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تعريف:
 عبــارة عــن فراشــات صغيــرة ذات لــون بنــي داكــن وهــي شــائعة جـ ًـدا فــي جميــع البيئــات
والمناخــات علــى مســتوى العالم.

 تعتبــر مــن أهــم آفــات المخــازن الموجودة فــي المنازل والمحالت التجارية ومســتودعاتتخزين المــواد الغذائية.
 تتغذى بشكل أساسي على المنتجات الغذائية المخزنة والحبوب.خصائص عثة الطعام:
 الطــور البالــغ ينجــذب للضــوء ويســتطيع العيــش بنجــاح فــي البيئــات الخارجيــة وفــيً
بعيــدا عــن المخــازن ،كمــا يمكــن رؤيتهــا فــي الغــرف الطرفيــة فــي
الهــواء الطلــق
ً
بعيــدا عــن منطقــة اإلصابــة.
المنــزل
 يمكن رؤية الطور البالغ على األسقف والجدران. تضــع األنثــى الواحــدة مــا بيــن  300إلــى  600بيضــة علــى المــواد الغذائيــة أو بالقــربمنهــا.
 اليرقــات هــي المســؤولة عــن معظــم األضــرار حيــث تهاجــم جميــع منتجــات الحبــوبوالحبــوب الكاملــة والفواكــه المجففــة وأطعمــة الحيوانــات األليفــة وبــذور الطيــور
والحليــب المجفــف والمكســرات والتوابــل ،حيــث أن معظمهــا يفضــل البيئــات
المظلمــة والرطبــة.

يرقة عثة الطعام
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 العــذراء أو الشــرنقة طولهــا مــن ( 11 – 6ملــم) ولونهــا بنــي شــاحب ،تتــم مشــاهدتهاً
بعيــدا عــن مصــادر اإلصابــة علــى أســطح األرفــف أو داخــل األغــراض الموجــودة
بالمطبــخ.

عذراء عثة الطعام
أنواع عثة الطعام التي يمكن رؤيتها بالمنزل:

 .1عثة الطحين

 .2عثة المكسرات

 .3عثة البطاطا أو
فراشة البطاطس

 .4عثة الثمار أو
الفواكه المجففة

طرق االنتقال إلى داخل المنازل:
 عبــر شــراء المــواد الغذائيــة التــي بهــا إصابــة نتيجــة لتخزينهــا بشــكل غيــر ســليم (لعــدمتوفــر درجــات الحــرارة والرطوبــة المناســبة) أو لفتــرات طويلــة بالمتاجــر والمســتودعات.
 -دخولها عبر النوافذ والفجوات وأماكن التهوية بالمنزل.
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المخاطر التي تسببها:
 تدميــر وخســارة جميــع المــواد الغذائيــة الموجــودة وانخفــاض جودتهــا فــي غضــون أيــامنتيجــة الغــذاء عليهــا.
 فســاد وتلــوث األغذيــة ،حيــث أن اإلفــرازات والمخلفــات التــي تنتجهــا اليرقــات علــىالمنتجــات الغذائيــة ضررهــا يتجــاوز كميــة الطعــام التــي تأكلهــا الحشــرات ممــا يجعلهــا
غيــر مناســبة لالســتهالك.
ً
وأحيانا تسبب التسمم.
 -قد تسبب الحساسية ،مشاكل في الجهاز المناعي

كيفية الوقاية من اإلصابة بالعثة ومكافحتها:
-

الفحــص الــدوري علــى المنتجــات الغذائيــة المخزنــة والتأكــد مــن صالحيتهــا وعــدم
وجــود عالمــات إصابــة بهــا.
التخزين السليم للمواد الغذائية والتخلص من المواد الملوثة.
فحص المواد الغذائية والحبوب قبل شرائها.
عدم شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة وتخزينها لفترات طويلة.
إحكام إغالق النوافذ والفجوات وأماكن التهوية.
االســتعانة بالمختصيــن ذوي الخبــرة مــن شــركات مكافحــة آفــات الصحــة العامــة
المعتمــدة ببلديــة مدينــة الشــارقة للقيــام بأعمــال المعالجــة.
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