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آب، خاک، صنایع و منابع طبیعی

مرزبان رسول  و  ملکشی  حسن  سید   .1

گوجـه فرنگـی و   تولیـد انبـوه سـن شـکارگر مینـوز  انتقـال فنـاوری 
ای  گلخانـه  سـفیدبالک 

  موسسـه تحقیقـات گیـاه پزشـکی کشـور 1

   بیـان مسـئله   
         در سـال های اخیـر بـر اسـاس سیاسـت هـای کلـی وزارت جهـاد کشـاورزی بـه منظورصرفه جویـی در مصـرف آب، افزایـش عملکـرد و درآمدزایـی 

، کشـت و تولیـد محصـوالت گلخانـه ای توسـعه فراوانـی داشـته اسـت. سـطح زیرکشـت گلخانـه هـای گوجـه فرنگـی حـدود 1200 هکتـار و سـطح  بیشـتر

زیـر کشـت گوجـه فرنگـی در فضـای بـاز بالـغ بـر 130 هـزار هکتـار اسـت. سـفیدبالك ها و شـب پـره مینـوز )توتـا( مهمتریـن آفـات گوجـه فرنگی هسـتند 

کـه گلخانـه داران هـر سـاله مقادیـر قابـل توجهـی آفت کش هـای شـیمیایی بـرای کنتـرل آن هـا مصـرف می کننـد. مصـرف سـموم شـیمیایی عـوارض 

جبـران ناپذیـری بـرای انسـان  و محیط زیسـت دارد. سـن شـکارگر Macrolophus pygmaeus  بومـی ایـران اسـت و پوره هـا و حشـرات بالـغ آن از 

مراحـل مختلـف زیسـتی آفـات یـاد شـده تغذیـه مـی کننـد و می تواننـد جمعیـت آفـات را در گلخانه هـای گوجـه فرنگـی کنتـرل نماینـد.
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   معرفـی دسـتاورد   
دانـش فنـی تولیـد انبـوه سـن شـکارگر Macrolophus  و طعمـه آن )بیـد آرد( توسـعه یافتـه و طـی قـراردادی بـه شـرکت فجـر صفـا لرسـتان منتقـل 

( و همچنیـن غـذای کمکـی  ، شـب پـره افسـتیا )میزبـان مـورد نیـاز تکثیـر سـن شـکارگر شـده اسـت. ایـن شـرکت اکنـون تولیـد انبـوه سـن شـکارگر

سـن شـکارگر در گلخانـه )انتوفـود( را برعهـده دارد. کارایـی و تاثیـر قاطـع ایـن سـن شـکارگر علیـه آفـات هـدف )سـفیدبالك و توتـا( بـه اثبـات رسـیده 

آفـات  کنتـرل  بـرای  شـیمیایی  آفت کش هـای  از  اسـتفاده  دار  معنـی  کاهـش  باعـث  گوجه فرنگـی  گلخانه هـای  در  مذکـور  شـکارگر  رهاسـازی  اسـت. 

مذکـور شـده اسـت.  

   فرایند تجاری سـازی    
بـا انتقـال فنـاوری، شـرکت توانسـته ماهانـه بالـغ بـر 150 هـزار عـدد از شـکارگر مذکـور را تولیـد و نیـاز 30 هکتـار از گلخانه هـای گوجه فرنگـی شـرکت 

نیـز  آرد  بیـد  انبـوه  تولیـد  شـیوه  راسـتا  ایـن  در  لـذا  نیسـت،  میسـر  آن  )طعمـه(  واسـط  میزبـان  تولیـد  بـدون  مذکـور  شـکارگر  تولیـد  کنـد.  تامیـن  را 

آینـده، توسـعه  از برنامه هـای  آرد نیـز در ایـن شـرکت تولیـد مـی شـود.  گـرم تخـم بیـد   50 از  کـه روزانـه بیـش  بـه شـرکت فـوق منتقـل شـد، بطـوری 

آفـات گلخانـه ای کشـور و میزبان هـای واسـط اسـت تـا بتوانـد کاربـرد عوامـل کنتـرل بیولوژیـک را در سـطح  ایـن شـکارگر و سـایر دشـمنان طبیعـی 

آنهـا بـی نیـاز شـویم. از واردات  گلخانه هـای کشـور پوشـش و 

ثربخشـی         پتانسـیل اقتصـادی و ا
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پیــش بینــی تولیــد تعداد ســن شــکارگر در ســال :  36 میلیون عدد

یال پتانســیل درآمــد ناخالــص در ســال : 612 میلیارد ر

یــک خارجــی: 20/4 میلیــون دالر پتانســیل جلوگیــری از واردات عوامــل کنتــرل بیولوژ

 پتانســیل ایجــاد اشــتغال: 360 نفــر نیــروی کار ماهــر و متخصص 

پتانســیل کاهــش مصــرف آفت کش هــای شــیمیایی در گلخانــه ها: 120 تن


