که از الک  4ميليمتري عبور نمایند ،گفته می شود.
وزن مخصتوص پایين و نسبت باالي طول به عرض از مشخصات دانههاي چروکيده است .چروکيدگی در اثر عوامل
مختلف مانند سرما ،گرما ،بيماري ،کم آبی و غيره ایجاد می شود.

یادآوري :دانههاي باد زده جزء دانههاي چروکيده به حساب میآیند.
 9-3دانه هاي جوانه زده
به دانههاي گندمی اطالق ميشود که جوانه آن بحدي رشد کرده باشد که با چشم غيرمسلح قابل رویت باشد.
 8-3دانه سایر غالت
به دانه هاي دیگر غالت از قبيل جو ،ذرت ،ذرت خوشه اي ،ارزن ،چاودار ،برنج ،یوالف و تریتيكاله اطالق میشود.
 7-3دانه هاي تغيير رنگ یافته در جوانه
دانه هایی با تغيير رنگ مشتخص قهوه اي تيره یا سياه رنگ در محل جوانه و اطراف آن بوده که عالئم جوانهزنی در
آنها ظاهر نشده باشد .دانه تغيير رنگ یافته در جوانه ،جزء افت مفيد محسوب میگردد.
این عارضه در رطوبت باال و یا بارشهاي مكرر و یا در دانههاي زودرس تكثير مییابد و در گندم دوروم و گندمهاي با
هكتوليتر باال بيشتر دیده میشود.
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 50-3دانه هاي گرما دیده
دانه هاي گندمی هستتند که در اثر گرما رنگ بيش از نيمی از سطح دانه تغيير رنگ داده و به رنگ قهوه اي تيره یا
قهوه اي متمایل به سياه درآمده و مقطع آندوسپرم دانه ،خاکستري مایل به زرد یا قهوه اي است .دانههاي حرارت دیده
جزء افت غير مفيد محسوب میشود.
 55-3دانه هاي نارس
به دانه هایی اطالق ميگردد که مراحل رسيدن خود را طی نكرده و رنگ آنها سبز تا سبز تيره می باشد.
 54-3دانه هاي لكه آردي9
به دانه هایی گفته ميشود که لكه زرد رنگ نشاستهاي و آردي در آنها مشاهده شود.
 53-3دانه سن زده
بر اساس استاندارد ملی دانه هاي گندمی هستند که توسط نيش حشره سن مورد حمله قرار گرفته و آثار ظاهري آن (با
چشتم غير مستلح) وجود نقطه قهوه اي تا ستياهرنگ روي دانه با هاله روشتن اطراف محل سن زدگی که میتواند با
چروکيدگی دانه همراه باشد یا نباشد.
 51-3حشرهزدگی
دانههاي آستيبدیدهاي که به وستيله چشتم غيرمستلح قابل رویت هستتند و به وستيله حشرات در هریک از مراحل
زیستی رشد مورد حمله قرار گرفته باشند.
عالئم تشخيص سن زدگی:
الف :محل اثر نيش حشره به رنگ قهوه اي تيره تا سياه
ب :تشتتكيل هاله ستتفيد رنگ در اطراف محل نيش زدگی و اختالف رنگ هاله و نرم شتتدن بافت گندم در این ناحيه
نسبت به سایر قسمتهاي دانه .

یادآوري :5تنها وجود یک جاي نيش بر روي دانه گندم کافی است تا گندم سن زده تلقی شود.
یادآوري :4امكان دارد جاي نيش در محل جوانه ویا شتيار گندم بوده و به راحتی قابل تشتخيص نباشتد ليكن اثرات
ستن زدگی بر بافت گندم مشتخص باشتد .در این حالت نشتانه و عالمت سنزدگی تغيير رنگ دانه و نرم شدن بافت
گندم در اطراف محل نيشخوردگی است.
 51-3دانه هاي کپک زده
دانه هاي گندمی هستند که وجود کپک در آنها با چشم غيرمسلح قابل تشخيص باشد.
4
 51-3دانه هاي سياهک زده
دانه هاي گندمی هستند که تغيير شكل و رنگ داده معموالً کمی گرد و کوچكتر از دانه معمولی بوده و با فشار بر روي
پوسته پودر سياهرنگی از آن خارج شود و داراي بوي مخصوص مربوط به سياهک باشد.

