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1-2 رهاسازى به فاصله 30 روز750 مترمربع

1-3 رهاسازى به فاصله 30 روز500 مترمربع

تعداد تکرار رهاسازىمساحت کاربرد یک بطرى شدت آلودگى

پیشگیرى

شدت آلودگى کم

آلودگى شدید

1 رهاسازى1000 مترمربع

Orius laevigatus

پرداس، فرموالســیون تجارى ســن شکارگر Orius laevigatus است. هر بسته 250 
میلى لیترى پرداس، حاوى بیش از 1000 پوره ســن باال و حشــره کامل سن شکارگر 

به همراه یک ماده حامل سبک و مقدارى 
تخم شب پره آرد (اِفستیا) و گرده به عنوان 

منبع غذایى است.

سن اوریوس (O. laevigatus)، شکارگر توانمند تریپس ها است و به همین دلیل، به طور 
ویژه براى کنترل این گروه از آفات استفاده مى شود، هر چند توانایى تغذیه از آفات دیگرى 
همچــون ســفیدبالک ها و کنه هــاى تارتن را نیز دارد و در غیاب همه این ها، با تغذیه 

از گــرده گیاهان نیز مى تواند بقاى خود را حفظ کند.

محصوالتــى مانند توت فرنگى، فلفل ســبز و رز که داراى منبع گرده بوده و مســتعد 
آلودگى به تریپس ها هســتند، مناســب  ترین محصوالت براى استفاده از سن شکارگر 
اوریوس هســتند، هرچند روى ســایر محصوالت مانند خیار ســبز که فاقد گرده کافى 
هســتند نیز مى توان با تامین منبع گرده در فرموالســیون، از این محصول براى کنترل 

کرد. استفاده  تریپس ها 

سن شکارگر، چگونه تریپس را کنترل مى کند؟پرداس چیست؟

پرداس براى کنترل چه آفاتى کاربرد دارد؟

پرداس روى چه محصوالتى قابل استفاده است؟

بسته به شدت آلودگى تریپس در گلخانه، پرداس را مى توان با سه هدف پیشگیرى، 
کنترل جمعیت پایین و کنترل آلودگى شــدید تریپس در مســاحت مشخص شده 
در گلخانه رهاســازى کرد.  براى این منظور، بطرى حاوى محصول را در زمان 
کاربــرد، چند بار به آرامى بچرخانید و ســپس با حرکــت بین بوته ها، با فواصل 
مشــخص، مقدارى از محصول را روى شــاخ و برگ گیاه هدف بریزید. توصیه 
مى شــود محتوى هر بســته پرداس، در 10 تا 15 نقطه از گلخانه توزیع شــود تا 

هر نقطه رهاســازى، حاوى 70 تا 100 ســن شکارگر باشد.

نحوه استفاده از پرداس به چه صورت است؟

پوره و حشرات کامل سن اوریوس، با فروبردن خرطوم خود در بدن میزبان، محتویات بدن 
آن را مکیده و پوســته آن را به جا مى گذارند.  هر پوره، در طول دوره 12 روزه زندگى 
خود تا رســیدن به بلوغ، تا 50 الرو تریپس را از بین مى برد، در حالى که حشــرات کامل 

قادرنــد روزانه تا 20 الرو تریپس را مورد تغذیه قرار دهند.

شرایط نگهدارى پرداس قبل از مصرف چگونه است؟

شرایط مطلوب گلخانه براى رهاسازى سن شکارگر چیست؟

مزایاى استفاده از پرداس چیست؟

مزایاى استفاده از پرداس در مقایسه با محصوالت مشابه وارداتى چیست؟

هشدارها و توصیه ها

بهتر اســت پرداس بالفاصله پس از دریافت، مصرف شــود. در غیر این صورت، مى توان 
بســته محصول را تا حداکثر دو روز، در دماى 10 تا 15 درجه سلســیوس، رطوبت نسبى 
باال و ترجیحا به صورت خوابیده (افقى) نگهدارى کرد. بدیهى اســت که طوالنى شــدن 

دوره نگهدارى، مرگ و میر درصدى از حشــرات را به دنبال خواهد داشت.

ترکیب ســه عامل حرارت، رطوبت نســبى و تهویه براى فعالیت بهینه ســن شــکارگر ضرورى مى باشد. به همین دلیل، 
گلخانه موردنظر باید مجهز به فن ســیرکوله، فن اِگزاســت و سیســتم مه پاش باشــد. درجه حرارت بهینه براى فعالیت 

سن شکارگر O. laevigatus بین 20 تا 25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبى ایده آل نیز حدود 70 درصد است.   

   پرداس هیچ گونه اثر ســوء روى موجودات غیر هدف مانند انســان، دام، طیور، آبزیان، حشــرات مفید و گیاه میزبان ندارد.

   بــا کاربــرد پرداس، میزان اســتفاده از ســموم شــیمیایى پر خطــر و نرخ بروز مقاومت در آفــات کاهش مى یابد.
   امکان استفاده همزمان از پرداس و سایر عوامل بیولوژیک همچون کنه هاى شکارگر و زنبورهاى گرده اَفشان وجود دارد.
  اثر کنترلى سن شکارگر، با توجه به استقرار و تولیدمثل در گلخانه، تا زمان حضور آفت در گلخانه استمرار خواهد داشت.

   سن هاى تولیدشده توسط شرکت بایوران، از مزارع ایران جمع آورى شده و طبیعتا با شرایط 
    اقلیمى ایران سازگارى بیشترى دارند.

  برنامه ریزى براى سفارش و تحویل سن شکارگر تولید بایوران، با توجه به زمان کوتاه  
  ارسال محصول، آسان تر خواهد بود.

  با توجه به فاصله زمانى بسیار کوتاه ارسال تا تحویل پرداس (کمتر از 24 ساعت)، مرگ 
و میر سن شکارگر در مقایسه با محصول وارداتى به مراتب کمتر خواهد بود.

   قیمت محصول پرداس در مقایســه با محصوالت مشــابه وارداتى مناســب تر است.

  از رهاســازى ســن شکارگر همزمان با آبیارى بارانى یا در دوره کارنس حشره کش هاى 
شیمیایى اجتناب کنید.

  کارت هاى زرد چسبنده و تا حدودى تله هاى نورى ممکن است سن هاى بالغ را به سمت خود جلب کنند، بنابراین بهتر  
  اســت در دوره رهاســازى سن شکارگر در گلخانه، کارت هاى زرد و تله هاى نورى جمع آورى شوند.

  توصیه مى شــود عملیات پایش جمعیت آفت و رهاســازى سن شکارگر با مشورت کارشناسان گیاهپزشکى صورت گیرد.  


