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فعالیت ها

بازدید توزیع کنندگان عمده نهاد ه هاى کشــاورزى از کارخانه بایوران در تاریخ 16 مرداد 1398، 
جمعى از توزیع کنندگان عمده نهاده هاى کشاورزى در استان البرز از کارخانه بایوران بازدید کرده و 

با اهداف، حوزه فعالیت، پتانسیل کارخانه، محصوالت و فعالیت هاى انجام شده آشنا شدند.

16 مرداد 1398 تاریخ از کارخانه بایوران در کشــاورزى ه نهادههاى
ده ک بازدید ا بای خانه کا از ز ال تا ا د ز کشا ادهها ن و ده

 ،1

اْلیْوَم َأکَمْلُت َلکْم دیَنکْم َو َأْتَمْمُت َعَلیکْم ِنْعَمتى َو َرضیُت َلکُم اْإلِْسالَم دینًا 

باکترى هاى ریزوســفرى محرك رشــد گیاه (PGPRs) با مجموعه اى از مکانیســم هاى 
بیوشــیمیایى مانند تولید هورمون هاى رشــدى، تولید ســیدروفور، تولید آنزیم هاى 
ضدقارچى، تثبیت ازت و حل کنندگى فسفات، به افزایش رشد، سالمت، قدرت دفاعى 
و عملکرد گیاهان کمک مى کنند. کود بیولوژیک پروبیو 96، بر پایه یکى از موفق ترین 
باکترى هاى PGPR به نام Bacillus subtilis فرموله شــده و کارایى آن در افزایش 
عملکــرد محصــوالت مختلف بویژه گندم، جو، ذرت و افزایــش مقاومت گیاهانى مانند 
سبزیجات، صیفى جات، درختان میوه و ... به عوامل بیمارى زاى ریشه و طوقه به اثبات 
رســیده اســت. این محصول را مى توان بصورت بذرمال یا به همراه آب آبیارى براى 
محصوالت مختلف اســتفاده کرده و یا ریشــه قلمه، نهال و نشــاء را با آن تیمار کرد. 

براى مشاهده اطالعات کامل محصول، به سایت www.biorun.ir مراجعه کنید.

کود بیولوژیک پروبیو 96
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امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و دین اسالم را براى شما 
پسندیدم (سوره مبارکه مائده، آیه 3).

سالروز کودتاى ننگین آمریکایى-انگلیسى 28 مرداد علیه دولت قانونى دکتر مصدق

ى 
ى
ى
ن
ش
د
ت 
ى
.

حضور در پاویون شرکت هاى دانش بنیان صندوق نوآورى و 
شکوفایى نمایشگاه توانمندى هاى روستایى و عشایر، 

مرداد 98، نمایشگاه بین المللى تهران
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دریافت جایزه غرفه برتر در 
چهارمین نمایشگاه توانمندى هاى 

روستایى و عشایر

استفاده از آفتکش بیولوژیک بایولپ براى کنترل 
مینوز گوجه فرنگى در شهرستان نظرآباد استان

البرز 

بازدید از مزرعه ذرت تیمارشده با کودهاى زیستى 
بایوران در شهرستان نظرآباد استان البرز

ر
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بازدید از مزارع کلم شهرستان ساوجبالغ  
به منظور بررسى کارایى آفتکش زیستى 

بایولپ بر کنترل بید کلم

بازدید از مزارع ک
به منظور بررسى
بایولپ بر



خوشه خوار انگور، آفت مهمى متعلق به راسته بالپولکداران است که در اواخر بهار و سرتاسر 

تابســتان روى درختان انگور فعالیت کرده و خســارت هاى مهمى را به بار مى آورد. خســارت 

مربوط به دوره الروى است که در نسل اول و همزمان با تشکیل گل ها، از آنها تغذیه کرده 

و باعث کاهش باردهى مى شوند، در حالى که در نسل هاى بعدى به طور مستقیم میوه انگور 

را مورد حمله قرار داده و به صورت داخلى یا خارجى از بافت گوشتى حبه ها تغذیه مى کنند. 

تغذیه حتى از چند حبه نیز باعث آلودگى خوشه به قارچ هاى ساپروفیت شده و بازارپسندى 

محصول را بشدت کاهش مى دهد. براى مبارزه با این آفت، استفاده از تله هاى فرومونى در 

تلفیق با سایر روش ها مانند استفاده از آفتکش زیستى بایولپ توصیه مى شود.

برنامه تغذیه اى پیشنهادى گیاه ذرت 
علوفه اى جهت افزایش رشد و 

عملکرد 

* کادرهــاى ســــبز رنگ اجــبارى در اســـــتفاده 
از آن ها نمى باشد.

شماره تماس کارشناس در ساعات ادارى: 
تلفن: 66-7 66 80 34  026 (داخلى333)

ساعات تماس: 
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 تا 16
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تصویر ویژه

The BIORUN BulletinBIORUNBIORUNBIORUN خبرنامه بایوران
 Aug 2019/ 1398 مرداد

معرفى آفت

 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

کرم خوشه خوار انگور

مراحل مصرف

قبل از کاشت 

سبز شدن

4 برگى

از مرحله 4 برگى تا 
قبل از تشکیل گرز

زمان تشکیل 
گرز تا برداشت

150-100 کیلوگرم

4 لیتر

4 لیتر

2 لیتر

2 لیتر

5 لیتر

سولفات پتاسیم
بایوفسفات بایوران

پروبیو 96
10-52-10

بایوفارم ویژه زراعت
هیومیک اسید پودرى

رشدافزا

بایوفارم ویژه زراعت
20-20-20-TE

آمینوکالت روى
سولوپتاسیم
گوگرد مایع

کود ریزمغذى حاوى 
آهن، روى، منگنز و بر

رشدافزا

آمینوکالت کلسیم
عصاره جلبک دریایى

مقادیر مصرف در هکتارنوع کود

الروهاى این پروانه، حتى زمانى که چشمهایشان کور مىشود، قادرند رنگها را در محیط اطراف 
خود تشخیص داده و استادانه روى شاخههایى همـرنگ بدن خود مستقر شوند تا از دید شکارگران 

بمانند.  بمخفى ى


