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رویدادهاى مهم ماه

هفته  کشاورزى  دستاوردهاى  نمایشگاه  پنجمین 
پژوهش استان البرز، 16 تا 19 آذر 1398

بازدید و ارزیابى اثرات مثبت اســتفاده از کود زیستى 
پروبیو96 در تولید نشــاء در گلخانه رویاى سبز سلیم در 

شهرستان نظرآباد، 20 آذر ماه 1398

هفته زى 
1398

بازدید و
پروبیو96
ش

حکمت 128 نهج البالغه

قــارچ Trichoderma harzianum یکــى از موفق تریــن و معروف ترین عوامل پروبیوتیک گیاهى اســت که در قالب 
کود و قارچکش بیولوژیک در محصوالت مختلف مورد اســتفاده قرار مى گیرد. جدایه هاى این قارچ توانایى 
کلنیزاســیون باالیى روى ریشــه گیاهان مختلف دارند و از قدرت رقابت باالیى در مقابل قارچ هاى بیمارگر 
خاکــزاد ماننــد گونه هــاى مختلــف Pythium، Phytophthora، Rhizoctonia، Fusarium و ... برخوردارند. این قارچ، 
همچنین با ترشــح هورمون هاى رشــدى مانند اکســین و ژیبرلین، نقش ویژه اى در افزایش ریشــه زایى 
گیاهان داشــته و القاى مقاومت و تقویت سیســتم ایمنى گیاه نیز از دیگر اثرات مفید کاربرد آن اســت. 
تریکوران پى، به صورت فرموالســیون پودر قابل حل در آب (WP) تولید شــده و براى اســتفاده بصورت 
بذرمــال یــا بــه همراه آب آبیارى براى گیاهــان مختلف مانند محصوالت زراعــى و گلخانه اى و درختان میوه 
و زینتــى مناســب اســت. اســتفاده تــوام تریکوران پى و کــود بیولوژیک پروبیو 96 براى بهبود رشــد و 
پیشــگیرى یا مدیریت طیفى از بیمارى هاى قارچى خاکزاد ریشــه و طوقه بســیار موثر واقع مى شــود. براى 

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

کود بیولوژیک تریکوران پى
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در آغاز ســرما (فصل پاییز) خود را از سرما نگه دارید و در آخرش (فصل بهار) خود را به 
آن بســپارید؛ زیرا سرما با تن ها همان مى کند که با شاخه هاى درخت: در آغاز مى سوزاند 

و در پایان، به برگ و بار مى نشاند.

ُلُه ُیحِرُق  وُه ِفی آِخِرِه، َفإَنُّه َیفَعُل ِفى األبداِن َکما َیفَعُل ِفى األغصاِن أَوّ ِلِه َو َتَلَقّ وا الَبرَد فی أَوّ َتوَقّ
َو آِخُرُه ُیوِرُق 

 امیرالمؤمنین علی علیه السالم: 
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مکانیزاسیون،  کشاورزى،  نمایشگاه 
آبیارى و نهاده ها در استان 

اصفهان، 26 تا 29 آذر 1398

نمایشــگاه انجمن ارگانیک ایران در استان تهران، 28 آبان تا 1 
آذر ماه 1398
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تاج خروس: گیاهى مناسب اقلیم هاى کم آب

تاج خروس ( Amaranthus sp ) گیاهى علوفه اى متعلق به خانواده Amaranthaceae اســت که در بیشــتر مناطق دنیا به عنوان یک گونه علوفه اى 
مرغوب کشــت مى شــود. این گیاه ارزش غذایى بســیار باالیى دارد، به طورى که پروتئین آن از ذرت باالتر و چربى آن مرغوب تر مى باشــد. 
ذرت، ســورگوم و ارزن گیاهان علوفه اى هســتند که در حال حاضر در اکثر مناطق کشــت مى شــوند، ولى در شــرایط کم آبى حاضر، این 
محصوالت مناســب کشــت نیســتند. در چنین شــرایطى، تاج خروس مى تواند کشــت مناســب براى جایگزینى این محصوالت باشــد، چرا که 
مصرف آب آن یک چهارم ذرت، ســورگوم و ارزن، اما بهره ورى آن ســه برابر این گیاهان اســت. این گیاه آنقدر مقاوم اســت که مصرف 
نهاده هاى کشــاورزى مثل ســم و کود در آن به حداقل مى رســد و این موضوع، هزینه هاى تولید را به نصف کاهش مى دهد. از این گیاه در 
کشــورهاى آفریقا، آمریکا، روســیه، چین و هند اســتفاده هاى فراوانى مى شــود. مردم برگ تاج خروس را که سرشــار از آهن اســت، براى 

