دانش فني توليد سيب زميني تراريخته مقاوم به آفت بيد سيب زميني
تعريف مساله:
بید سیبزمینی )(Phthorimaea operculellaاز مهمترین و مخربترین آفات سیبزمینی در مناطق گرمسیری و نیمه
گرمسیری جهان و از جمله ایران است .این آفت که تا سال  1364جزو آفات قرنطینهای ایران بود ،امروزه بیشتر مناطق
سیبزمینی کاری کشور را فرا گرفته و خسارت سنگینی را در مزرعه و انبار به این محصول وارد میکند .بطور متوسط
حدود  %27غدهها در سطح مزرعه آلوده شده که خود باعث آلودگی گسترده غدهها در انبار میشوند .میزان خسارت این
آفت در انبار بین  %25تا  % 100گزارش شده است .روش معمول مبارزه با این آفت استفاده از سموم شیمیایی است .بدین
منظور مزارع سیبزمینی سه تا چهار بار در طی فصل رشد مورد سمپاشی قرار میگیرند .با این وجود بهنظر میرسد که
استفاده از سموم شیمیایی به دلیل هزینه باال و ایجاد مشکالت زیست محیطی روشی پایدار برای کنترل این آفت نباشد.
ارقام تراریخته مقاوم به بید سیبزمینی یکی از راهکارهای مناسب مبتنی بر فناوریهای نوین (زیست فناوری) برای
مقابله با این آفت و جلوگیری از خسارات ناشی از آن است.

راه حل پيشنهادی:
این محصول با استفاده از روش مهندسی ژنتیک و بهرهگیری از ژن "بی تی" که سالهاست به عنوان یک سم زیستی در
کنترل آفات مورد استفاده میباشد ،تولید شده است .با استفاده از فناوری خاصی ،از تظاهر ژن "بی تی" و تولید پروتئین مربوط
در بخش خوراکی گیاه جلوگیری شده است .بنابراین ،این محصول برای مصرف انسان کامالً ایمن و در افزایش سالمت انسان
و موجودات غیر هدف موثر است .استفاده از این فناوری منجر به تولید غذای عاری از سم و ایجاد محیط زیست سالم میشود.
این الین در صورت طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای ایمنی زیستی قابلیت تجاریسازی دارد.
کاربردها:
 .1مقابله موثر با آفات پروانهای سیبزمینی
 .2جایگزین روشهای سنتی کنترل آفات
 .3کشاورزی مبتنی بر فناوریهای نوین
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