
 
  

  نيکان دوست طبيعت هاي فراورده شرکت
 ايران در آفات کننده جلب هاي فرومون کننده توليد اولين

  کشور نباتات حفظ سازمان از مجوز داراي
 

 کيفيت بی سموم از استفاده همچنين و کشاورزي سموم از رويه بی استفاده
 طرف از و گرديده زيست محيط آلودگی سبب طرف يک از اخير هاي سال در بخصوص
 آنها صحيح پايش و رسيدگی عدم و کشاورزي محصوالت در سموم باقيمانده ديگر
 اين .است داده گسترش جامعه رادر العالجی صعب هاي بيماري و بهداشتی مشکالت
 با حشرات کننده جلب هاي فرومون توليد و تهيه راستاي در 1392 سال در شرکت
 هاي روش از استفاده طريق از کشاورزي محصوالت کيفيت ارتقاء به کمک هدف

 به توجه با ابتدا در .گرديد تشکيل نباتی آفات با مبارزه تلفيقی مديريت
 قبيل ز(ا آلی ترکيبات سنتز زمينه در که شرکت موسس مجرب کارشناسان سابقه
 مورد مهم فرومون 10 سنتز ، داشتند هارتآلی ) م گوناگون هاي حدواسط و دارو

 مراحل کردن طی از پس و گرفت قرار شرکت کار دستور رد کشاورزي در استفاده
 تحقيق بخش .وارد گرديد مصرف بازار به  عملکرد هاي تست و شيميايی تاييديه

 طريق از خود محصوالت کيفيت به بخشی بهبود ضمن دارد نظر در شرکت توسعه و
 با همچنين و سو يک از وارداتی خارجی هاي نمونه و توليدي محصوالت مقايسه
 نظير(معتبر گوناگون موسسات هاو دانشگاه شناسی حشره اساتيد با مشاوره
 سازمان کارشناسان و کشور یپزشک تحقيقات گياه موسسه ، تهران دانشگاه

 در آفات موجود هاي سويه و ها گونه تفاوت به توجه با ) کشور نباتات حفظ
 استخراج و يیشناسا تحقيقات مراحل ، ديگر سوي از جهان نقاط ساير و ايران
 هاي فرومون از بعضی عملکرد نقص تا رساند انجام به را حشرات بومی فرومون
فرستادن فرومون های  سازمان حفظ نباتات کشور با .گردد طرف بر وارداتی

محصوالت توليدی را چه از  توليدی حداقل به سه استان مختلف کشور
رزيابی قرار می لحاظ شيميايی و چه از نظر نحوه عملکرد مورد ا

 باعث که اي ويژه هاي کپسول در شرکت اين توليدي هاي فرومون اينک همدهند. 
 بسته مناسبی نحو به و تزريق گردد، می ها زمانی آن و کيفی عملکرد افزايش
 .باشد می عرضه آماده و بندي

اين شرکت از اين جهت در ايران بی رقيب است که ماده موثره فرومون 
روش های گوناگون شيميايی در آزمايشگاه ساخته وپس  های خود را به
در کپسول تزريق و  بر اساس سويه های بومی ايران، از فرموالسيون

معدود شرکت هايی که در اين زمينه در حالی که  ،بسته بندی می نمايد
فعاليت می نمايند ماده موثره را  به شکل فرموله شده وارد کرده و 

 د. گردانجام می  در ايران تنها بسته بندی
 
 

 مجوز ها
 تاييديه شيميايی سنتز فرومون ها از موسسه گياهپزشکی کشور-الف
 فرومون از سازمان حفظ نباتات کشورشامل: 10مجوز توليد و توزيع  -ب



  Cydia pomonella فرومون پروانه کرم سيب-1
 Cydia funebrana وفرومون پروانه کرم آل-2
 Tortrix viridana بلوط فرومون پروانه جوانه خوار-3
 Tuta absoluta فرومون پروانه مينوز گوجه فرنگی -4
 Zeuzera pyrina فرومون پروانه کرم خراط -5
 Lobesia botrana  خوشه خوار انگورفرومون پروانه  -6
 Heliothis فرومون پروانه کرم غوزه پنبه -7
 chilo suppressalis کرم ساقه خوار برنج فرومون پروانه -8
 kermania pistaciella فرومون پروانه کرم چوبخوار پسته -9

 Anarsia lineatella فرومون پروانه کرم سر شاخه خوار هلو -10
 
محصول فوق بعالوه فرومون جلب  10دانش بنيانی نوع يک توليدی هر  -ج

 Musca domestica کننده مگس خانگی
،فرومون کرم برگخوار ثبت اختراع سنتز فرومون مگس خانگی -د

 پنبه،فرومون کرم جوانه خوار بلوط،فرومون کرم برگخوار سيب
م اول شرکت دانش بنيان فراورده های طبيعت دوست نيکان در کسب مقا-ه

 )VC CUPيازدهمين جشنواره "کار آفرينی و توسعه کسب و کار شريف"(


