
 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 (BIGSباغی و گلخانه ای و انواع مگس ها ) سوپر جاذب حشرات و آفات عنوان و طرح محصول:

ها بالدار، مگس قارچ، زنجرکها، پسیلهای های مینوز، شتهها، مگسسفید بالککنترل حشرات و آفات نظیر  -  مصارف و کاربرد:

 و مگس میوه در طیف زرد

 کنترل تریپس در طیف آبی -

 ها: ویژگیاثرات و 

 نوآوری در تولید با ویژگی منحصر به فرد نوردهی در شب برای اولین بار و در نتیجه جذب فوق العاده حشرات و آفات        

 کیفیت و قدرت جذب فوق العاده                       -سازگار با محیط زیست                        -              امکان صادرات و ارزآوری -

                   مقاوم در برابر اشعه  -کنترل بیولوژیک آفاتUV               گواهی عدم آسیب رسانی به انسان -و گرما 

  طول عمر باال  -امکان نگهداری آسان           -ه سموم شیمیایی            تولید محصول ارگانیک بدون نیاز ب 

 بیمه کیفیت عملکرد محصول         

 اشکال محصول:

 کارت رول چسبنده پروانه رول کارت اشکال

 در بازار موجودمشابه نمونه های  برای اولین بار برای اولین بار برای اولین بار وضعیت 

  کننده از رول کارت به میزان مورد نیاز از محل مشخص شده آنرا جدا بنماید)قابل استفاده بصورت رول و تک کارت(استفاده توضیح: 

 قابلیت صادرات -در سال فقط مصرف داخل کشور    هزار تن  000/500/2  - بازار )مشتریان(:

 پروانه کارت رول چسبنده رول کارت مدل

 -           ها گلخانه

 -           باغات

 -           فضای سبز شهری

     -  -  منازل

 

 جدول مقایسه رقبا:

 اشکال تکنولوژی نوردهی کیفیت قیمت داخلی/خارجی محصول

 کارت - متوسط پایین داخلی آفند شیمی

 کارت - باال باال وارداتی راسل

 رول - متوسط باال وارداتی نوآوران حیات پاک

 تنوع در مدل ها   باال پایین داخلی سوپر جاذب

 



با توجه به مصرف بسیار و واردات محصوالت با کیفیت ولی گران و با توجه به استفاده از تکنولوژی : بازار و اقتصاد 

اهش قیمت و افزایش کیفیت شده است. سوددهی طرح بسیار قابل نوآورانه و جدید در فرآیند تولید که منجر به ک

 توجه است.

 وضعیت فعلی پروژه: 

 دسترسی به فناوری نوین تحقق یافته و پایان مرحله آزمایشی و اخذ مجوز تولید و آماده ورود به بازار

 2421412567: ( ISIC)سیکیا کد

 گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 فروش دانش فنی -

 مشارکت در تولید و فروش -

 ارائه نمایندگی انحصاری در داخل و خارج -

 هستند عمده فروش ی که برای خریدارانتولید انبوه  -


