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ا، َفَأنَبْتَنا ِفیَها َحًبّا، َوِعَنًبا َوَقْضًبا، َوَزیُتوًنا َوَنْخًال،  َفْلینُظِر اِإلنَســاُن ِإَلى َطَعاِمِه، َأَنّا َصَبْبَنا اْلَماَء َصًبّا، ثَُمّ َشَقْقَنا اَألْرَض َشًقّ
َتاًعا َلّکْم و ألْنَعاِمکم.  َوَحَداِئَق ُغْلبًا، َوَفاکَهًۀ َوَأًبّا، َمّ

آدمى باید به غذاى خویش بنگرد، ما باران را از آســمان فروفرســتادیم. آن  گاه، سینه زمین را شکافتیم و 
در آن، دانه ها رویاندیم و انگور و ســبزى و درخت زیتون و خرما و بوســتان   هاى بزرگ با درختان ستبر و 

ــما و چهارپایانتان (سوره عبس، آیات 24-32). میوه و مرتع براى بهره گیرى ش

باکترى هاى ریزوســفرى محرك رشــد گیاه (PGPRs) با مجموعه اى از مکانیسم هاى بیوشیمیایى مانند تولید هورمون هاى 
رشــدى، تولید ســیدروفور، تولید آنزیم هاى ضدقارچى، تثبیت ازت و حل کنندگى فســفات، به افزایش رشد، سالمت، 
 PGPR قدرت دفاعى و عملکرد گیاهان کمک مى کنند. کود بیولوژیک پروبیو 96، بر پایه یکى از موفق ترین باکترى هاى
به نام Bacillus subtilis فرموله شده و کارایى آن در افزایش عملکرد محصوالت مختلف بویژه گندم، جو، ذرت و افزایش 
مقاومت گیاهانى مانند ســبزیجات، صیفى جات، درختان میوه و ... به عوامل بیمارى زاى ریشــه و طوقه به اثبات رســیده 
است. این محصول را مى توان بصورت بذرمال یا به همراه آب آبیارى براى محصوالت مختلف استفاده کرده و یا ریشه 
قلمه، نهال و نشاء را با آن تیمار کرد. با توجه به شروع فصل کشت گندم و جو، انجام بذرمال با این محصول به میزان 
 www.biorun.ir یک لیتر به ازاى هر 60 کیلوگرم بذر توصیه مى شود. براى مشاهده اطالعات کامل محصول، به سایت

مراجعه کنید.

کود بیولوژیک پروبیو 96

گیاهان، در طول صدها میلیون ســال، روابط همزیســتى پیچیده اى با 
میکروارگانیســم هاى مختلف برقرار کرده اند. ماحصل این روابط براى 
گیاهان عمدتا به صورت تأمین مواد غذایى مختلف، تولید هورمون هاى 
رشد و سیدروفور، تولید عوامل و ترکیبات ضداسترس و ... است که 
در مجموع، به بهتر شدن وضعیت رشد و عملکرد گیاه و افزایش مقاومت 
آن به تنش هاى زنده و غیرزنده کمک مى کند. در کشاورزى مدرن امروز 
کــه عمدتــا برپایه اســتفاده از طیف وســیعى از کودها و آفتکش هاى 

اهمیت بذرمال محصوالت زراعى با کودهاى بیولوژیک

شیمیایى استوار است، متاسفانه بخش مهمى از جمعیت میکروارگانیسم هاى مفید خاك دچار زوال شده و به عبارتى، گیاهان 
جزء مهمى از چرخه طبیعى رشد خود را از دست داده اند. با تولید انبوه این عوامل و بازگرداندن آنها به خاك، چه به صورت 
بذرمــال و چــه بــه همراه آب آبیارى یا محلول پاشــى، مى توان گیاهــان را مجددا از مزایاى آنها بهره مند کرده و در کنار تولید 

محصول سالم و باکیفیت، عملکرد و سالمت گیاهان را نیز بهبود بخشید.
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آقاى مهندس خورج، از کشــاورزان بســیار فعال و باذوق 
شهرســتان آسارا، دو سه ســالى هست که باغ چند هکتارى 
خود را به طور کامال ارگانیک و بدون اســتفاده از هیچگونه 
نهاده شیمیایى مدیریت مى کند. ایشان، تمام عناصر غذایى 
موردنیــاز را از نهاده هــاى بیولوژیک و ارگانیک تهیه کرده و 
براى کنترل آفات و بیمارى ها نیز تا آنجا که ممکن اســت از 
هیچ نهاده شــیمیایى اســتفاده نمى کنند. استفاده از تله هاى 
فرومونى و رنگى، مدیریت صحیح تغذیه و کاربرد آفتکش هاى 
بیولوژیک همچون حشــره کش بایولپ و قارچکش تریکوران 
پى به خوبى توانســته اســت نیازهاى این باغدار نمونه در 

تولید میوه هاى سالم و ارگانیک را برطرف نماید.

