
Biological Control Agents Of Hekmataneh

1399 سال  رد هکمتانه زیستی مهار عوامل بنیان دانش شرکت بیولوژیک، عوامل عرضه و تولید عملکرد

Macrolophus pygmaeusسنک شکارگر 

 محاسن اقتصادي تولید محصول سالم در کشور
قابل توجهی ارز از کشور جلوگیري از خروج مبالغ بسیار 
 نیروي تحصیل کرده بخش کشاورزي 1000ایجاد اشتغال حداقل براي
اومتیخود کفایی کشور در زمینه تولید محصول سالم در حوزه اقتصاد مق
بومی شدن دانش تولید محصول سالم در کشور
ایجاد امنیت غذایی براي آحاد جامعه
ایمنی غذایی آحاد مردم و تضمین صادرات محصوالت تولیدي
 یجاد جلوگیري از مصرف زیاد آب براي شستشوي بیش از حد محصول و ا

آرامش روانی براي مصرف کننده
 ندگی را با تأمین غذاي سالم، سالمت آحاد جامعه تضمین و ارتقاع کیفیت ز

.به دنبال دارد
 کاهش بیماري هاي مزمن انسانی و مسمومیت ها
  عدم بروز مقاومت در آفات گیاهی
 عدم آلودگی منابع آب و خاك و تخریب محیط زیست
 کاهش هزینه هاي سالمت
 تولید محصول مبتنی بر دانش نوین
 عدم ظهور آفات جدید
جلوگیري از آلودگی محیط زیست
کمک به تنوع زیستی و تعادل طبیعی

Amblyseius شکارگر کنه swirskii رتن هاي کنه بالغ و پوره ، تخم تریپس، زیستی مختلف مراحل  نهک و تا
نمایدمی مهار و تغذیه گلخانه در را فلفل پهن

 ولی نمایدمی مثل تولید و رشد بخوبی درصد 60باالي رطوبت و گرادسانتیدرجه 36 تا 18 دماي در شکارگر این-
است ترمناسب درجه 25 دماي
.میکند تغذیه خود دسترس مورد هاي طعمهاز عدد10تا1 تعداد به  روزانه•

قابل  اياي مانند فلفل، خیار و بادمجان و محصوالت زینتی مختلف گلخانهانواع سبزیجات گلخانهدر  رهاسازي آن
توصیه است

می باشد 

الت بیولوژیک تولیدي شرکت براي مها زیستی آفات گلخانه اي در ایران محصو

Amblyseius swirskiiکنه شکارگر 

لف زیستی کنه گر از مراحل مخت ع کنه شکار اي تارتن بسیار با ول ا را مهار میه یه و  آن ه .نمایدتغذ
 الغ روزانه اي شکارگر ب ا الرو، 20حدوداز کنه ه یا10تخم ی شکار می5پوره  یه و  درحال حاضر در . دنکنکنه تارتن بالغ تغذ

راي کنترل کنه  یک شکارگر کارآمد ب وان  جهان این شکارگر به عن .باشدهاي تارتن میسراسر 

 یر محصوالت رويدر ولوس ز وان فیتوزئ :توصیه کرد را می ت
فلفل، خیار،      ادمجان گوجه فرنگی،  ر محصوالت زینتی مانند ژربرا، گل رز و  ، توت فرنگی،انواع لوبیا و ب ای   خانه ايیاهان گلگس

 Phytoseiulus persimilisکنه شکارگر
.

رتن در براي مهارکنه هاي تا
هاگلخانه

Tetranychus urticae

که اي تارتن دو ل نه  غ ک بال

ارتنت کنه ها، شته فرنگی، گوجه برگ مینوز پره شب تخم گلخانه، بالک سفید مهار براي 

نه سبزیجات نه و بادمجان و فرنگیگوجه مانند ايگلخا .رددگ می استفاده رز پرورش هايگلخا
از مورد تعداد بالک سفید جمعیت تراکم حسب بر مربع متر در شکارگر سنک6تا1 :نی

نه زیستی مهار عوامل شرکت تجارب ستان فرنگی، گوجه هايگلخانه اکثر :هکتا  ختلفم هايا
ازندران، اصفهان، همدان، کشور، البرز و تهران لرستان، م

Orius laevigatus  شکارگرسنک
وریوس شکارگر سنک  مراحل از ا

 لگ داخل تریپس زیستی مختلف
ه بالک سفید پوره و تخم فلفل،  گلخان

 عمان و کنترل را هاآن جمعیت ،تغذیه

ر .شودمی گلخانه در هاآن خسارت  د
پس نبود صورت غذیه با تری ه زا ت -شت

ا،  اه پره شب تخم تارتن، هايکنه ه
یاه گرده دانه و یزبان گ  می تغذیه م

.نماید

لغ ماده سنک هر( مربع متر در شکارگر سنک4تا 1 :نیاز مورد تعداد زانه با .)نمایدمی کنترل راآن جمعیت و تغذیه را تریپس پوره 20تا رو

 همدان، ر،کشو مختلف هاياستان رنگی، فلفل هايگلخانه اکثر :زیستی مهار عوامل شرکت تجارب
.. و تهران لرستان، مازندران، اصفهان، .

 شکارگر کنه Amblyseius swirskii254 عدد میلیون
 شکارگر کنه Phytoseiulus persimilis7،500،000 عدد
شکارگر سنک Orius laevigatus538،000 عدد
شکارگر سنک Macrolophus pygmaeus 228،000 عدد
شکارگر سنک Nesidocoris tennis6،000عدد

 یمیاییش ترکیبات رویه بی و مستمر مصرف از ناشی سوء پیامدهاي

 بی، از قبیل سرطان زایی، ناقص الخلقگی، عوارض عصاثرات زیانبار روي انسان ها

...ومسمومیت ها 

باقیمانده در محصول کشاورزي به زنجیره غذایی بشر و سایرجان داران ورود سم از طریق 

 ر  دکت(میلیارد تومان در کشور هزینه درمان بیماري هاي سرطان می شود  3000سالیانه

قاسم زاده معاون درمان وزارت بهداشت، هزینه هاي مستقیم درمان سرطان در ایران را 

).877269: ، تابناك، کد خبر1397بهمن  21(میلیارد تومان  3000ساالنه بالغ بر 

محیط زیست  آلودگی

تعادل طبیعی در اکوسیستم ها   نبهم خورد

  طغیان آفات ثانویهبروز و

عدم تأثیر دوزهاي متعارف سموم رایج

 و عدم تأثیر سموم روي آفات کلیدي بروز پدیده مقاومت در آفات

 نابودي تنوع زیستی

، دفتر شرکت 2همدان، چهار راه تختی، ابتداي بلوار شهید مدنی، کوچه غزالی، پالك : آدرس
Amblyseiulus swirskii تخمmkhanjani@gmail.comدانش بنیان عوامل مهار زیستی هکمتانه، 

سم آترازین بر قورباغه اثر  مرگ غیر طبیغی مورچه ها در اثر سمپاشی

ه ثبت ١٢۵٠٩: شمار


