
شهریور 1398 
شماره سوم

Sep 2019/



The BIORUN BulletinBIORUNBIORUNBIORUN

رویدادهاى مهم ماه

حضور فعال در نخســتین کنگره بیمارى شناسى گیاهى 
ایران، 9 و 10 شهریور 1398، کرج

حمایتى  خدمات  شرکت  همایش  در  شرکت 
5 شهریور 1398کشاورزى، استان فارس، 5 شهریور 1398 کشاورزى، استان فارس،

ى

ا َیْبُلَغَنّ ِعْنَدَك اْلِکَبَر   َو َقَضى َربَُّک َأَالّ َتْعُبُدوا ِإَالّ ِإَیّاُه َو ِباْلَواِلَدْیِن ِإْحَساًنا ِإَمّ
َأَحُدُهَما َأْو ِکَالُهَما َفَال َتُقْل َلُهَما أٍُفّ َو َال َتْنَهْرُهَما َو ُقْل َلُهَما َقْوًال َکِریًما»

کــود بیولوژیــک بایوفارم، برپایه مجموعه اى از مهم ترین باکترى هاى ریزوســفرى محرك رشــد 
گیاهان تولید شــده و براى اســتفاده در انواع گیاهان زراعى، صیفى و ســبزى، درختان میوه، 
گلخانه هــا و مراکــز تولیــد نشــاء و نهال توصیه مى شــود. باکترى هاى موجــود در این محصول، 
به طور فعال در تأمین ازت مورد نیاز گیاه نقش داشته و از طریق چندین مکانیسم بیوشیمیایى، 
بــه بهبــود رشــد و عملکرد و افزایش مقاومــت گیاه به تنش هاى زنده و غیرزنده کمک مى کنند. 
در مطالعــات مزرعــه اى روى گندم آبى و دیم، اســتفاده از این محصول در اســتان هاى مختلف 
کشــور به افزایش 11 تا 39 درصدى  عملکرد منجر شــده اســت. بایوفارم را مى توان بصورت 
بذرمــال یــا بــه همراه آب آبیــارى براى تیمار انــواع گیاهان زراعى ماننــد گندم و جو، برنج، 
ذرت، حبوبات، و صیفى و ســبزى، براى آغشته ســازى ریشــه نهال و نشــاء و یا بصورت چالکود، 
کانــال کــود یــا به همــراه آب آبیارى براى تیمار ریشــه درختان میوه و زینتى اســتفاده کرد. 

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

کود بیولوژیک بایوفارم
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و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید، اگر یکى
 از آن دو یا هر دو در کنار تو به ســالخوردگى رسیدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان 

پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى!                                (سوره مبارکه اسراء، آیه 23)
- فرارسیدن سالروز تاسوعا و عاشوراى حسینى بر عزاداران و دوستداران آن حضرت تسلیت باد.
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معرفى بیمارى

بازدید از مزرعه پایلوت ذرت کشت شده با کودهاى 
نظرآباد شهریور 1398،   21 بیولوژیک، 

شرکت  همایش  در  شرکت 
کشاورزى،  حمایتى  خدمات 

آذربایجان  اردبیل،  استان هاى 
آذربایجان غربى، 24  شرقى و 

تا 26 شهریور 1398
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امسال، مزارع زیادى در سطح شهرستان نظرآباد 
اســتان البرز دچار بیمارى پاخوره و کاهش 
عملکرد شدند. در تصویر باال، عالئم این بیمارى 
بصورت سفیدشــدن زودتر از موعد خوشه ها، 
هزار  وزن  شدید  کاهش  و  بوته ها  طول  کاهش 
مجاور  مزرعه  در  مشــاهده است.  قابل  دانه 
الگویى  ــایت  س عنوان  به  که  پایین)  (تصویر 
کاربرد کودهاى زیســتى با همان رقم گندم و 
در همان تاریخ به زیر کشــت رفت، هیچگونه 
آلودگى به قارچ عامل بیمارى مشاهده نمى شود. 
در این مزرعه، از کود زیستى پروبیو 96 براى 
کنتــرل بیمارى پاخوره به همراه آب آبیارى 

است. شده  استفاده 

ى

پاخـوره گــندم
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بیمارى پاخوره گندم و جو، یکى از بیمارى هاى نسبتا مهم غالت است که بویژه در کشت هاى آبى یا در سال هاى پرباران شدت بیشترى پیدا مى کند. عامل این بیمارى، 

یک قارچ خاکزى اســت که با اســتقرار در ناحیه طوقه و ریشــه، باعث ســیاه و شــکننده شــدن ریشه ها و کاهش رشد طولى بوته ها مى شود. با ظهور سنبله، بوته ها 

زودتر از موعد و قبل از پرشــدن دانه ها شــروع به سفیدشــدن مى کنند که این موضوع، به تشــکیل دانه هاى چروکیده و الغر منجر شــده و عملکرد نهایى محصول 

