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گیاهان، در طول دوره رشد خود، در معرض تنش هاى مختلف زنده 
و غیرزنده از جمله سرمازدگى، گرماى بیش از حد، خشکى، کم آبى، 
شــورى خاك یا آب، اســترس فلزات ســنگین، تنش آفتکش ها و 

علف کش هاى شیمیایى و آفات و بیمارى هاى گیاهى قرار دارند. 
این عوامل، با اثر بر رشد طبیعى گیاهان، معموال باعث افت عملکرد 
نهایى محصوالت مى شوند. على رغم اینکه منابع مختلفى از کودها و 
آفتکش هاى شــیمیایى به وفور در اختیار کشــاورزان قرار دارد، 
دسترســى کشــاورزان به ترکیباتى که بتوانند در زمان الزم، براى 
مقابله با تنش هاى مذکور مورد اســتفاده قرار گیرند کامال محدود 

خبرنامه بایوران
Apr 2020/ 1399 فروردین

َوِإَذا َتَوَلّى  َسَعى  ِفی اْألَْرِض ِلُیْفِسَد ِفیَها َوُیْهِلَک اْلَحْرَث َوالَنّْسَل َواهللاُّ َال ُیِحُبّ اْلَفَساَد

سوره بقره، آیه 205

و چون در زمین به حکومت رســد، بــه تکاپو مى افتد تا در آن تباهى کند و 
کشت و زرع و نسل بشــر را به نابودى کشاند، و خداوند تباهى را دوست 

نمى دارد.

قارچ Trichoderma harzianum یکى از موفق ترین و معروف ترین عوامل پروبیوتیک گیاهى اســت که 
در قالــب کــود و قارچکش بیولوژیک در محصوالت مختلف مورد اســتفاده قرار مى گیرد. جدایه هاى این 
قارچ توانایى کلنیزاسیون باالیى روى ریشه گیاهان مختلف دارند و از قدرت رقابت باالیى در مقابل قارچ هاى 
بیمارگــر خاکــزاد ماننــد گونه هاى مختلف Pythium، Phytophthora، Rhizoctonia، Fusarium و ... 
برخوردارند. این قارچ، همچنین با ترشح هورمون هاى رشدى مانند اکسین و ژیبرلین، نقش ویژه اى در 
افزایش ریشه زایى گیاهان داشته و القاى مقاومت و تقویت سیستم ایمنى گیاه نیز از دیگر اثرات مفید 
کاربرد آن است. تریکوران پى، به صورت فرموالسیون پودر قابل حل در آب (WP) تولید شده و براى 
استفاده بصورت بذرمال یا به همراه آب آبیارى براى گیاهان مختلف مانند محصوالت زراعى و گلخانه اى 
و درختان میوه و زینتى مناسب است. استفاده توام تریکوران پى و کود بیولوژیک پروبیو 96 براى بهبود 
رشد و پیشگیرى یا مدیریت طیفى از بیمارى هاى قارچى خاکزاد ریشه و طوقه بسیار موثر واقع مى شود. 

براى مشاهده اطالعات کامل محصول، به سایت www.biorun.ir مراجعه کنید.
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تنش هاى زنده و غیرزنده

است. باکترى ها و قارچ هاى محرك رشد گیاهان، چه آنها که در ریزوسفر مستقر مى شوند و چه آنها که براى زندگى در اندام هوایى 
و حتى بافت هاى داخلى گیاهان سازگار شده اند، از مهم ترین عواملى هستند که نقش آنها در کاهش تنش هاى زنده و غیرزنده 
در سال هاى اخیر به خوبى اثبات شده است. این میکروارگانیسم ها، با تولید مجموعه اى از ترکیبات مانند آنتى بیوتیک ها، آنزیم هاى 
ضدقارچى و ترکیبات ضداسترس، در کنار فراهم  کردن برخى عناصر غذایى، مقاومت گیاهان در برابر تنش هاى زنده و غیرزنده 

را افزایش مى دهند.
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زیره، گیاهى با نیاز آبى بســیار کم اســت که کشــت آن در ســال هاى اخیر مورد توجه کشاورزان در استان هاى 
مختلف قرار گرفته اســت. در اســتان البرز، حدود 300 هکتار در ســال زراعى جارى به کشت زیره اختصاص 
داده شــده اســت. کشــاورزان این اســتان، معموال از هیچ نهاده اى (کود یا آفتکش) در مدیریت این محصول 
اســتفاده نمى کنند و این موضوع در کنار نیاز آبى کم، زیره را به گیاهى کم زحمت براى کشــت تبدیل کرده 
است. در سال زراعى جارى، براى اولین بار، از دو کود زیستى بایوفسفات بایوران (در زمان شخم) و بایوفارم 
(به صورت بذرمال) در کشت زیره در مزرعه اى به وسعت یک هکتار استفاده شد که نتایج آن، تا اردیبهشت 
ماه 1399 که همزمان با گلدهى و شــروع تولید بذر اســت، بســیار مثبت ارزیابى شده است. پیش بینى شده 

است که میزان عملکرد زیره در استان، امسال حدود 100 کیلوگرم در هکتار افزایش نشان دهد.

