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رویدادهاى مهم ماه
استانى  همکاران  و  نمایندگان  همایش  برگزارى 

بایوران در محل کارخانه، 17 و 18 مهر ماه 1398
برگز
بایوران

بایوفســفات بایوران، یک محصول جدید و کارآمد از گروه کودهاى فســفره اســت که در 
کنار دارا بودن حدود 20 درصد فســفر قابل جذب، حاوى 8 درصد ماده آلى اســت که 
بــه طــور مســتقیم در اصــالح ســاختار و بافت خاك نقش داشــته و به دلیل دارابودن 
باکترى هاى حل کننده فسفات، نقش برجسته اى در افزایش راندمان جذب فسفر موجود 
در خاك و جلوگیرى از تثبیت آن دارد. استفاده از این محصول، در زمان شخم زمین به 
میزان 100 کیلوگرم در هکتار، عالوه بر رفع نیاز فسفر گیاه، فرآیند جذب سایر عناصر 
مانند آهن، کلســیم، روى و ... را نیز تســهیل مى کند. در مطالعات مزرعه اى که در دو 
سال اخیر صورت گرفته است، میزان افزایش عملکرد گندم در مزارع آبى و دیم مناطق 
مختلف کشور با استفاده از این محصول بین 15 تا 43 درصد بوده است. براى مشاهده 

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

کود بیولوژیک بایوفسفات بایوران

خبرنامه بایوران
Oct 2019/ 1398 مهر

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
لعنت خدا بر کسى که حیوانى را زجرکش کند.

14 مهر ماه، روز ملى دامپزشک، 
بر مهربان ترین انسان هاى روى زمین مبارك باد. 
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خدمات  شرکت  همایش 
کشاورزى،  حمایتى 

گلستان، استان 
 7 مهرماه 1398



خراسان  استان  کشاورزى،  حمایتى  خدمات  شرکت  همایش 
شمالى و خراسان رضوى، 8 و 9 مهرماه 1398

محـصوالت  همایــش  برگزارى 
حضور  با  گلستان  استان  در  پاییزه 
آقاى مهندس کشاورز معاون محترم 
مسئوالن  و  کشاورزى  جهاد  وزیر 
استان،  کشاورزى  جهاد  سازمان 

16 مهرماه 1398

حمایتى  خدمات  شرکت  همایش 
 21 اصفهان،  استان  کشاورزى، 

1398 مهرماه 

نباتات  حفظ  مدیران  با  جلسه 
استان  کشاورزى  جهاد  سازمان 

مهرماه 1398 اصفهان، 21 
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21 ن ه ن ورزى
1398 مهرماه 

ى
جها وزیر 
ج سازمان 
مهرما 16
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معرفى بیمارى

 Cytospora بیمــارى فتیله نارنجــى درختــان میوه و غیرمثمر، یک بیمارى قارچى اســت که توســط گونه هاى مختلف قارچ
ایجاد شــده و باعث خشــکیدن شــاخه هاى اصلى و فرعى درختان مى شــود. قارچ عامل بیمارى در زیر پوست شاخه ها رشد 
کــرده و در مواقــع بارندگــى یــا رطوبت باال، اســپورهاى خود را به صورت قطرات یا رشــته هاى صمغ مانند به رنگ قرمز 
کهربایــى یــا قهوه اى روشــن از منافذى در ســطح پوســت به بیــرون هدایت مى کند. در مدیریت ایــن بیمارى، بر تقویت 
درختان از طریق تغذیه مناســب تاکید ویژه شــده اســت. برداشتن اندام آلوده به قارچ و ضدعفونى آنها با ترکیبات مسى 
ماننــد محلــول بــوردو و سمپاشــى منظم درختان با قارچکش هاى رایج بویژه محلول بــوردو در مبارزه با این بیمارى مؤثر 

هستند.

براســاس مقاله معتبرى که در ســال 2013، در مجله 
Science و با تکیه بر اطالعات به دست آمده از منطقه 
چغاگالن در استان ایالم به چاپ رسیده، به نظر مى رسد 
که کشاورزى اولین بار در دامنه کوه هاى زاگرس ایران 
آغاز شده و این اطالعات، قدمت کشاورزى در ایران و 
جهان را به حدود 12000 سال قبل نسبت داده است. 
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به مناسبت آغاز فصل کشت گندم

جله
قه
سد
ان
ن و
ت.

بیمارى فتیله نارنجى

این خاك پربرکت، براى حدود 12000 سال براى انسان غذا فراهم کرده و بقاى او را حفظ کرده است و ما تنها در طول 70 
سال، با مدیریت نادرست، آن را به مرز نابودى کشانده ایم. آیا زمان آن نرسیده که با تغییر نگرش مان نسبت به کشاورزى 

و بهره بردارى از خاك، جلوى ادامه تخریب آن را بگیریم؟ نسل هاى بعد از ما نیز به این خاك نیاز خواهند داشت. 



پروبیوتیک هاى گیاهى

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

استراتژى هاى متعددى به منظور کاهش اثرات سمى ناشى از شورى باال بر روى رشد گیاهان، شامل مهندسى ژنتیک گیاهان و اخیرًا 
استفاده از باکترى هاى محرك رشد گیاهان هم کاربرد دارد. نقش پروبیوتیک هاى گیاهى در افزایش رشد گیاهان، مدیریت تغذیه 
و کنترل بیمارى به خوبى شناخته شده است. پروبیوتیک ها به خوبى مى توانند ریزوسفر یا اندوریزوسفر گیاهان را کلنیزه کنند و به طور 
مستقیم و غیرمستقیم سبب افزایش رشد گیاهان مى شوند. براساس مطالعات اخیر نشان داده شد که استفاده از میکروارگانیسم هاى 
محرك رشــد گیاهان (پروبیوتیک هاى گیاهى) مى تواند باعث تحمل گیاهان در تنش شــورى و خشــکى گردد. به طور مثال مقاومت 
سیستمیک القایى به دلیل تغییرات شیمیایى و فیزیکى در گیاهان که پروبیوتیک هاى گیاهى یا PGPR ها القا مى کنند در بسیارى 
از مطالعات مطرح شده است که سبب افزایش تحمل گیاهان به تنش هاى غیرزنده مى شود. باکترى هاى محرك رشد گیاهان با تولید 
هورمون هاى گیاهى مانند اکسین، سیتوکنین، جیبرلین و سیدروفورها و آنزیم هاى کاهش دهنده سطح هورمون اتیلن و ممانعت از 

استقرار بیمارگرهاى گیاهى سبب افزایش تحمل و بهبود رشد گیاهان به تنش هاى زنده و غیرزنده مى شوند.

خبرنامه بایوران
Oct 2019/ 1398 مهر

ابزار کاهش تنش هاى غیرزنده در گیاهان 

بیمارى فتیله نارنجى گردو (عکس ارسالى از بابک جعفرى)


