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فعالیت ها
بازدید کارشناسان شرکت بایوران از گلخانه هاى مدرن گوجه فرنگى 

و مزارع کلم شرکت دانش نهاد آسیا

شرکت در همایش شرکت خدمات حمایتى کشاورزى (استان هاى قم، 
سمنان و مازندران، 23 تا 25 تیرماه)

شرکت و ارائه سخنرانى در نهمین همایش 
ملى کنترل بیولوژیک 

(همدان، 20-19 تیرماه)

ش

شرکت در همایش شرکت خدمات حمایتى کشاورزى (استانهاى قم،
25 تیرماه) مازندران، 23 تا و سمنان

نُوَب َجِمیعًا  یا ِعباِدَى اَلِّذیَن َأْسَرُفوا َعلى َأْنُفِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِۀ اِهللا ِإَنّ اَهللا َیْغِفُر الُذّ
ِحیُم ِإَنُّه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ

اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه 
گناهان را مى آمرزد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. (سوره مبارکه زمر، آیه 53)

یکى از مشکالت عمده کودهاى فسفره شیمیایى، باندشدن فسفر با سایر 
عناصر و خارج شدن از دسترس گیاه است. کود بیولوژیک بایوفسفات 
بایــوران، محصولــى منحصربه فرد با حدود 20 درصد فســفر معدنى، 
8 درصد ماده آلى و مجموعه اى از باکترى هاى حل کننده فســفات اســت 
که به صورت گرانول فرموله شده و براى استفاده در انواع گیاهان زراعى، 
صیفى و سبزى، محصوالت گلخانه اى و درختان میوه مناسب است. میزان 
مصرف این کود در مزارع، بســته به محتواى فســفر که از طریق آزمون 
خاك انجام مى شود، بین 75 تا 300 کیلوگرم در هکتار متغیر است.  در 
صورت مـــوجود نبودن آزمون خاك، استفاده از حداقل 100 کیلوگرم 
کود در هکتار توصیه مى شــود. براى مشــاهده اطالعات کامل محصول، 

به سایت www.biorun.ir مراجعه کنید.

کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران
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عملیــات کل گیــرى و برداشــت گنــدم در مزرعه طــرح پایلوت کاربرد کودهــاى بیولوژیک واقع 

در شهرستان نظرآباد استان البرز در تاریخ دهم تیرماه 1398 با حضور جمع کثیرى از کشاورزان، 

کارشناســان مرکز جهاد کشــاورزى شهرســتان نظرآباد و اســتان البرز و کارکنان شرکت فن آورى 

زیســتى طبیعت گرا برگزار شــد. این پروژه، در زمین آبى آقاى کمال پیشــگاهى از کشــاورزان 

پیشرو کشور، به مساحت 15000 متر مربع (1/5 هکتار) اجرا شد. مزرعه مورد نظر به پنج قطعه 

مساوى (هر یک به مساحت 2500 متر مربع) تقسیم شده و هر قطعه به یکى از تیمارهاى شاهد منفى 

(بدون کاربرد نهــاده هاى شیمـیایى یا بیولوژیک)، شاهد مثبت (کاربرد متداول کودهاى شیمیایى و زیستى)، بذرمال با کود زیستى  بایوفارم، بذرمال با کود زیستى پروبیو 96 

و کاربــرد گــود گرانولــه بایوفســفات بایوران همزمان با کشــت اختصاص داده شــد. میزان عملکرد گندم در ایــن تیمارها به ترتیب 7129، 6497، 7550، 7315 

و 7696 کیلوگرم در هکتار تعیین شد. براین اساس، کودهاى زیستى بایوفارم، پروبیو 96 و بایوفسفات بایوران به ترتیب باعث افزایش 12 درصدى، 16 درصدى 

و 18 درصدى در عملکرد گندم در مقایسه با انواع کودهاى شیمیایى شده است. مراحل مختلف این پروژه، با نظارت دقیق کارشناسان مرکز جهاد کشاورزى شهرستان نظرآباد 

صورت گرفته و نتایج نهایى به تایید نهادهاى ذى صالح رسیده است.

