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َداِئِد، َو یا َمْن یْلَتَمُس ِمْنُه اْلَمْخَرُج ِإَلى َرْوِح اْلَفَرِج. یا َمْن تَُحُلّ ِبِه ُعَقُد اْلَمکاِرِه، َو یا َمْن یْفَثُأ ِبِه َحُدّ الَشّ

اى کســى که گره هر سختى به دست تو گشوده شود و اى که تندى شدائد به عنایتت مى شکند،  
اى که راه بیرون شدن از تنگى و رفتن به سوى آسایش از تو خواسته شود.

فراز اول دعاى هفتم صحیفه سجادیه

پانزدهم اسفند ماه، روز ملى درختکارى و هفته منابع طبیعى بر دوستداران محیط زیست 
مبارك باد. مطابق هر ســال و در بحبوحه شیوع بیمارى کرونا، رهبر انقالب با غرس یک 

اصله نهال، به اهمیت درخت و درختکارى بیش از پیش تاکید کردند.

29 اسفند ماه، روز ملى شدن صنعت نفت گرامى باد. 69 سال پیش، با ترور نخست 
وزیر رزم آرا که مخالف اصلى ملى شــدن صنعت نفت و از طرفداران مهم شرکت 
انگلیسى اداره کننده صنعت نفت ایران بود و ایرانیان را از ساخت یک آفتابه گلى 
و اداره یک کارخانه ســیمان نیز عاجز مى دانست، شرایط براى ملى شدن صنعت 

نفت فراهم شد.

اندام هوایى گیاهان که تحت عنوان فیلوســفر شــناخته مى شوند، محل استقرار و فعالیت مجموعه اى 
از باکترى هاى محرك رشد گیاه هستند که با طیفى از فعالیت هاى زیستى مانند تثبیت ازت، حل کنندگى 
فســفات، تولید هورمون هاى رشــدى، آزادســازى ترکیبات ضداســترس و فعالیت هاى ضدقارچى 
نقش بســیار موثرى بر افزایش رشــد، ســالمت و مقاومت گیاهان به تنش هاى زنده و غیرزنده ایفا 
مى کننــد. کــود بیولوژیک رشــدَافزا، بر پایــه مجموعه اى از مهم تریــن باکترى هاى موجود در اندام 
هوایــى گیاهــان تولید و براى محلول پاشــى روى اندام هوایى گیاهان مختلف به منظور بهبود رشــد، 
افزایش گلدهى و تولید میوه، افزایش عملکرد و افزایش مقاومت در برابر تنش هایى مانند ســرما 
و گرماى بیش از حد، ترکیبات شــیمیایى نظیر علف کش ها و آفتکش ها، شــورى و ... فرموله شــده 
اســت. بســته به ســطح شــاخ و برگ گیاه هدف، 1/5 تا 5 لیتر از محلول رشدَافزا را در مقدار مناسبى 
آب جــل کــرده و بــراى مســاحت یک هکتــار از باغ یا مزرعــه محلول پاشــى کنید. براى مشــاهده 

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

چرا ماندن در خانه (قرنطینه) و شستشوى مکرر دست ها با صابون یا مایع دستشویى 
براى ریشه کنى کروناویروس اهمیت دارد؟

ویروس هاى تنفســى مانند ســرماخوردگى، ســارس و کروناویروس از طریق دهان، بینى و چشــم ها به انســان منتقل مى شــوند. 
ویروس کرونا، به همراه قطرات تنفسى ناشى از سرفه یا عطسه و یا تماس دست هاى آلوده به سطوح مختلف منتقل شده و مى تواند 
بقاى خود را از چند ساعت تا حدود 9 روز روى سطوح بى جان حفظ کند. کاهش و یا توقف حضور مردم در اماکن مختلف، مى تواند 
از ســویى به کاهش آلودگى هاى جدید ســطوح منجر شــده و از ســوى دیگر، آلودگى هاى موجود را با گذشت زمان از بین ببرد و این 

موثرترین راه در قطع زنجیره انتقال ویروس اســت. ســطح ویروس، با یک الیه 
محافظ چربى (لیپید) پوشــیده شــده و پروتئین هایى که مســئول اعمال حیاتى 
ویروس هســتند روى این الیه چربى ســوار شده اند. صابون ها با تخریب الیه 
چربى مذکور و بر هم زدن آرایش پروتئین هاى ســطحى، نقش بســیار مهمى در 
از بیــن بردن ویروس و بســیارى دیگر از میکروب ها ایفــا مى کنند. بنابراین، 
شستشــوى مکــرر دســت ها با صابون یکــى از موثرترین راهکارها در کاهش 

احتمــال آلودگى به کروناویروس خواهد بود.
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بازدید اعضاى هیئت علمى دانشگاه تهران و 
از مجموعه  ترکیه  دانشگاه عدنان مندرس 