بازدید از باغات میوه مناطق کوهســتانى روستاى نسا واقع در شهرستان آسارا (استان البرز، جاده 
چالوس) به منظور بررسى کارایى کودها و آفتکش هاى بیولوژیک بایوران و ارائه راهکار براى کنترل 

آفات و بیمارى ها (30 تیر ماه 1399)
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 بازدید از باغات میوه شهرســتان کوهسار به 
منظــور ارزیابى کارایى کودها و آفتکش هاى 

بیولوژیک (23 تیر ماه 1399)

در تاریخ 5 مرداد 1399، بازدیدى از مزرعه بزرگ تولید گل محمدى 
ارگانیــک در شهرســتان فیروزکوه به عمــل آمد تا در زمینه تغذیه و 
مدیریت آفات و بیمارى هاى این محصول به منظور تامین فراورده هاى 
عارى از ترکیبات شــیمیایى راهکارهایى به کارشناســان این مجموعه 

ارائه شود.

بازدید از مزرعه بزرگ تولید گل محمدى در شهرستان فیروزکوه (استان تهران، 5 مرداد 1399)
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در تاریخ 6 مرداد 1399، بازدیدى از گلخانه بزرگ 
تولید نشــاء صیفى و سبزى که به تازگى به استفاده 
از کودهاى بیولوژیک بویژه پروبیو 96 و رشــدَافزا 
تمایــل پیــدا کرده اند بــه عمل آمده و نقاط ضعف و 
قــوت کاربرد نهاده هاى بیولوژیــک در مراکر تولید 
نشــاء بــا توجه به تجربه طوالنــى این مجموعه، مورد 

بررسى قرار گرفت.

بازدید از گلخانه بزرگ تولید نشاء صیفى و سبزى در 
شهرستان نظرآباد (6 مرداد 1399)

بازدید از گلخانه هاى مدرن تولید توت فرنگى 
و کاکتوس در شهرستان هشتگرد (استان البرز، 

14 مرداد 1399)
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بازدید مدیران و کارشناسان معاونت باغبانى وزارت 
جهاد کشاورزى و سازمان جهاد کشاورزى استان البرز 

از مجموعه بایوران (27 مرداد ماه 1399)

نمونه بردارى از مزارع یونجه و ذرت به 
منظور شروع تولید انبوه عوامل کنترل 

بیولوژیک ماکرو در مجموعه بایوران



The BIORUN BulletinBIORUNBIORUN فصلنامه بایوران
Summer 2020/ 1399 تابستان

 Dermestidae سوسک هاى فرش و قالى، گروهى از سخت بالپوشان متعلق به خانواده
هستند که اغلب به رنگ سیاه با لکه هاى کرکى به رنگ هاى زرد تا نارنجى یا سفید 
روى ســطح پشــتى بدن دیده مى شــوند. الروهاى این حشرات نیز بدن دوکى به 
اندازه کمتر از یک سانتیمتر دارند و معموال بدن آنها توسط موهاى بلند احاطه شده 
اســت. این سوســک ها، از عمومى ترین گروه هاى حشرات در منازل هستند و در 
ســال هاى اخیر، گزارش هاى بســیار زیادى از حضور آنها در منازل و نگرانى در 
زمینه گزش، حساسیت یا خسارت آنها منتشر شده است. این حشرات، معموال از 
فراورده هاى جانورى بویژه پشــم، پر، مو و کرك تغذیه مى کنند و حضور آنها در 
منازل، به معناى تغذیه از اشیایى مانند فرش، قالى، لباس هاى پشمى، مبل و ... 
است. این حشرات، گزش ندارند و بندرت جمعیت آنها در منازل آنقدر باال مى رود 
که مشکل حساسیت ایجاد کنند. بهترین روش براى کنترل این حشرات، استفاده 
مکرر از جاروبرقى با دور باال در تمام بخش هاى منزل بویژه گوشه دیوارها و حاشیه 
فرش اســت. ســموم عمومى مانند پودرهاى حشــره کش نیز تاثیر خوبى روى این 

حشرات دارند.