)Yellowberry (YB
) Tilletia spp. ) - 4سياهک پنهان پا کوتاه گندم
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این نو ستياهک عالوه بر ایجاد مواد سترطانزا ،ستبب کاهش وزن مخصتوص و بازدهی آرد ،تيره شدن رنگ آرد و
همچنين آسيب به خواص رئولوژیک خمير ميگردد.
 56-3ارگوت (ناخنک)
به شاخی شدن دانه در اثر قارچ  Claviceps purpureaگفته میشود که به صورت زائده اي کشيده ،ارغوانی تا سياه
رنگ و داراي بافت سخت قابل رویت می باشد.
ارگوت یک نو بيماري قارچی بوده که در آن جسم سخت با انحناي مختصر در خوشه و در محل دانه تشكيل ميگردد
و در این حالت عموماً دانه از اندازه معمولی بزرگتر استتت و به دليل داشتتتن ستتموم آلكالوئيدي در انستتان و دام ایجاد
مسموميت مینماید.
 59-3دانه هاي آلوده به فوزاریوم
یک بيماري قارچی مزرعهاي میباشد که در اثر آن ،محصولی نامرغوب با دانههاي ریز و چروکيده و وزن هزار دانه کم
بوجود میآید و به دليل ایجاد توکسين قارچی عوارض خطرناکی را براي انسان و حيوانات بدنبال دارد .اغلب دانههاي
آلوده به فوزاریوم  ،چروکيده ،سبک و متمایل به رنگ خاکستري با ظاهري مات و کدر یا مایل به صورتی میباشند.
دانه هاي به ظاهر سالم نيز اغلب داراي آلودگی بوده و رنگ زرد کهتربائی خود را از دستت داده و به رنگ قهتوهاي
کتدر و متات میگرایند.
 58-3دانههاي نماتدزده
عامل این بيماري ،کرم نماتد  Anguina triticiمیباشد در اثر این بيماري دانهها به رنگ قهوهاي تا سياه در آمده و
در واقع گالهایی با اندازه کوچكتر از دانهسالم گندم میباشند .درصورتی که گندمهاي آلوده به نماتد در آب خيسانده و
خرد شوند ،تعداد زیادي الرو متحرك نماتد از آن بيرون میآیند.
 57-3بذر علف هاي هرز
دانه گياهان ناخواسته ،به استثناي دانه سایر غالت میباشد.
 5-57-3بذر علف هاي هرز غيرسمی
دانه گياهان ناخواسته غيرسمی به استثناي دانه غالت میباشد.
یادآوري :بذر علف هرز سرشكافته از بذور مضر موجود در مزار ایران محسوب میشود ،این بذر سمی نيست ولی منجر

به خسارت کيفی و کاهش کيفيت محصول ميگردد و در خرید تضمينی حدود مجاز براي آن مشخص گردیده است.
 4-57-3بذر علف هاي هرز سمی
دانه گياهان ناخواسته سمی به استثناي دانه غالت میباشد که فهرست مهمترین آنها در جدول زیر ذکر شده است.
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جدول  -2فهرست علف های هرز سمی مزارع گندم
فارسی
تلخه
سياه تخمه،سياه دانه
تاتوره
آفتاب پرست ،علف
کنجدي
گيج دانه
تلخ بيان

نام انگليسی

نام علمی

Russian Knapweed

Acroptilon repens

Corn-cockle

Agrostemma githago

Jimson weed

Datura Stramonium
Heliotropium spp

Heliotrope
Poison ryegrass, Darnel

Lolium temulentum

Stagger bush, Russian Centaury

Sophora alopecuroides

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص انواع افت گندم به پیوست اطالعاتی موجود در سایت مرکز مراجعه گردد.
 -4ویژگی ها-حدود مجاز