بایوران، اول اسفند 1398

شــته رز Macrosiphum rosae از آفات عمومى بوته هاى رز در فضاهاى ســبز شــهرى و مراکز پرورش رز اســت. 
جمعیت این شــته، در ســرماى متعادل اواخر زمســتان، اوایل بهار و اواخر پاییز افزایش یافته و با اســتقرار روى 
جوانه هــا، غنچه هــا و سرشــاخه هاى جــوان و تغذیه شــدید از شــیره گیاهى، باعث ضعــف و پژمردگى این بخش ها 
مى شــوند. رنگ این شــته ها از ســبز کمرنگ تا قهوه اى پررنگ و متغیر اســت. این شــته، دشــمنان طبیعى زیادى 
از شــکارگرها تــا زنبورهــاى پارازیتوئیــد دارد که در صــورت حفاظت، مى توانند تا حد زیــادى آن را کنترل کنند. 
بنابراین، در صورت شــدت خســارت، بهتر اســت از آفتکش هاى بى خطر مانند عصاره هاى گیاهى که در بازار ایران 

نیز موجود هســتند اســتفاده شــود تا جمعیت دشــمنان طبیعى آســیب نبینند.

شته رز
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با شــروع فصل رویشــى جدید، نیاز اســت درختان را براى آغاز دوره 
رشــدى آماده نمود تا درخت دوره باردهى چشــم گیرى داشــته باشــد. 
بــراى موثــر بودن اقدامات تغذیه اى نیاز اســت نوع کود مصرفى و زمان 
مصرف آن به خوبى تعیین و مشــخص گردد. با شــروع گرم شــدن هوا در 
فصــل بهــار و بــا توجــه به اختالف دمــا بین هواى اتمســفر و خاك، هنوز 
دماى خاك ســرد بوده و بر این اســاس ریشــه فعالیت و رشــد خوبى 
نخواهــد داشــت، بنابراین توصیه اکید مى شــود در ایــن فصل کودهاى 
مناســب براى تقویت ریشــه به ویژه ریشــه هاى مویى که نقش اصلى در 
جــذب آب و مواد مغذى دارند اســتفاده شــود. در ایــن زمینه، کودهاى 
بیولوژیــک پروبیو 96 وتریکوران پى با تقویت سیســتم ریشــه اى، توان 
جــذب آب و عناصــر غذایــى بــراى تامین نیاز انــدام هوایى درختان را 

مى دهند.  افزایش 

اقدامات باغى مناسب در شروع فصل رشد

Plasmodium ایجاد شــده و از  ماالریــا، یــک بیمــارى عفونــى اســت کــه توســط چندیــن گونه از تک ســلولى هاى جنس 
طریــق نیــش پشــه هاى خانــواده Culicidae بــه انســان منتقل مى شــوند. عامل بیمــارى، گلبول هــاى قرمز خون را مورد 
حملــه قــرار داده و بــا تخریــب آنها، عالئمى مانند تب، ســردرد شــدید، اســتفراغ و خســتگى و بى حالى را ایجــاد مى کنند. 
در بیســت ســال گذشــته، این بیمارى ســاالنه به طور متوســط جان حدود 500000 نفر در سرتاســر جهان را گرفته 
اســت کــه ایــن ارقــام، آن را بــه عنوان یکــى از کشــنده ترین بیمارى هاى حال حاضر در جهان مطرح ســاخته اســت. در 
حــال حاضــر، پیشــگیرى از انتقــال بیمــارى از طریــق کنتــرل جمعیــت پشــه هاى ناقــل به عنــوان مهم تریــن و موثرترین 
روش در کشــورهاى کانــون آلودگــى در دســتور کار قــرار دارد. در این زمینه، فــراورده بیولوژیک بایوفلش کــه بر پایه 
باکتــرى Bacillus thuringiensis در داخــل کشــور تولیــد مى شــود، مى توانــد در کنترل مرحله الروى پشــه هاى ناقل، 

قبــل از اینکــه توانایــى انتقــال بیمــارى را پیدا کنند، بســیار موثر واقع شــود. 

بیمارى ماالریا
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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 غربى
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 Tenthredinidae الروهاى زنبورهاى خانواده

در حال تغذیه از برگ درخت میزبان

قــارچ Metarhizium anisopliae  از مهم تریــن عوامــل بیمارگر حشــرات اســت و چندین فرآورده 
تجــارى از ایــن قــارچ، براى کنترل آفات مختلف در دنیا تولید مى شــود. در راســتاى توســعه محصوالت 
جدیــد، مجموعــه بایوران اقدام به تولید آزمایشــگاهى قارچ M. anisopliae و بررســى کشــندگى آن 
روى آفــات پروانــه اى نمــوده اســت. در تصویــر، توانایى این قارچ در آلوده ســازى و کنترل الروهاى 

ســن دوم تا چهارم کرم قوزه پنبه نشــان داده شــده است.
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 Metarhizium anisopliae قارچ بیمارگر 

سوسک هاى جنس  Scarabaeus sp  براى نزاع بر سر توده 
فضوالت دامى آماده مى شوند.

.