افزایش چشمگیر عملکرد گندم به کمک کودهاى زیستى در استان البرز
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سوزاندن کاه و کلش برنج
در بسیارى از کشورهاى تولیدکننده برنج از جمله ایران، پس از برداشت برنج، کاه و کلش باقیمانده آتش زده مى شود، یک راهکار آسان، ارزان 

و بى دردسر براى خالصى از دست کاه و کلش، با این تصور که مواد آلى به صورت کود به زمین بازگردانده مى شود، بقایاى بسیارى از آفات و بیمارى

 ها از بین مى رود و زمین بالفاصله براى کشــت دوم آماده مى شــود. در کنار این مزایا، باید توجه داشــت که آتش زدن زمین، باعث از بین رفتن 

( ریشــه  کنى) طیف وســیعى از میکروارگانیســم هاى مفید خاکزى، دشمنان طبیعى شامل شکارگرها و زنبورهاى پارازیتوئید و حشرات گرده افشان 

مى شــود کــه خــود نقــش مهمــى در افزایش عملکرد محصــول و کنترل آفات و بیمارى ها ایفا مى کنند. آتش زدن مزرعه، طیف وســیعى از گازها و 

ذرات آالینده محیط زیست مانند دیوکسین ها، فوران، مونوکسید کربن و ... را وارد محیط زیست کرده و مشکالت زیادى براى ساکنان محلى و رانندگان 

ایجــاد مى کنــد. از ســوى دیگــر، از کاه و کلش برنج مى توان در صنایع متعــددى مانند تولید خمیر کاغذ، 

تولید ســوخت زیســتى، علوفه دام، پوشــش کف اصطبل، بســتر پرورش قارچ و ... اســتفاده کرد که با 

سوزاندن، این سرمایه ها خودبخود از بین مى رود. تنها در یک مطالعه، نشان داده  شده است که آتش زدن کاه 

و کلش برنج، مى تواند عملکرد محصول در کشت بعدى را بین 5 تا 7 درصد در مقایسه با شخم زدن و مخلوط کردن

 آن با خاك کاهش دهد.

El-Sobki ESEA (2017) Effect of burned rice straw, phosphorus and nitrogen fertilization on wheat 
(Triticum aestivum L.). Annals of Agricultural Science, 62:113–120.
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مقایســه میزان عملکرد مزارع تیمارشــده با کودهاى بیولوژیک و شیمیایى براساس کل گیرى 
انجام شــده در دهه اول تیرماه 1398
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بید کلم (شب پره پشت الماسى)
بید کلم یا شب پره پشت الماسى، یکى از مهم ترین آفات کلم در 
ایران است که با توجه به طول نسل کوتاه، زادآورى بسیار باال و 
همپوشانى بین نسل ها، خسارت هاى مهمى به زراعت کلم وارد 
مى کند. خسارت مربوط به دوره الروى است که عمدتا از سطح 

زیرین برگ هاى کلم تغذیه کرده و با ایجاد سوراخ هایى روى برگ، باعث ضعف بوته ها، کاهش فتوسنتز و کاهش شدید 
عملکرد مى شــود. این آفت، دشــمنان طبیعى زیادى دارد که در صورت حفاظت و حمایت، مى توانند در کنترل 
آن بسیار موثر واقع شوند. استفاده از حشره کش هاى بیولوژیک مانند بایولپ به فاصله 7 روز براى کنترل آفت و 
حفاظت از دشمنان طبیعى توصیه مى شود. کشت گیاهان تله مانند شاهى که جذابیت باالیى براى حشره دارند و 
سمپاشى این گیاهان با حشره کش هاى رایج نیز تا حد زیادى از واردآمدن خسارت به محصول اصلى جلوگیرى مى کند.
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Favolaschia caloceraقارچ قارچتصویر ویژه
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معرفى آفت

ماهى هاى شش دار آفریقــــایى (جنس                             ) برخالف آنچه از ماهــــى ها در ذهـــــن 
ماســت، بیشــتر عمر خود را در عمق چند ســانتیمترى خاك خشــک بستر رودخانه ها و دریاچه هاى 
فصلى زندگى مى کنند. در شرایط خاص بیابان هاى آفریقا که بیشتر ماه هاى سال بدون بارندگى و 
خشک هستند و تنها باران هاى سیل آساى مقطعى باعث شکل گیرى رودخانه ها و دریاچه هاى فصلى 
مى شود، این ماهى ها به عمق خاك رفته و با تشکیل یک کیسه محافظ در اطراف خود، مى توانند تا 
یک سال بدون آب و غذا بقاى خود را حفظ کنند. با شروع مجدد بارندگى، ماهى فعال شده و محفظه 

خود را ترك مى کند. براى مشاهده فیلم این ماهى هاى شگفت انگیز از لینک زیر بازدید کنید.

Protopterus sp.

https://www.youtube.com/watch?v=C66aX7e3acI
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 دپارتمــــان تحقــیق و توســـعه و مارکــــتینگ

پروبیوتیک هاى گیاهى
 هیات تحریریه: دکتر سلیـــمــان قاســـــــــمى،
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آدرس: کرج، گلدشت، خیابان هشتم غربی

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

www.biorun.ir
@ organicinputs