شته رز

بازدید از مزارع زیره تیمارشده با کـودهاى زیســـتى بایوران 
(بایوفارم و بایوفسفات بایوران) در شهرستان نظرآباد استان البرز
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 Tenthredinidae الروهاى زنبورهاى خانواده
در حال تغذیه از برگ درخت میزبان

نتایج بسیار خوب کاربرد 
کودهاى بیولوژیک بایوران 

در باغات میوه شهرستان 
کوهسار، استان البرز
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شته آردآلود آلو (Hyalopterus pruni) یکى از 
آفات عمومى درختان میوه دانه دار و هســته دار 
است که در اوایل فصل بهار و همزمان با گرم شدن 
هــوا حالــت طغیانى پیدا مى کند. این حشــرات، 
شــته هایى به رنگ سبز کمرنگ و پوشیده از یک 
گرد سفیدرنگ هستند که برخالف شته سبز هلو 
و شته سبز سیب، به آنها ظاهرى مات و غیربراق 
مى دهد. شــته ها عمدتا در سطح زیرین برگ هاى 
جوان انتهاى شاخه ها مستقر شده و در جمعیت باال 
کل ســطح برگ و سرشاخه ها را مى پوشانند. این 
شــته ها، برخالف شته سبز ســیب، چندان باعث 
پیچیدگى برگ ها نمى شوند، در عوض، ترشح شدید 
عسلک و خیس شدن زیر شاخه ها از عالئم عمومى 
آلودگى درختان به این آفت است. دوره خسارت 
این شــته معموال کوتاه بوده و با گرم شــدن هوا 
جمعیت آنها کاهش مى یابد. این شــته دشــمنان 
طبیعى زیادى دارد و در صورت شدت خسارت، باید 
از ســموم کم خطر ماننــد عصاره هاى گیاهى براى 

کنترل آن استفاده کرد.
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شته آردآلود آلو

نظرات شــما: نتایج بســیار خوب کاربرد کودهاى 
بیولوژیک بایوران در زراعت نخود و اســتفاده از 
حشره کش بیولوژیک بایولپ در کنترل کرم پیله خوار 

نخود در استان کرمانشاه
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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

biorun_agri

زنبور پارازیتوئید، با حرکات شاخک خود، محل دقیق 
شفیره کرم غوزه پنبه را در عمق خاك پیدا مى کند.
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از ابتداى اردیبهشــت ماه 1399، گزارش هاى زیادى از 
طغیان نوعى حشــره کوچک ســیاه رنگ در اماکن مختلف 
شــامل منازل، نانوایى ها، کارگاه ها و شرکت هاى تولیدى 
مواد غذایى، فروشگاه ها و ... منتشر شد که با بررسى هاى 
انجام شده، مشخص شد حشرات مذکور عمدتا سوسک هایى 
متعلق به خانواده Carabidae هستند. این حشرات، معموال 
شکارگر سایر حشرات کوچک هستند و تمایلى به حضور 
در محیط هاى زندگى انسان ندارند، اگرچه نور چراغ هاى 
موجود در اماکن مسکونى، باعث جلب گروهى این حشرات 

طغیان سوسک هاى کوچک 
سیاه رنگ در بهار 99

شــده و تجمع آنها در اماکن مذکور را به دنبال خواهد داشــت. احتماال بارندگى خوب دو ســال اخیر و ازدیاد منابع غذایى، باعث 
افزایش جمعیت این حشرات شده است، موضوعى که سال قبل در مورد پروانه ها نیز مشاهده شد. الزم به ذکر است که این 
حشرات، هیچ گونه خطرى براى انسان ندارند، نه نیش مى زنند و نه غذاى آنها ارتباطى با منازل یا محل کار انسان دارد و حضور 
آنها در این محل ها تنها به خاطر نور چراغ ها است. بنابراین، در صورتى که حضور آنها قابل تحمل است، مبارزه با آنها هیچ لزومى 

ندارد.