مصارف غذایى و دانه هاى آن را که سرشــار از کلســیم اســت در نان و کلوچه اســتفاده مى کنند.
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در تاریخ دوم دسامبر سال 1984 مصادف با 11 آذر 1363، انفجار در کارخانه آمریکایى یونیون 
کارباید که تولیدکننده آفتکش هاى شــیمیایى بود، منجر به نشــت بیش از 30 تن گاز شــیمیایى 
سمى به نام متیل ایزوسیانات در محیط شده و باعث کورى، خفگى و مرگ حداقل 3800 نفر از 
کارکنان شــرکت و مردم ســاکن در منطقه شــد. با گذشت 35 ســال از این فاجعه مرگبار، هنوز 
عالئــم آشــکارى از نقــش این ترکیبات در بروز معلولیت هــا و ناقص الخلقه زایى ها در این منطقه 
مشاهده مى شود و محققان زیادى از ادامه کشف باقیمانده این ترکیب سمى در خاك و آب این 
منطقه حکایت مى کنند. پس از این فاجعه، تالش هاى جدیدى براى گرایش به ســمت کشــاورزى 
ارگانیک و عارى از سموم شیمیایى در کشورهاى مختلف جهان شکل گرفت و به همین مناسبت، 
روز چهار دســامبر، مصادف با ســیزدهم آذرماه هر ســال، به نام روز جهانى بدون سم نامگذارى 

شده است.

روز جهانى بدون َسم



یخ آب زمستانى مزارع و باغات میوه
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نماتودها، گروهى از کرم ها هستند که در هر نوع زیستگاهى به فراوانى یافت مى شوند. 
گروهى از نماتودها انگل حشــرات هســتند و حداقل بخشــى از زندگى خود را در بدن 
حشره میزبان سپرى مى کنند. برخى از نماتودهاى انگل حشرات، قادرند رفتار میزبان 
خود را به گونه اى تغییر دهند که شرایط را براى پراکنده شدن بهتر آنها فراهم کند. 
به عنوان مثال، یکى از گونه هاى انگل قادر اســت با اثرگذارى بر رفتار نوعى حشــره 
(سیرسیرك)، آن را وادار کند که خود را به داخل آب انداخته و به عبارتى خودکشى 
کند. با مرگ حشره میزبان در آب، نماتودها این فرصت را دارند تا در آب آزاد شده 
و مســافت هاى طوالنى را براى یافتن میزبان جدید طى کنند. نماتود انگل نوعى پشــه 
نیز قادر اســت این رفتار را در میزبان خود القا کند که به جاى مکیدن خون، بیشــتر 
به ســمت محیط هاى آبى حرکت کرده و از آب تغذیه کند تا ضمن این تغذیه، انگل را 

نیز در آب منتشر کند. 

یخ آب زمســتانى یا غرقاب کردن مزرعه یا باغ در دماهاى زیر صفر درجه، یکى از عملیات زراعى اســت که در صورت 
رعایت شرایط، تاثیر قابل توجهى در کاهش جمعیت بسیارى از آفات و برخى از بیمارى هاى گیاهى دارد. بخش مهمى 
از آفات، زمستان را به فرم هاى الرو یا شفیره در عمق کم خاك سپرى کرده و در بهار با گرم شدن هوا خسارت خود 
را از سر مى گیرند. اگر یک روز قبل از اینکه دماى هوا به زیر صفر درجه کاهش یابد، سطح مزرعه یا باغ غرقاب شود، 

بخش مهمى از آفات زمستانگذران دچار مرگ و میر شده و جمعیت آنها در سال بعد بشدت کاهش پیدا مى کند. 
آفاتى مانند سرخرطومى ها، مگس هاى میوه و مینوز، کرم هاى طوقه بر، کرم غوزه پنبه، زنبورهاى میوه خوار و بذرخوار، 
زنجره مو و ... با این روش قابل کنترل هســتند. یخ آب زمســتان، همچنین با تاثیر بر دانه بندى و تخلخل خاك، نقش 
مهمى در بهبود شــرایط فیزیکى خاك ایفا مى کند. الزم به ذکر اســت که انجام یخ آب حداکثر تا دماى 10- درجه قابل 

توصیه است و پایین تر از این دما، ممکن است ریشه و طوقه درخت نیز آسیب ببینند.