سوسک هاى فرش و قالى

در ســال زراعى 1396-97، یک طرح ملى با همکارى شــرکت 
بایوران، معاونت امور زراعت وزرات جهاد کشاورزى و مرکز جهاد 
کشاورزى شهرستان قروه (استان کردستان) در زمینى به مساحت 
شش هکتار به منظور بررسى کارایى کودهاى بیولوژیک در بهبود 
عملکرد گندم آبى اجرا شد. براساس نتایج به دست آمده در روز 
برداشــت، چهار کود زیســتى پروبیو 96، بایوفارم، بایوفسفات 
بایوران و فسفاته به رشد به ترتیب باعث افزایش عملکرد گندم 
به میزان 47، 39، 28 و 15 درصد در مقایســه با شــاهد و 
میانگین عملکرد منطقه شدند. در حالى که در مزرعه شاهد که 
طبق برنامه هرساله کشت شده است، میزان عملکرد حدود 5714 
کیلوگرم در هکتار بود، انجام بذرمال گندم در زمان کشــت به 
میــزان چهــار لیتر در هکتــار، میزان عملکرد را تا حدود 8300 
کیلوگرم در هکتار، یعنى بیش از 5/2 تن افزایش داده است.

کارایى کودهاى بیولوژیک بایوران در بهبود عملکرد گندم 
در استان کردستان
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بررسى کارایى یک پروبیوتیک جدید مبتنى بر چند سویه باسیلوس که موجب بهبود عملکرد رشد و خصوصیات روده در جوجه هاى 
گوشتى درگیر شده با کلستریدیوم پرفرنژنس مى شود

چکیده:
به دلیل پیروى از قوانین سختگیرانه در مورد استفاده از محرکهاى رشد آنتى بیوتیکى(AGP) ، تولید پروبیوتیک هاى خوراکى در صنعت 
ضرورى به نظر مى رســد. باســیلوس ها به دلیل عملکرد و ثباتشــان، در حال تبدیل شــدن به یک گزینه مناســب هســتند. این مطالعه با 
هدف ارزیابى تأثیر یک پروبیوتیک جدید مبتنى بر چند ســویه باســیلوس، بر عملکرد رشــد و ســالمت روده جوجه هاى گوشــتى نر سویه 
Ross 308 که با کلســتریدیوم پرفرنژنس نوع  A درگیر شــده اند، انجام شــده اســت. جوجه هاى گوشــتى با برنامه ى 4 مرحله اى تغذیه 
شــدند، که در آن جیره هاى غذایى حاوى انرژى متابولیســمى اســتاندارد (%100) هســتند و یا سطح انرژى متابولیسمى تا (%98) کاهش 

یافته است. 
پروبیوتیک مورد آزمون در یک آزمایش 35 روزه و در قالب طرح آزمایشــى فاکتوریل 2 × 3 با کنترل منفى بدون مکمل و یک محصول 
تجارى به عنوان کنترل مثبت مقایسه شد. در روز 14 جوجه ها یکبار با کلستریدیوم پرفرنژنس تلقیح شدند. براى محاسبه عملکرد رشد،  
وزن بدن (BW) ، خوراك مصرفى (FI) و ضریب تبدیل خوراك (FCR) بصورت هفتگى  اندازه گیرى شد. هیستو مورفولوژى پرزها، ضایعات 

روده و وزن کبد در 35 روزگى ارزیابى شد.