را بشــدت کاهش مى دهد. نشــان داده شــده اســت که تیمار بذور گندم و جو با باکترى ها و قارچ هاى آنتاگونیســت مانند باسیلوس سوبتیلیس، گونه هاى مختلف 

ســودوموناس و قارچ تریکودرما هارزیانوم تاثیر بســیار خوبى بر کاهش شــدت بیمارى پاخوره و ســایر بیمارى هاى ناشــى از قارچ هاى خاك زاد دارد. به عالوه، 

مى توان با تناوب زراعى با محصوالتى غیر از غالت، از بین بردن بقایا پس از برداشــت محصول و اجتناب از آبیارى بیش از حد تا حد زیادى شــدت این بیمارى را 

کاهش داد.

زودتر  سفیدشدن  و  ریشه ها  سیاه شدن 
از موعد خوشه ها از عالئم بارز بیمارى 

هستند  پاخوره 
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اهمیت بذر مال در کشت غالت

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

برنامه تغذیه اى پیشنهادى گندم و 
جو جهت افزایش رشد و عملکرد 

مراحل مصرف

قبل از کاشت 

همزمان با کشت (بذرمال)

سبزشدن

پنجه زنى

ساقه دهى

مطابق آزمون خاك
 150-100 کیلوگرم

4 لیتر

4 لیتر

4 لیتر

2 لیتر

2 لیتر
3 لیتر

مطابق توصیه تولیدکننده

مطابق توصیه تولیدکننده

سولفات پتاسیم
بایوفسفات بایوران

پروبیو 96
10-52-10

بایوفارم ویژه زراعت
هیومیک اسید مایع

کود ریزمغذى حاوى آهن، 
روى، منگنز، بر و منیزیم 

به همراه گوگرد

پروبیو 96

پودر سیلیس
رشدافزا

10-52-10
بایوفارم ویژه زراعت

کود ریزمغذى حاوى 
آهن، روى، منگنز و بر

رشدافزا

2 لیتر رشدافزا

خوشه دهى و 
مطابق توصیه تولیدکنندهپرشدن دانه کود ریزمغذى حاوى 

آهن، روى، منگنز و بر

12-12-36

مقادیر مصرف در هکتارنوع کود

شماره تماس کارشناس در ساعات ادارى: 
تلفن: 7- 6666 80 34  026 (داخلى333)

ساعات تماس: 
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 16
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بذورى که در خاك قرار داده مى شوند، با طیفى از عوامل نامساعد مانند عوامل شیمیایى، فیزیکى و بیولوژیکى روبرو 

مى شــوند که ممکن اســت جوانه زنى یکنواخت و ایده آل آنها را تحت تاثیر قرار دهند. بذرمال کردن بذر با ترکیبات 

مناسب مى تواند از شدت تاثیر این عوامل نامساعد کاسته و شرایط را براى جوانه زنى و رشد بهتر بذور مساعد کنند. 

ترکیبات مورداستفاده در بذرمال ممکن است حاوى عناصر غذایى، قارچکش ها، حشره کش ها یا میکروارگانیسم هاى 

مفید باشند. در مورد اخیر، باکترى ها و قارچ هاى محرك رشد گیاه مى توانند با فراهم نمون عناصر غذایى مانند ازت، 

فسفر، آهن و ... به طور مستقیم بر رشد گیاه تاثیر بگذارند و با افزایش جمعیت میکروارگانیسم هاى مفید و بهبود 

تنوع زیســتى خاك، رقابت با عوامل بیمارگر، کاهش اســترس هاى غذایى و محیطى و ... شــرایط را براى جوانه زنى 

یکنواخت و افزایش سرعت رشد گیاهچه مهیا کنند. در مزارعى که با کودهاى بیولوژیک بذرمال مى شوند، اختالف در 

سرعت رشد، ریشه زایى و مقاومت به آفات و بیمارى ها از همان اوایل سبزشدن گیاه قابل مشاهده است.

شــاخک در شــب پره هاى جنس نر نقش بســیار مهمى در ردیابى جنس مخالف ایفا مى کند. به عنوان مثال، در مورد 

پروانه کرم ابریشم گفته مى شود که حشرات نر با تکیه بر توانایى فوق العاده شاخک خود قادرند محل دقیق جنس 

ماده را از فاصله 8 کیلومترى تشخیص داده و به سمت آن پرواز کنند. این توانایى به دلیل استقرار تعداد بسیار 

زیادى سلول حسى بویایى در طول شاخک فراهم شده است. به همین دلیل، در بیشتر شب پره ها، شاخک در جنس 

به جهت هاى مختلف رشــد کرده تا ســطح بیشــترى ایجاد کرده و در نتیجه تعداد ســلول حسى بیشترى را روى خود جا 

دهد. در پایین، شــاخک زیباى شــب پره Actias luna و نیز تصویر میکروســکوپى بخشــى از این شاخک را مشاهده 

مى کنید.


