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رویدادهاى مهم ماه
گرگان،  گلستان،  استان  نمونه  گندمکاران  گردهمایى 
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اندام هوایى گیاهان که تحت عنوان فیلوســفر شــناخته مى شــوند، محل اســتقرار و فعالیت مجموعه اى از 
باکترى هاى محرك رشد گیاه هستند که با طیفى از فعالیت هاى زیستى مانند تثبیت ازت، حل کنندگى فسفات، 
تولید هورمون هاى رشــدى، آزادســازى ترکیبات ضداسترس و فعالیت هاى ضدقارچى نقش بسیار موثرى بر 
افزایش رشد، سالمت و مقاومت گیاهان به تنش هاى زنده و غیرزنده ایفا مى کنند. کود بیولوژیک رشدَافزا، 
بر پایه مجموعه اى از مهم ترین باکترى هاى موجود در اندام هوایى گیاهان تولید و براى محلول پاشــى روى 
اندام هوایى گیاهان مختلف به منظور بهبود رشد، افزایش گلدهى و تولید میوه، افزایش عملکرد و افزایش 
مقاومت در برابر تنش هایى مانند سرما و گرماى بیش از حد، ترکیبات شیمیایى نظیر علف کش ها و آفتکش ها، 
شــورى و ... فرموله شــده اســت. بســته به سطح شــاخ و برگ گیاه هدف، 1/5 تا 5 لیتر از محلول رشدَافزا 
را در مقدار مناسبى آب حل کرده و براى مساحت یک هکتار از باغ یا مزرعه محلول پاشى کنید. براى مشاهده 

اطالعات کامل محصول، به ســایت www.biorun.ir مراجعه کنید.

کود بیولوژیک رشدَافزا
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کشاورزى،  حمایتى  خدمات  شرکت  همایش 
استان خوزستان، اهواز و دزفول، 13 و 14 

آبان ماه 1398

ِیٍّت َفَأنَزْلَنا ِبِه  َیاَح بُْشًرا َبْیَن َیَدْي َرْحَمِتِه َحَتّى ِإَذا َأَقَلّْت َسَحاًبا ِثَقاًال ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َمّ َو ُهَو اَلِّذي ُیْرِسُل الِرّ
ُروَن اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمن ُکِلّ الَثَّمَراِت َکَذِلَک نُْخِرُج اْلمْوَتى َلَعَلُّکْم َتَذَکّ

و او خدایى اســت که بادها را به بشارت باران رحمت خویش در پیش فرستد، تا ابرهاى 
ســنگین را بر دارند، ما آنها را به شهر و دیارى که از بى آبى مرده است برانیم و بدان 
سبب باران فرو فرستیم و هرگونه ثمر و حاصل از آن برآوریم، همین گونه مردگان را نیز 

از خاك برانگیزیم، باشد که شما ذکر و ثناى او را بجا بیاورید و پند بگیرید.
سوره اعراف، آیه 57
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برداشت ذرت از مزارع تیمارشده 
بایوران زیستى  کودهاى  با 

شرکت  نظرآباد،  البرز،  استان 
بستان صنعت  و  کشت 

مازندران،  استان  نهاده ها،  و  سم  کود،  نمایشگاه 
21 تا 24 آبان ماه 1398

کنترل  مدیران  از  جمعى  بازدید 
کشاورزى  محصوالت  تولید  کیفى 

سالم از کارخانه بایوران، 18 آبان 
ماه 1398
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بستان صنعت  و  کشت 
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اهمیت رعایت بهداشت باغ 

رعایت بهداشــت باغات در فصل پاییز و زمســتان مى تواند در کنترل بســیارى از بیمارى هاى گیاهى و آفات نقش موثرى داشــته باشــد، زیرا 
با از بین بردن کانون آلودگى در محل زمســتان گذرانى در فصل پاییز و زمســتان، اینوکلوم بیمارى زا یا مایه تلقیح و فرم هاى زمســتانگذران 
آفات که باعث شــروع خســارت در فصل بعد مى شــود، وجود نخواهد داشــت تا میزبان را مورد حمله قرار دهد. جمع آورى برگ هاى کف 
باغ در پاییز و زمســتان باعث کاهش چشــمگیر بیمارى هایى از قبیل لکه ســیاه ســیب، لکه ســیاه (آنتراکنوز) گردو، لکه آجرى بادام، ســنک 
صنوبــر و بیــد انجیــر و همچنیــن جمــع آورى میوه هاى آلــوده نیز در کاهش جمعیت آفــات از قبیل مگس میوه مدیترانه اى، زنبــور مغزخوار 
پســته، زنبور طالیى مغزخوار پســته و مگس زیتون بســیار موثر اســت. پانســمان زخم هاى ناشــى از هرس با ترکیبات مناســب نقش بسیار 
موثــرى در کاهــش شــدت بیمارى هــا و آفــات در فصل بعد دارد، چرا که بســیارى از  این عوامل، راه خــود را از محل این زخم ها به داخل 

مى کنند. باز  گیاه 

خــاك یکــى از فاکتورهاى مهم بــراى تولید محصوالت 
کشــاورزى مختلف مى باشد. عوامل تاثیرگذار خاك در 
بهبــود عملکرد گیاهان بســیار متنوع  و شــامل عوامل 
فیزیکى، شیمیایى، بیولوژیک و ... مى باشند. در بخش 
بیولوژیک یا زنده خاك تخمین زده مى شود که بیش از 
10 هزار میلیارد موجود زنده، شــامل انواع باکترى ها، 