جوجه هاى گوشتى که با استفاده از جیره ى حاوى پروبیوتیک مورد آزمون و انرژى متابولیسمى کاهش یافته تغذیه شدند، باالترین وزن 
بدن  (P=0.037) و ضریب تبدیل (P=0.014) را نسبت به شاهد منفى بدست آوردند. جوجه هاى گوشتى که با جیره ى حاوى پروبیوتیک 
مورد آزمون و انرژى متابولیسمى استاندارد تغذیه شدند، از 21 روزگى به بعد، نسبت به تیمار شاهد منفى ضریب تبدیل بهترى نشان 
 (P = 0.0004) و ژوژنوم (P<0.0001) و نسبت ارتفاع پرزها به عمق آنها در دوازدهه (P=0.012) دادند. افزایش ارتفاع پرزهاى دئودنوم
در جوجه هاى گوشتى تغذیه شده با جیره غذایى حاوى پروبیوتیک مورد آزمایش و انرژى متابولیسمى کاهش یافته مشاهده شد. عالوه بر 
این، پروبیوتیک  منجر به کاهش قابل توجهى در وزن نسبى کبد در هر دو گروه انرژى متابولیسمى (%100  و %98) شد. بنابراین، نتایج 
نشــان مى دهد که پروبیوتیک جدید مبتنى بر چند ســویه باســیلوس باعث افزایش عملکرد و بهبود ســالمت روده در جوجه هاى گوشتى 

مى شود و مى تواند به عنوان یک جایگزین  مناسب براى محرك هاى رشد آنتى بیوتیکى در تولید مرغ گوشتى قرار گیرد.
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در صـورتى که عالقه 

به دریافت مقاله کامل 

دارید به سایت بایوران

 به آدرس زیر مراجعه 

کنید.
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چکیده
سالهاست که صنعت طیور تحت تًاثیر عفونت باکتریایى ناشى از اشرشیا کلى و سالمونال قرار دارد. این بیمارى ها همه ساله در سرتاسر 
جهان موجب بروز زیان هاى اقتصادى فراوانى به تولید کنندگان گوشــت مرغ و تخم مرغ مى شــود. عالوه بر این، تخم مرغ هاى آلوده به 

سالمونال موجب بروز بیمارى و گاهًا مرگ مصرف کنندگان مى شود.
در این رابطه گزارشات فراوانى وجود دارد که استفاده از واکسن زنده و پروبیوتیک گزینه اى مناسب براى کنترل عفونت هاى باکتریایى 

مى باشد، بطوریکه استفاده از واکسن زنده سالمونال همراه با پروبیوتیک موجب مقابله با باکترى اشرشیاکلى نیز مى شود.

بررسى میزان حفاظت در برابر اشریشیا کلى و سالمونال کنتاکى پرندگان در مرغانى که  پروبیوتیک و همچنین واکسن زنده 
سالمونال را دریافت کردند

از ســوى دیگر باکترى هاى پروبیوتیک با افزایش فعالیت ســیتوکین ها، افزایش بیان گیرنده هاى موثر در القا پاســخ 
ایمنى، افزایش تولید آنتى بادى و در نهایت تولید اسیدهاى چرب کوتاه زنجیر موجب تقویت سیستم ایمنى و کاهش 
اثرات منفى ناشــى از حضور باکترى هاى بیمارى زا مى شــوند، به همین دلیل در بســیارى از منابع از پروبیوتیک ها به 

عنوان ادجوانت در کنار واکسن یاد شده است.
یک آزمایش با هدف اســتفاده از پروبیوتیک (به عنوان یک تحریک کننده غیر اختصاصى سیســتم ایمنى علیه ژن یا 
آنتى ژنى که همراه آن تزریق شــده) در کنار واکســن زنده ســالمونال براى مقابله با باکترى اشرشــیاکلى و سالمونال در 

مرغان تخمگذار لگهورن در سال 2019 توسط گراهام و همکاران انجام شد.

تیمارهاى آزمایشــى در این تحقیق با 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار به ترتیب شــامل:
گروه کنترل

گروه مصرف کننده پروبیوتیک به میزان 5/2 گرم در 3/2 کیلو گرم خوراك
گروه مصرف کننده واکسن زنده سالمونال

گروه مصرف کننده پروبیوتیک و واکسن زنده سالمونال

آزمایش اول:
پروبیوتیک از روز اول دوره پرورش در خوراك پرندگان اســتفاده شــد، همچنین جوجه ها در روز 4 ام دوره پرورش بصورت 
خوراکى با واکســن زنده ســالمونال واکســینه شــدند و 2 هفته بعد نیز این فرآیند تکرار شــد. در ادامه در روز 50 دوره پرورش 

تمام جوجه ها با باکترى اشرشیاکلى چالش داده شدند.
سطح پاسخ ایمنى بدن از طریق میزان IgY سرم توسط دستگاه ELISA اندازه گیرى شد و در ادامه پتانسیل باکترى کشى پالسما و 

خون علیه باکترى اشرشیاکلى در آزمایشگاه مورد بررسى قرار گرفت.

