
 
مبارزه بیولوژیک با آفات گامی بزرگ در تولید محصوالت کشاورزی سالم است

 

مسئول طرح ارزیابی عوامل کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گلخانهای گیاهپزشکی کشور 

گفت: کنترل بیولوژیک گامی بزرگ در راستای تولید محصول سالم و راهی مطمئن برای مبارزه 

با آفات است.

 

ولیالله بنیعامری در حاشیه بازدید از گلخانه خیار که برای اولین بار در کشور به روش 
مدیریت تلفیقی و بیولوژیک کنترل میشود، اظهار داشت: کنترل بیولوژیک روشی پذیرفته شده

 در دنیاست که عالوه بر حذف مصرف سم در گلخانه گامی بزرگ در مسیر تولید محصول 
سالم است.

عضو هیئت علمی مؤسسات تحقیقات گیاهپزشکی افزود: در این روش به دشمنان طبیعی آفات 
که همواره در طبیعت وجود دارد فرصت داده میشود برای کنترل بیماریها و آفات فعالیت 

کنند، عالوه بر آن هزینه تولید را نیز در طوالنیمدت پایین میآورد.
وی افزود: در حال حاضر برخی محصوالت کشاورزی به دلیل رعایت نکردن مقدار مصرف 

و زمان استفاده از سموم، دارای مقادیری سم باقیمانده است که ضروری است مسئوالن 
وزارت بهداشت اقدامات پیشگیرانه از آنها به عمل آورند.

بنیعامری در مورد فواید کنترل بیولوژیکی گفت: در این روش میکرو اورگانیسمهای خاک 
حفظ میشود و این خود عامل کنترل آفات و بیماریها میشود،اما هر زمان انسان از سموم 

شیمیایی استفاده میکند اگر چه احتمال دارد آفت را کنترل کند اما موجودات ریز مفید و یا 
دشمنان طبیعی آفات را نیز از بین میبرد که این مسئله برای کشاورزی بسیار خطرناک است.

وی افزود: محصوالتی که به روش کنترل بیولوژیک بدست میآید کامال سالم و عاری از 
هرگونه سم و مواد شیمیایی است که الزم است مسئوالن برای ترویج این روش حمایت کنند.
وی اجرای مدیریت تلفیقی تولید و حفاظت محصول را به عنوان روش علمی برای اجرا در 

کشاورزی میداند و معتقد است تمام عملیات کشاورزی باید بر اساس همین روش باشد.
مجری و مسئول طرح ارزیابی عوامل کنترل بیولوژیک گفت: با اطالعاتی که به دست آمده با 

استفاده از مبارزه بیولوژیک تا 20 درصد محصول افزایش مییابد.
به گفته وی در این گلخانه که به روش بیولوژیکی با آفات مبارزه میشود برای کنه دو نقطهای 

تارتن از کنه شکارگر، برای مبارزه با آفت سفید بالک از کنه شکارگر، زنبور انکارسیا و 
قارچ مایکوتال، برای مبارزه با آفت مگس مینوز از زنبور، برای کنترل آفت شته از زنبور و 
پشه شکارگر و برای مبارزه با حشره تریپس از کنه شکارگر و قارچ مایکوتال استفاده میشود.

به گفته وی در این گلخانه 250 تن در هکتار در یک دوره محصول برداشت میشود که در 
موارد مشابه 200 - 150 تن در هکتار است.

بر اساس این گزارش در این گلخانه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گلخانهای گیاهپزشکی
 به مساحت حدود یک هکتار در ورامین زیر نظر مرکز تحقیقات گیاهپزشکی اجرا میشود و 

در راستای کاهش مصرف سموم کشاورزی و تولید محصول سالم در آینده همه گلخانههای 
کشور از این روش استفاده میکنند.
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