کرم هایى که رفتار میزبان را به نفع خود تغییر مى دهند!
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 Neuroptera بالتورى ها یکى از گروه هاى نســبتا کوچک حشــرات در راسته
هســتند که عمدتا در مرحله الروى و بعضا بلوغ شــکارگر ســایر حشــرات 
 (Chrysoperla carnea) هســتند و برخى از گونه هاى آنها مانند بالتورى ســبز
تاکنــون بــه صورت تجارى براى کنترل بیولــــوژیک آفاتى مانند شــته ها، 
 ،Ascalaphidae سفیدبالک ها و تریپس ها پرورش داده شده اند. در خانواده
الروها داراى دو آرواره سوزنى شکل بلند هستند و اغلب به صورت کمین، 

در نقاطى که همرنگ بدن آنها است به انتظار طعمه خود مى نشینند. 
الروها آرواره ها را مانند دهانه تله باز نگه داشته و در صورت عبور طعمه 
که مى تواند یک مورچه یا هر حشــره دیگرى باشــد، با یک حرکت ناگهانى 
آرواره ها را بسته و آن را به دام مى  اندازند. الرو این حشرات از توانایى 
اســتتار فوق العاده اى برخوردارند و بعضا مشــاهده آنها در زیستگاهشان 
واقعا غیرممکن اســت. براى کســب اطالعات کامل در مورد این حشرات، 

به کتاب شش پایان تالیف دکتر سید محمد تبادکانى مراجعه کنید.

Ascalaphidae بالتورى هاى خانواده 
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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_agri_products

شــاید شــما هم به این نکته توجه کرده باشــید که کنه هاى خونخوار، بعد از اتصال به 
بدن میزبان به راحتى از آن جدا نمى شوند و حتى گفته مى شود از جداکردن فیزیکى 
کنه از بدن دام خوددارى کنید، چرا که به پوســت آن آســیب جدى مى زند. یکى از 
اجزاى قطعات دهانى این کنه ها، عضوى میله اى شــکل به نام هیپوســتوم اســت که 
روى آن دندانه هــا یــا تیغه هایــى در جهت قاعده وجود دارد. این عضو به راحتى وارد 
بدن میزبان شــده و پوســت را مى شــکافد، اما به دلیل جهت دندانه ها، به راحتى از 
آن بیــرون نمى آیــد مگــر اینکه جانور به اختیار خود آن را آزاد کند. نزدیک کردن یک 
جســم داغ مانند مفتول ســیمى داغ شده یا ســیگار مى تواند جانور را براى جداشدن 
از بدن میزبان تحریک کند. در تصویر، این عضو تیغه دار را که با کمک میکروســکوپ 

الکترونى تهیه شــده مشاهده مى کنید.

همــه مــا، ســویه هاى مختلــف باکترى Bacillus thuringiensis را به عنوان یک حشــره کش اختصاصى علیه حشــرات خاصى مانند سخت بالپوشــان، 
دوباالن و بالپولک داران مى شناســیم. اما مطالعات اخیر نشــان مى دهد که این باکترى، عالوه بر خواص حشره کشــى، مى تواند به صورت مســتتقیم و 
 (PGPB) غیرمستقیم بر رشد و عملکرد گیاهان نیز تاثیر گذاشته و از این رو، برخى محققان، این باکترى را نیز در گروه باکترى هاى محرك رشد گیاه
قرار مى دهند. باکترى B. thuringiensis قادر اســت در بافت هاى داخلى گیاهانى مانند کلم، پنبه، ســویا و برنج به صورت اندوفیت مســتقر شــده و 
با فعالیت هایى نظیر حل کردن فســفات، تولید ســیدروفور و تولید هورمون هاى رشــدى بویژه اکســین به طور مســتقیم و با تولید طیفى از آنزیم ها 
بویژه کیتیناز و متابولیت هاى ضدقارچ و ضدباکترى به طور غیرمســتقیم بر رشــد گیاه تاثیر مثبت بگذارند. براى کســب اطالعات بیشــتر به منبع زیر 

مراجعه کنید.
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Ixodidae قطعات دهانى کنه هاى خانواده

باکترى Bacillus thuringiensis به عنوان محرك رشد گیاهان!

 Azizgolu U (2019) Bacillus thuringiensis as a biofertilizer and biostimulator: a mini review of the little known plant
growth promoting properties of Bt. Current Microbiology (DOI: 10.1007/s00284-019-01705-9) .