بررســى میزان درجه آســیب به بافت هاى بدن (شــش ها، قلب و کبد) توســط باکترى اشرشیاکلى و شمارش جمعیت این باکترى در 
بافت ها هدف در انتهاى آزمایش انجام شد.

آزمایش دوم:
در آزمایش دوم که کامُال مشــابه با آزمایش اول بود، پرندگان در روز 58 توســط باکترى ســالمونال کنتاکى آلوده شــدند و 3، 7 و 
14روز پس از چالش مدفوع پرندگان جمع آورى شــد و جمعیت میکروبى ســالمونال در مدفوع مورد شــمارش قرار گرفت. همچنین 
در 21 روز پس از چالش پرندگان کشــتار شــدند و از محتویات روده باریک، ســکوم و روده بزرگ نمونه بردارى شــد تا جمعیت 

میکروبى آنها مورد بررسى قرارگیرد.

Graham A. J. Redweik - Zachary R. Stromberg- Angelica Van Goor - Melha Mellata
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آزمایش دوم:
در آزمایش دوم که کامُال مشــابه با آزمایش اول بود، پرندگان در روز 58 توســط باکترى ســالمونال کنتاکى آلوده شــدند و 3، 7 و 
14روز پس از چالش مدفوع پرندگان جمع آورى شــد و جمعیت میکروبى ســالمونال در مدفوع مورد شــمارش قرار گرفت. همچنین 
در 21 روز پس از چالش پرندگان کشــتار شــدند و از محتویات روده باریک، ســکوم و روده بزرگ نمونه بردارى شــد تا جمعیت 

میکروبى آنها مورد بررسى قرارگیرد.

کاهش ضخامت الیه خارجى بافت اپیتلیال 
روده باریک بویژه در ناحیه ژژنوم موجب 
ــتریدیوم  افزایش جمعیت باکترى کلس
پرفرنجنس و در نتیجه آن افزایش اسیب به 
بافت روده و بروز تورم نکروتیک مى شود.

استفاده از باسیلوس سوبتیلــیس به موجب مصرف اکسیژن و در نتیجه افزایش جمعیت باکترى هاى مفید موجب افزایش ضخامت بافت اپیتلیال روده باریک و کاهش اثرات منفى ناشى از 
حضور باکترى هاى پاتوژن  مى شود
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نتایج حاصل از این مطالعه نشــان داد که، پروبیوتیک بطور معنى دارى توانایى باالیى در جلوگیرى از رشــد باکترى هاى اشرشــیاکلى 
و ســالمونال دارد (P<0.05). همچنین محققین در این مطالعه گزارش کردند که اســتفاده از پروبیوتیک به تنهایى یا همزمان با 
تزریق واکســن موجب کاهش ضایعات ناشــى از عفونت باکتریایى مى شــود (P<0.05) و از ســویى جمعیت باکترى هاى ســالمونال و 
اشرشــیاکلى را بطور معنى دارى کاهش مى دهد (P<0.05). در همین رابطه آنها نشــان دادند که اســتفاده از واکســن همراه با 

.(P<0.05) پروبیوتیک موجب از بین رفتن کامل جمعیت ســالمونال در پایان هفته اول بعد از چالش شــد
نتایج حاصل از این مطالعه نشــان داد که اســتفاده از پروبیوتیک به عنوان یک ادجوانت در کنار واکســن ســالمونال روشــى عملى 

و کاربردى در جهت کاهش عفونت ناشــى از ســالمونال و اشرشــیاکلى در طیور مى باشد.

