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امام باقر(ع): همانا پشــت اين خورشيد شما چهل خورشيد است كه فاصله ميان هر خورشيدى 
چهل ســال (راه) است. و در آنها خلق بسيارى است كه نمى دانند خداوند آدم را خلق نموده 

يا نه.

حلول ماه شعبان و فرارسيدن اعياد شعبانيه مبارك باد.

پروبيو ٩٦، يك كود زيستى مايع است كه براى استفاده در انواع گياهان آپارتمانى و زينتى و محصوالت 
زراعى و باغبانى توليد شده است. محتواى اين كود، باكترى هايى هستند كه در كنار فراهم آوردن برخى 
عناصر غذايى يا تسهيل جذب آنها، با ترشح هورمون هاى رشد، ريشه زايى و رشد رويشى گياهان را بهبود 
بخشــيده و با خواص ضدقارچى خود، از گياه در برابر عوامل بيمارى زاى گياهى همچون قارچ هاى عامل 
پوسيدگى ريشه محافظت مى كنند. براى گل هاى آپارتمانى، حدود ٤٠ ميلى ليتر (معادل يك درب قوطى 
محصول) را در يك ليتر آب حل كرده و به فاصله ٧ تا ١٤ روز بسته به سن و اندازه گياه، از محلول تهيه 
شده براى آبيارى گياه استفاده كنيد. براى گياهان زراعى، بذر مورداستفاده را به اندازه اى كه آب از آن 
سرازير نشود، با محتوى قوطى خيس كرده و اقدام به كشت كنيد و يا به ميزان ٣ تا ٤ ليتر در هكتار، 
به همراه آب آبيارى استفاده كنيد. همچنين مى توانيد محتوى يك قوطى را در ٣٠ ليتر آب حل كرده و 
از محلول حاصل براى تلقيح ريشه نشاء، قلمه يا نهال استفاده كنيد. براى مشاهده اطالعات كامل محصول، 

به سايت www.biorun.ir مراجعه كنيد.

متاسفانه هر سال شاهد نوسان شديد قيمت برخى محصوالت كشاورزى در كشور در 
طول ماه هاى مختلف سال هستيم. همين امسال، قيمت هر كيلوگرم گوجه فرنگى در 
برخى ماه هاى سال تا ١٠٠٠٠ تومان افزايش يافته و در برخى ماه هاى ديگر روى دست 
كشــاورزان ماند. پياز، محصول ديگرى بود كه دو طول كمتر از دو ماه، قيمت آن از 
كيلويى ١٢٠٠٠ تومان به كمتر از ١٠٠٠ تومان نزول كرده و اشك پيازكاران استان 
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ِإَنّ ِمْن َوَراِء َشْمِسُكْم َهِذِه َأْرَبِعيَن َعْيَن َشْمٍس َما بَْيَن َشْمٍس ِإَلى َشْمٍس َأْرَبُعوَن َعامًا ِفيَها َخْلٌق َكِثيٌر َما 
َيْعَلُموَن َأَنّ اَهللاَّ َخَلَق آَدَم َأْو َلْم َيْخُلْقُه

بحاراالنوار، جلد ٢٧، صفحه ٤٥

كود بيولوژيك پروبيو ٩٦

نوسان قيمت محصوالت كشاورزى

كرمان را در آورد. شايد بتوان دو دليل عمده را در اين نوسانات دخيل دانست، اول اينكه رسيدن محصول در فصل خاصى باعث 
ريزش شديد آن در بازار و كاهش قيمت آن مى شود، در حالى كه در فصل ديگر كه موعد عرضه آن نيست، قيمت تا چندين 
برابر افزايش مى يابد. در اين زمينه، مى توان حداقل در مورد برخى محصوالت، از تكنيك هاى فراورى براى ذخيره آنها در ماه هاى 
فراوانى و ارزانى استفاده كرده و در ماه هايى كه اين محصول در بازار نيست، مصرف كنندگان را به استفاده از محصول فراورى