- 5-1افت مفيد حداکثر  % 50وزنی باشد.
 -4-1افت غير مفيد حداکثر  %9وزنی باشد.
- 3-1دانههاي سن زده حداکثر  %4وزنی باشد (.باالتر از  %4به ازاي هر درصد کسر بها مطابق جدول پاکی ابالغی)
- 1-1حداکثر جو  ،چاودار و تریتيكاله مخلوط با گندم به تنهایی یا روي هم تا  %1معاف از کسر بها و خارج از افت
مفيد محاسبه می گردد.
تبصره  :9درصورت باالتر بودن درصد جو ،چاودار وتریتیکاله از  %5و احتمال اختالط عمدی ،کل میزان درصد جو،
چاودار و تریتیکاله در دامنه افت مفید مشمول کسر بهاء میگردد.

تبصره :4دانههاي سایر غالت (ذرت ،ذرت خوشهاي ،ارزن ،برنج و یوالف) به عنوان افت مفيد لحاظ گردد.
 -1-1حداکثر رطوبت  %54باشد(.حداکثر رطوبت در استانهاي گيالن ،مازندران ،گلستان و مناطقی از استانهاي اردبيل
و سمنان بدليل شرایط خاص آب وهوائی  %51است).
 -6-1حداکثر دانه هاي جوانه زده قابل قبول  %1و جزء افت مفيد محسوب می گردد.
 -9-1گندم باید عاري از هر نو آفت انباري زنده باشد.
تبصره :مشاهده آثار حشره زدگی ناشی از آفات انباري نشان دهنده کهنه بودن گندم و قابل قبول نمی باشد.
 -8-1دانه هاي کپک زده و فاسد قارچی قابل تحویل نمی باشد.
-7-1حداکثر دانه هاي گندم معمولی مخلوط با گندمهاي دوروم  %50باشد( .در صورتيكه گندمهاي دوروم تحویلی با
بيش از  %50انوا دیگر گندم مخلوط باشد ،گندم معمولی محسوب ميگردد).
-50-1گندم آغشته به سموم قارچ کش قابل تحویل نميباشد ،رنگ دانه بسته به نو سم قارچ کش ،به رنگهاي
صورتی تا بنفش مشاهده ميشود.
-55-1سایر ویژگی ها-حدود مجاز مطابق با جدول زیر باشد.
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جدول -3سایرویژگیهای کیفی گندم قابل خریداری درسال 16
ویژگی

حدمجاز(درصد)

دانه هاي سياهک زده

حداکثر 0/5درصد ( 5در هزار وزنی)

بذر علف هرز سرشكافته

حداکثر 0/1درصد ( 1در هزار وزنی)

دانه هاي حشره زده مزرعه اي (به غير از سن زدگی)

حداکثر 0/3درصد و جزء افت مفيد

ناخنک (ارگوت)

حداکثر0/01درصد و جزء افت غير مفيد

بذر علف هاي هرز

سمی4

حداکثر  0/3و جزء افت غير مفيد

 -5منبع استاندارد ملی ایران شماره  501گندم ویژگیها
 -4منبع استاندارد ملی ایران شماره  501گندم ویژگیها ومرجع ذیصالح براي تشخيص بذر سمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزي میباشد.

 - 5روش نمونهبرداری

نمونه برداري گندم باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره  ،53131روش نمونه برداري از غالت انجام شود.
نمونهبرداري از کاميونهاي گندم ،به وسيله سوندهاي مخصوصی با نام بمبو انجام میشود که شامل دو لوله تو خالی با
نوك تيز بوده ،که یكی از آنها در داخل دیگري قرار گرفته است .قبل از نمونهبرداري با چرخاندن لوله داخلی دریچهها
بسته شده و پس از ورود به داخل محموله گندم ،با چرخاندن ،آنها را باز کرده و بالفاصله بسته وآن را خارج نموده و
نمونهها را در کيسههاي غيرقابل نفوذ نسبت به رطوبت و سایر عوامل محيطی تخليه میکنند.
نمونهبرداري باید از هر وسيله نقليه بطور جداگانه و در تمام عمق آن و در فواصل منظم به صورتهاي پيشنهادي زیر
انجام پذیرد.
 تا  51تن از3تا  1نقطه. -از  51تا  30تن از  8نقطه.
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الف -براي کاميونهاي یكپارچه (براي مثال :کمپرسی ،نيمه تریلر )
•