در صـورتى که عالقه 

به دریافت مقاله کامل 

دارید به سایت بایوران

 به آدرس زیر مراجعه 

کنید.

https://biorun.ir

حضور شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا در نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللى دام و طیور

بــا توجــه به نقش پراهمیــت و ارزنده صنعت دام، طیور و آبزیان در عصر حاضر 
در جهت تامین غذاى ســالم و کافى براى جوامع بشــرى و از ســوي دیگر جایگاه 
ویژه و مهم برگزاري نمایشــگاه هاى بین المللى در تبادل اطالعات فنى، آشــنائى 

صاحبان صنایع و پژوهشــگران و دســت اندرکاران با آخرین دســتاوردهاى روز جهان در حوزه خوراك دام و طیور، احترام به 
حقــوق مصــرف کننــده و همچنیــن بمنظــور معرفــى محصوالت جدید و نوآورانه، حضوره ســالیانه در نمایشــگاه بین المللی دام و 

طیور و صنایع وابســته یکى از مهمترین ارکان مجموعه فناورى زیســتى طبیعت گرا (بایوران) میباشــد.
در همیــن رابطــه نوزدهمیــن دوره نمایشــگاه بین المللى دام و طیور و صنایع وابســته به عنوان معتبرترین رویداد نمایشــگاهى 
صنعت دام و طیور کشــور، امســال با رعایت کامل پروتکل هاى بهداشــتى و متناســب با دســتورالعمل هاى منتشــر شــده توسط 
ســتاد ملــى مبــارزه بــا کرونا با حضور تولیدکنندگان، واردکنندگان، متخصصــان و فعاالن اقتصادى از 5 تا 8 مهرماه در محل دائمى 

نمایشــگاه هاى بین المللى تهران برگزار شــد.
شــرکت فناورى زیســتى طبیعت گرا (بایوران) با حضور فعال در این نمایشــگاه ضمن معرفى دســتاوردهاى خود در حوزه هاى 
تولیــدى و پژوهشــى و معرفــى محصــوالت جدیــد، طــى 4 روز پذیراى فعاالن بخش هــاى مختلف این صنعت بود که با اســتقبال 

خوب همکاران مواجه شــد.
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قابلیت تولید آنزیم توسط میکروارگانیسم ها مى تواند به حیوانات براى استفاده بهتر از مواد غذایى، بهبود عملکرد 

و ضریب تبدیل کمک کند. تقویت سیستم ایمنى میزبان یکى دیگر از اهداف استفاده از پروبیوتیک ها است. 

باکترى هاى پروبیوتیک اثرات مثبتى روى ســالمتى داشــته که از جمله آن افزایش تکثیر لنفوســیت ها، بهبود ایمنى 

ذاتــى و اکتســابى، همــراه بــا فعالیت ضد التهابــى را مى توان نام برد. همچنین با مصرف پروبیوتیک داراى ســویه 

باســیلوس ســوبتیلیس ســطح ایمونوگلوبولین A به عنوان یک شــاخص وضعیت ایمنى همورال در حیوانات افزایش 

یافت. تحقیقات نشان داده که چنانچه تعادل میکروبى در دستگاه گوارش بر قرار باشد امکان رشد عوامل بیماریزا 

کاهش مى یابد. با توجه به اینکه پروبیوتیک هاى داراى ســویه باســیلوس ســوبتیلیس موجب اختالل در متابولیســم 

باکترى هاى بیماریزا همچون باکترى کلســتریدیوم پرفرینجنس به عنوان عامل اصلى بروز تورم نکروتیک مى شــوند، 

لذا باعث مى شــوند که باکترى هاى پاتوژن موجود در دســتگاه گوارش پروتئین کمترى را به موادى همچون آمونیاك 

(آمونیاك براى حیوانات ســمى اســت، این ترکیب با عمل آورى اســیدهاى آمینه در ســطح روده توســط باکترى هاى 

اوره آز تولید مى شــود) و آمین هاى بیولوژیک که براى حیوان ســمى هســتند و ســبب اختالل در جذب مواد مغذى از 

دیواره دســتگاه گوارش مى شــوند، تبدیل کنند. بنابراین، اســتفاده از پروبیوتیک ها ســبب مى شود که مواد مغذى 

بیشترى در دسترس حیوان قرار گیرد و به دلیل تأثیر مثبت این مواد بر متابولیسم بدن، ممکن است ذخیره پروتئین 

در بدن حیوان میزبان افزایش یافته و بدین ترتیب باعث افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایى شــود. 

همچنین نتایج مطالعات فراوانى نشان داد که مصرف پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس موجب افزایش فعالیت آنزیم 

آلکالین فسفاتاز مى شود که نقش آن در افزایش جذب مواد معدنى به خصوص فسفر روشن شده است. 



پودر مخلوط 
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