 شده ترغيب كرد. دليل دوم احتماال عدم برنامه ريزى مناسب در كشت محصوالت است، چرا كه كشاورزان معموال هر سال كه محصولى 
گران مى شود، سال بعد به سمت كشت همان محصول ترغيب شده و در نتيجه، توليد فراوان اين محصول در سال بعد، نتيجه 
عكس خواهد داد و آنها را با ضرر اقتصادى مواجه خواهد كرد. در اين زمينه، برنامه ريزى دقيق ميزان محصوالت موردنياز كشور 
و ثبت ميزان كشت هر محصول در استان هاى مختلف، مى تواند اطالعات بسيار خوبى براى پيش بينى ميزان توليد محصول هر 

سال فراهم نموده و به اين ترتيب، از كمبود يا بيش بود يك محصول خاص در طول سال جلوگيرى مى شود.
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پروانه فرى يا كرم خراط (Zeuzera pyrina) يكى از مهم ترين آفات چوبخوار درختان ميوه است كه خسارت آن در 
سال هاى اخير، بويژه روى درختان گردو بشدت افزايش يافته است. الروهاى اين آفت، از محل تخمگذارى كه معموال 
محل زخم يا هرس شاخه ها يا حتى خروجى داالن هاى سال قبل است، وارد شاخه شده و در طول آن حركت مى كنند. 
از محل ورود الرو، معموال شــيرابه قهوه اى رنگ به همراه خاك اره خارج مى شــود. در صورت شــدت خسارت، شاخه 
آلوده در اثر قطع جريان آوندى، ممكن است به طور كامل خشك شود. كنترل شيميايى كرم خراط به دليل فعاليت 
الرو در داخل چوب بسيار سخت است. براى مديريت اين آفات، از تلفيق تله هاى فرومونى براى شكار حشرات كامل، 
هرس و سوزاندن بقاياى آلوده براى از بين بردن الروها در زمستان و تقويت و حفظ سالمت درختان با تغذيه مناسب 
و آبيارى متعادل استفاده مى شود. برخى تركيبات حشره كش مانند خمير آنتى تارلو يا زئوزران را مى توان به داخل 
داالن ها تزريق كرد كه با آزادســازى گاز ســمى، باعث مرگ الروها مى شــوند. البته انجام اين روش در سطح وسيع و 

روى درختان مســن كه ارتفاع زيادى دارند، نســبتا مشكل است.

شته رز

پروانه فرى (كرم خراط)



 صاحب امتياز: شركت فن آورى زيستى طبيعت گرا
 دپارتمــــان تحقــيق و توســـعه و ماركــــتينگ

پروبيوتيك هاى گياهى
 هيات تحريريه: دكتر سليـــمــان قاســـــــــمى،

 دكتر سيد محمد تبـــادكانى،  دكتر سعيده رنجبر،
دكتر سميه رحيمى، مهندس مجتبى رستم آبادى

شركت فن آورى زيستى طبيعت گرا
آدرس: كرج، گلدشت، خيابان هشتم غربى

تلفن: ٧-٦٦ ٦٦ ٨٠ ٣٤  ٠٢٦ 
فكس:    ٦٤ ٤٥ ٨٠ ٣٤ ٠٢٦ 
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biorun_agri

 Tenthredinidae الروهاى زنبورهاى خانواده

در حال تغذيه از برگ درخت ميزبان
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مقايســه وضعيــت ريشــه جــو در مزارع 
تيمارشــده با كودهاى بيولوژيك (ســمت 
چپ) و مزارع شــاهد (ســمت راست) در 
اســتان اصفهان، تصاوير ارســالى از آقاى 
مهندس چلنگر، شركت برگ سبز زنده رود

 (Sesiidae خانواده) پروانه زنبورمانند
و تقليد استادانه از زنبورهاى نيش دار