•
•

•

•
•
•

•

ب -براي کاميونهاي تقسيم شده به شاسی و تریلر
•

•

•
•

•

•

•
شاسی

•

تریلر

گسترده وزن نمونه اوليه 5تا 3کيلوگرم پيشنهاد ميشود ،نمونههاي اوليه برداشته شده از بامبو را با هم مخلوط نموده تا
نمونه یكنواختی حاصل گردد .از مخلوط کردن و پس از تقسيم دقيق نمونه کل به وسيله دستگاه تقسيمکن یا روش
تقسيم چهار قسمتی و مخروطی  500 ،گرم نمونه جهت آزمایش افت و تعيين فاکتورهاي خرید جدا میشود .باید دقت
شود که کليه وسایل نمونهبرداري ،تميز و کامال خشک باشد.

یادآوري  :انجام نمونه برداري به افرادي سپرده شود که آموزش الزم براي کاربرد درست تجهيزات و روش نمونه برداري
را دیده باشند.
 5-1روش تقسيم چهار قسمتی و مخروطی
نمونه مخلوط حداقل دو مرتبه پيش از تقسيم در یک سطح غير قابل نفوذ و تمييز کامالً مخلوط شود
 دانهها را باهم به شكل یک توده مخروطی ،جمع کنيد. سطح توده مخروطی را پهن کرده و سپس آن را چهار قسمت  A ، B، C،Dتقسيم کنيد. دو گوشه مخالف و روبروي هم مثالً  Bو Cرا کنار بگذارید و دوگوشه یک چهارم باقی مانده (Cو ) Bرا مخلوطکنيد.
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 -همه مراحل را تكرار کنيد تا مقدار مورد نياز نمونه آزمایشگاهی را بدست آورد.

B

D

A

C

روش تقسيم چهار قسمتی و مخروطی
 -6روش افت زنی ( تعیین افت مفید و غیر مفید)

اصول این روش عبارتست از جدا کردن کليه مواد تشكيل دهنده افت ( طبق تعاریف فوق ) بوسيله الک و یا با دست و
توزین آنها.
پس از نمونه برداري  500گرم گندم را با دقت  0/5گرم توزین نموده و نمونه را به وسيله الک  4ميليمتري براي مدت
حداقل  30ثانيه الک نمائيد .
پس از الک کردن ستنگ کلوخه کاه و کزل ،بقایاي حشرات و کنه ها ،فضله پرندگان ،بذر علف هاي هرز (سمی و
غيرسمی) دانه هاي سمی و مضر ،دانه هاي سياهکزده ،ناخنک (ارگوت) را از روي الک برچيده و به مواد مشابهی که
از الک  4ميليمتري عبور نموده است اضافه نموده و کل آنها را با دقت یک صدم گرم به عنوان افت غير مفيد توزین
گردد.
دانه هاي شتكسته و چروکيده و الغر و بادزده اي که از الک  4ميليمتري عبور ميكنند را بعالوه دانه هاي جوانه زده
ودانه هاي تغيير رنگ یافته در جوانه ،دانه هاي ستبز ،نارس و حشتره زده روي الک را جداسازي و با دقت یک صدم
گرم به عنوان افت مفيد توزین گردد.