اهمیت تنوع زیستى و سالمت خاك در کشاورزى
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قارچ ها، جلبک ها و ... در یک متر مکعب یک نمونه خاك حاصلخیز زندگى مى  کنند که بیش از 70 درصد آنها جزء عوامل مفید براى خاك و گیاهان 
هستند و سبب افزایش عملکرد و سالمت گیاهان مى شوند. کاربرد نادرست و بى رویه کودها و سموم شیمیایى، نه تنها محیط زیست و سالمت 
انسان ها را به خطر مى اندازد، بلکه با کاهش یا حذف این جمعیت زنده و مفید، میزان عملکرد محصوالت کشاورزى را نیز به شدت کاهش مى دهد. 
کاهش عملکردى که برخى از کشاورزان عزیز به اشتباه سعى مى کنند با افزایش کاربرد نهاده هاى شیمیایى آن را جبران کنند، غافل از اینکه با 
این اقدام به وخامت اوضاع افزوده مى شــود. در صورتى که با اســتفاده از کودهاى زیســتى در این خاك ها و بازگرداندن برخى از عوامل زنده 

مهم به شکل مصنوعى، ضمن حفظ بهداشت و سالمت جامعه و محیط زیست، مى توان به افزایش عملکرد چشمگیرى نیز دست یافت.



کنه هاى نرم

تصویر ویژه
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 صاحب امتیاز: شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا
 دپارتمــــان تحقــیق و توســـعه و مارکــــتینگ

پروبیوتیک هاى گیاهى
 هیات تحریریه: دکتر سلیـــمــان قاســـــــــمى،
 دکتر سید محمد تبـــادکانى،  دکتر سعیده رنجبر،
دکتر سمیه رحیمى، مهندس مجتبى رستم آبادى

شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا
آدرس: کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی

تلفن: ٧-٦٦ ٦٦ ٨٠ ٣٤  ٠٢٦ 
فکس:    ٦٤ ٤٥ ٨٠ ٣٤ ٠٢٦ 

www.biorun.ir
@ organicinputs

biorun_biologic_products

بیمارى شــانکر باکتریایى درختان میوه هســته دار، یک بیمارى باکتریایى بســیار شایع 
در ایران و از مهم ترین عوامل کاهش طول عمر باغات به شمار مى رود. عامل این بیمارى، 
چندین پاتوار از باکترى Pseudomonas syringae هســتند که به گونه ها و ارقام 
مختلــف درختــان هســته دار حملــه مى کنند. عالئــم بیمارى در ابتــدا بصورت ظهور 
شانکرهایى به رنگ هاى قهوه اى تیره تا قرمز تیره روى شاخه ها و تنه است که بعدها 
با ترشح صمغ و پوسته پوسته شدن شاخه و تنه همراه مى شود. روى برگ ها و میوه ها 
زخم هایى به رنگ قهوه اى همراه با هاله زردرنگ ایجاد شــده و گل ها و جوانه ها دچار 
مرگ مى شــوند. براى مدیریت این بیمارى، رعایت بهداشــت باغ شــامل از بین بردن 
بقایاى آلوده، دقت در شیوه آبیارى و جلوگیرى از تماس ادوات باغبانى آلوده با درختان 
ســالم و همچنین مســدود نمودن زخم هاى ناشــى از هرس از اهمیت باالیى برخوردار 
اســت. اســتفاده دقیق و به موقع ترکیبات و ســموم مســى مانند ترکیب بوردو نیز 

مى تواند تا حدودى به تســکین بیمارى کمک کند.

یکى از موارد رایج مراجعه به کلینیک هاى گیاهپزشکى یا گروه هاى حشره شناسى، مشاهده این موجودات کوچک (بین نیم تا یک سانتیمتر) 

در منازل است که بعضا موارد گزش نیز گزارش مى شود. این جانوران، کنه هاى خانواده Argasidae هستند که تحت عنوان کنه هاى 
نرم یا کنه هاى پرندگان شناخته مى شوند. این کنه ها عمدتا روى بدن یا در النه پرندگان مستقر شده و از خون آنها تغذیه مى کنند، 
اما اگر شرایط فراهم باشد، مى توانند انسان را نیز نیش زده و از خون آن تغذیه کنند. این کنه ها، به همراه پرندگانى که در بالکن 
منازل، پشــت بام، روى کولر یا اطراف پنجره نشســته یا النه مى ســازند به منازل راه یافته و عمدتا در گوشــه فرش ها و شــکاف هاى 
مختلف پنهان مى شوند. تعداد این جانوران بندرت زیاد مى شود و نیازى به سمپاشى علیه آنها نیست، بلکه جستجوى پناهگاه ها و از 
بین بردن آنها به همراه کشــیدن جاروبرقى مى تواند آنها را کنترل کند. از بین بردن محل هاى النه ســازى پرندگانى مانند کبوتر، 
قمرى و گنجشک در بالکن ها یا روى کولر و حذف محل هایى که پرندگان براى استراحت انتخاب مى کنند نیز در جلوگیرى از ورود این 
کنه ها به منازل موثر است. این کنه ها ناقل بیمارى نیستند و تنها محل گزش آنها ممکن است مانند گزیدن پشه یا ساس، با خارش، 

تورم و التهاب همراه باشد.

بیمارى شانکر باکتریایى درختان میوه

تنوع موجودات مفید در خاك شــامل باکترى ها (1)، قارچ ها (2)، آغازیان (3)، نماتودها (4)، 
حشرات (5) و کرم هاى خاکى (6)
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