ﺷﺮﮐﺖ فﺮاورده هاي طبيعﺖ دوسﺖ نيکان
اولين توليد ﮐننده فﺮومون هاي ﺟﻠﺐ ﮐننده آفات در ايﺮان
داراي مجوز از سازمان ﺣﻔﻆ نباتات ﮐشور
استفاده ﺑﯽ رويه از سموم کشاورزي و همچنين استفاده از سموم ﺑﯽ کيفيت
ﺑخصوص در سال هاي اخير از يک طرف سﺒﺐ آلودگﯽ محيط زيست گرديده و از طرف
ديگر ﺑاقيمانده سموم در محصوﻻت کشاورزي و عدم رسيدگﯽ و پايش صحيح آنها
مشکﻼت ﺑهداشتﯽ و ﺑيماري هاي صﻌﺐ الﻌﻼجﯽ رادر جامﻌه گسترش داده است .اين
شرکت در سال  1392در راستاي تهيه و توليد فرومون هاي جﻠﺐ کننده حشرات ﺑا
هدف کمک ﺑه ارتقاء کيفيت محصوﻻت کشاورزي از طريق استفاده از روش هاي
مديريت تﻠفيقﯽ مﺒارزه ﺑا آفات نﺒاتﯽ تشکيل گرديد .در اﺑتدا ﺑا توجه ﺑه
ساﺑقه کارشناسان مجرب موسﺲ شرکت که در زمينه سنتﺰ ترکيﺒات آلﯽ )از قﺒيل
دارو و حدواسط هاي گوناگون آلﯽ ( مهارت داشتند  ،سنتﺰ  10فرومون مهم مورد
استفاده در کشاورزي در دستور کار شرکت قرار گرفت و پﺲ از طﯽ کردن مراحل
تاييديه شيميايﯽ و تست هاي عمﻠکرد ﺑه ﺑازار مصرف وارد گرديد .ﺑخش تحقيق
و توسﻌه شرکت در نﻈر دارد ﺿمن ﺑهﺒود ﺑخشﯽ ﺑه کيفيت محصوﻻت خود از طريق
مقايسه محصوﻻت توليدي و نمونه هاي خارجﯽ وارداتﯽ از يک سو و همچنين ﺑا
مشاوره ﺑا اساتيد حشره شناسﯽ دانشگاه هاو موسسات گوناگون مﻌتﺒر)نﻈير
دانشگاه تهران ،موسسه تحقيقات گياه پﺰشکﯽ کشور و کارشناسان سازمان
حفﻆ نﺒاتات کشور( ﺑا توجه ﺑه تفاوت گونه ها و سويه هاي آفات موجود در
ايران و ساير نقاط جهان از سوي ديگر  ،مراحل تحقيقات شناسايﯽ و استخراج
فرومون حشرات ﺑومﯽ را ﺑه انجام رساند تا نقﺺ عمﻠکرد ﺑﻌﻀﯽ از فرومون هاي
وارداتﯽ ﺑر طرف گردد .سازمان حفﻆ نﺒاتات کشور ﺑا فرستادن فرومون های
توليدی حداقل ﺑه سه استان مختﻠف کشور محصوﻻت توليدی را چه از
لحاظ شيميايﯽ و چه از نﻈر نحوه عمﻠکرد مورد ارزياﺑﯽ قرار مﯽ
دهند .هم اينک فرومون هاي توليدي اين شرکت در کپسول هاي ويژه اي که ﺑاعﺚ
افﺰايش عمﻠکرد کيفﯽ و زمانﯽ آن ها مﯽ گردد ،تﺰريق و ﺑه نحو مناسﺒﯽ ﺑسته
ﺑندي و آماده عرﺿه مﯽ ﺑاشد.
اين شرکت از اين جهت در ايران ﺑﯽ رقيﺐ است که ماده موثره فرومون
های خود را ﺑه روش های گوناگون شيميايﯽ در آزمايشگاه ساخته وپﺲ
از فرموﻻسيون ﺑر اساس سويه های ﺑومﯽ ايران ،در کپسول تﺰريق و
ﺑسته ﺑندی مﯽ نمايد ،در حالﯽ که مﻌدود شرکت هايﯽ که در اين زمينه
فﻌاليت مﯽ نمايند ماده موثره را ﺑه شکل فرموله شده وارد کرده و
تنها ﺑسته ﺑندی در ايران انجام مﯽ گردد.
مجوز ها
الف-تاييديه شيميايﯽ سنتﺰ فرومون ها از موسسه گياهپﺰشکﯽ کشور
ب -مجوز توليد و توزيع  10فرومون از سازمان حفﻆ نﺒاتات کشورشامل:

-1فرومون پروانه کرم سيﺐ Cydia pomonella
-2فرومون پروانه کرم آلو Cydia funebrana
-3فرومون پروانه جوانه خوار ﺑﻠوط Tortrix viridana
 -4فرومون پروانه مينوز گوجه فرنگﯽ Tuta absoluta
 -5فرومون پروانه کرم خراط Zeuzera pyrina
 -6فرومون پروانه خوشه خوار انگورLobesia botrana
 -7فرومون پروانه کرم غوزه پنﺒه Heliothis
 -8فرومون پروانه کرم ساقه خوار ﺑرنج chilo suppressalis
 -9فرومون پروانه کرم چوﺑخوار پسته kermania pistaciella
 -10فرومون پروانه کرم سر شاخه خوار هﻠو Anarsia lineatella
ج -دانش ﺑنيانﯽ نوع يک توليدی هر  10محصول فوق ﺑﻌﻼوه فرومون جﻠﺐ
کننده مگﺲ خانگﯽ Musca domestica
د -ثﺒت اختراع سنتﺰ فرومون مگﺲ خانگﯽ،فرومون کرم ﺑرگخوار
پنﺒه،فرومون کرم جوانه خوار ﺑﻠوط،فرومون کرم ﺑرگخوار سيﺐ
ه-کسﺐ مقام اول شرکت دانش ﺑنيان فراورده های طﺒيﻌت دوست نيکان در
يازدهمين جشنواره "کار آفرينﯽ و توسﻌه کسﺐ و کار شريف")(VC CUP