یادآوري  :5از آنجایيكه روش تشخيص کليه اجزاي افت به صورت چشمی میباشد ،ميز کار مناسب با نور کافی جهت
انجام آزمایشها ،ضروري است.
یادآوري :4اجزاي افت با چشم غير مسلح اندازهگيري ميگردد.
یادآوري  -3مرجع ذیصالح براي تشخيص بذور سمی و غيرسمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزي میباشد.
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یادآوري  -1در صورت وجود دانههاي آلوده به فوزاریوم و نماتد زده مراتب سریعاً به مرکز پژوهشهاي غالت گزارش
گردد.
 -7تعیین رطوبت
رطوبت یكی از فاکتورهاي مهم در نگهداري گندم بوده و در سالمت و ماندگاري آن تأثير بسزایی دارد ،هر چه رطوبت
گندم پایينتر باشد قابليت و مدت نگهداري آن افزایش مییابد ،تعيين مقدار رطوبت از نقطه نظر خرید و فروش نيز
داراي اهميت فراوانی است .بنابراین کنترل ميزان آن در هنگام دریافت گندم ضروري است .براي تعيين ميزان درصد
رطوبت گندم ،از روشهاي مستقيم و غيرمستقيم استفاده میشود .روشهاي مستقيم ساده و دقيق و در عين حال وقت
گيرند .در حالی که روشهاي غيرمستقيم به سهولت و سریع انجام میگيرند ،اما دقت کمتري دارند .در مراکز خرید
تعيين رطوبت به روش غير مستقيم و با استفاده از رطوبت سنج انجام میشود .رطوبتسنج مقاومتی ،مقاومت الكتریكی
یک مقدار مشخص از نمونه دانه را تحت تراکم و درجه حرارت معين ،اندازهگيري میکند ،مقاومت الكتریكی برحسب
رطوبت ،درجه حرارت و درجه تراکم دانه تغيير میکند .رطوبت سنج هاي زیر جزء رطوبت سنجهاي مقاومت الكتریكی
هستند که رطوبت دانه را ظرف  30ثانيه و به روش غيرمستقيم اندازهگيري میکنند.
- universal moisture meter
-Kett moisture meter
)-MiniGAC Plus (Dickey-John
-Multigrain
-Sinar

نتایج آزمایشات حاصل از کار با لوازم و تجهيزات آزمایشگاهی زمانی دقيق و معتبر است که این لوازم کاليبره گردد.
بدین معنی که دستگاه مورد نظر نتایج را با کمترین خطاي ممكن در تكرار آزمایشات نشان دهد.
براي این منظور میتوان بر اساس دستورالعمل دستگاه در صورت توانایی فرد آزمایش کننده دستگاه را تنظيم و کاليبره
نمود در غير این صورت از خدمات شرکتهاي استاندارد که در زمينه کاليبراسيون لوازم و تجهيزات آزمایشگاهی فعاليت
می نمایند ،استفاده نمود.
 -8تعیین آلودگی به آفات انباری
براي تعيين الودگی به آفات انباري از الک ،با سوراخهاي از  5/1تا  4/1ميلیمتر بطوریكه بر حسب مورد اکثر حشرات
از الک عبور کرده ولی دانههاي گندم مورد آزمون روي آن باقی بمانند ،استفاده ميشود.
تمام حشرات جدا شده در نمونه را شناسایی کرده و بطور جداگانه براي هرگونه ،تعداد حشرات بالغ و در صورت امكان
الرو و شتفيره را یادداشتت نمایيد .چنانچه ضرورت داشته باشد ،تعداد حشرات زنده و مرده را بطور جداگانه ثبت کنيد.
گندم مورد خریداري باید عاري از هر نو آفت انباري زنده باشتد .در صورت ضرورت براي شناسایی آفات انباري از
مراجع ذیصالح استفاده کنيد فهرست مهمترین آفات غيرقابل پذیرش در محموله گندم به شرح زیر است:
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) حدود مجاز و روش افت زنی،(ویژگیها

Acarus spp.
Cryptolestes spp.
Ephestia spp.
Glycyphagus spp.
Nemapagon granella L.
Oryzaephilus spp.
Plodia interpunctella Hubn.
Prostephanus truncatus Hom.
Rhyzopertha dominica F.
Sitophilus spp.
Tenebroides mauritanicus L.
Tribolium spp.
Trogoderma spp.
Latheticus oryzae.
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