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ورويدادهاى مهم ماه كشاورزى  نمايشگاه  پانزدهمين 
 صنايع وابســته در مشهد، ٩ تا ١٢ بهمن ١٣٩٨

 (PGPRs) كود بيولوژيك بايوفارم برپايه چندين باكترى ريزوسفرى محرك رشد گياه
توليد شده و براى بهبود رشد، سالمت و عملكرد انواع درختان ميوه و زينتى كاربرد 
دارد. باكترى هــاى موجــود در اين محصــول، از مهم ترين عوامل تثبيت كننده ازت 
در طبيعت بوده و همزمان، با حل كردن فسفات و  ترشح طيفى از هورمون هاى رشدى، 
آنزيم هاى ضدقارچى، ســيدروفور و ... در تامين عناصرى مانند فســفر، نيتروژن 
و آهــن و مقابلــه بــا عوامل بيمارى زاى ريشــه و طوقه و عوامل تنش زاى غيرزنده 
نقش ايفا مى كنند. اين محصول را مى توان در اواخر زمســتان و همزمان با برنامه 
چالكود درختان، به خاك اضافه كرده و يا همراه سيستم آبيارى (قطره اى يا غرقابى)، 
در اختيار ريشه درختان قرار داد. براى كسب اطالعات بيشتر، به صفحه محصول 

مربوطه در ســايت www.biorun.ir مراجعه كنيد.

كود بيولوژيك بايوفارم ويژه باغبانى
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ْرَض َبْعَد َمْوِتَها َكَذِلَك الُنُّشوُر ٍت َفَأْحَيْيَنا ِبِه اْألَ ِيّ َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا َفُسْقَناُه ِإَلى َبَلٍد َمّ َواَهللاُّ اَلِّذى َأْرَسَل الِرّ

و خداست آن كه بادها را مى فرســتد تا ابرى را برمى انگيزند، پس آن را به سوى سرزمينى 
مرده مى رانيم و زمين را بعد از مرگش به وسيله آن زنده مى كنيم، زنده شدن مردگان همين گونه است.                                                                                                   

                                                                                                                                                               ســوره مباركه فاطر، آيه ٩)
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همايش شركت خدمات حمايتى استان 
١٣٩٨ گلستان، ١٣ بهمن 

همايش شركت خدمات حمايتى استان 
خراسان شمالى و خراسان رضوى، ١٤ و 

١٥ بهمن ١٣٩٨

جشنواره شبكه محصول سالم (شمس) در 
استان تهران، ١٦ و ١٧ بهمن ١٣٩٨



راندمان و كارايى مصرف كود در روش چالكود به مراتب بيشتر از روش پخش سطحى مى باشد. چون ريشه ها مستقيما 
غذاي مطلوب خود را تأمين مى كنند و غذاي ســالم براي چند ســالى بدون زحمت در اختيار درخت خواهد بود. چالكود 
يا كانال كود، يكى از روش هاى مرسوم و موثر كوددهى درختان است كه معموال در اواخر زمستان و قبل از بيدارشدن 
درخت انجام مى شود. بسته به سن و اندازه درخت، يك يا چند چاله به قطر و عمق ٤٠ سانتيمتر در يك سوم انتهايى 
سايه انداز درخت ايجاد كرده و مجموعه كودها شامل خاك برگ، كود دامى پوسيده، كودهاى ريزمغذى، كودهاى كامل و 
كودهاى بيولوژيك را به ميزان توصيه شده در هر چاله بريزيد. يك چاله در صورت استحكام، مى تواند براى سال هاى 
متوالى مورد استفاده قرار گيرد و هر سال با كود موردنظر پر شود. كودهاى توصيه شده بايوران براى چالكود انواع 
درختان ميوه، بايوفسفات بايوران، بايوفارم ويژه باغبانى و پروبيو ٩٦ هستند. براى كسب اطالعات بيشتر، به سايت 

www.biorun.ir مراجعه و كاتالوگ هر محصول را از صفحه ويژه آن دانلود كنيد.

چالكود، كوددهى موثر درختان ميوه
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بيوتكنولوژى  دانشجويان  از  جمعى  بازديد 
بايوران،  تربيت مدرس از مجموعه  دانشگاه 

٣٠ بهمن ١٣٩٨



سوسك سرشاخه خوار روزاسه

روغن ولك، يكى از پرمصرف ترين تركيبات شيميايى 
است كه معموال در اواخر زمستان، به تنهايى يا در 
تركيب با حشره كش ها و قارچكش هايى مانند اتيون 
و بردوفيكس، روى درختان محلول پاشــى مى شود. 
مهم ترين هدف سم پاشــى زمســتانه با روغن ولك، 
مبارزه با فرم زمستانگذران آفاتى مانند شپشك ها، 
شــته ها، ســفيدبالك ها و كنه هاست. هرچند ظاهرا 
ايــن روغن، با بســتن روزنه هاى درختــان و تجمع 
هورمون آبسيزيك اســيد، در تامين نياز ســرمايى 

 
Osphranteria coerulescens، سوســك كوچكــى متعلــق بــه خانــواده سوســك هاى شــاخك بلند  سوســك سرشــاخه خوار روزاســه 
(Cerambycidae) اســت كــه بــا توجــه بــه خشكســالى هاى اخيــر، بــه يكى از آفــات مهم درختــان ميوه خانواده روزاســه بويژه ســيب، 

گيــالس، زردآلــو و بــادام تبديــل شــده اســت. الروهاى ايــن آفــت، بالفاصله پس از خــروج از تخــم، وارد جوانه ها و سرشــاخه هاى نازك 
شــده و تــا زمــان تبديــل شــدن بــه شــفيره، داالن مســتقيمى بــه طــول چنديــن ســانتيمتر را در شــاخه هاى انتهايى درختــان ايجــاد مى كنند. 
شــاخه آلوده در اثر قطع جريان آوندى خشــك و شــكننده شــده و با شكســتن آن، مى توان داالن الروى را در مركز سرشــاخه مشــاهده كرد. 
بــا توجــه بــه فعاليــت داخلــى الروهــا، امكان مبارزه شــيميايى با اين آفت وجــود ندارد. اين آفت به درختــان ضعيف و تحت تنــش بويژه درختان 
تشنه جلب مى شود. بنابراين، تقويت درختان با كودهاى مناسب و مديريت مناسب آبيارى تا حد زيادى خسارت آن را كاهش مى دهد. هرس و جمع آورى 
سرشــاخه هاى خشك شــده حاوى الرو در زمســتان و از بين بردن آنها از روش هاى موثر مبارزه با اين آفت ذكر شــده اســت. حفظ يا حتى كاشت گياهان 

خانواده چتريان به عنوان تله، حشرات كامل آفت را به خود جلب مى كنند و از اين طريق مى توان حشرات كامل را نيز جمع آورى يا كنترل كرد.
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روغن پاشى زمستانه درختان ميوه

آنهــا و جلوگيــرى از ريــزش گل هــا و شــكوفه ها در بهــار نيــز نقش ايفا مى كند. در انتخاب نوع و ميزان روغن ولــك بايد نهايت دقت را به خرج داد، چرا كه 
روغن هاى بى كيفيت كه به خوبى تصفيه و خالص ســازى نشــده اند، مى توانند باعث گياهســوزى شــوند. براى مشــاهده اطالعات دقيق تر در مورد اين روغن، 

بــه لينك زير مراجعه فرماييد.
http://pri.ir/pri/library/upload/file/pdf/sarmayigarmayi/aplication%20of%20volk%2094.pdf



 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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Tenthredinidae الروهاى زنبورهاى خانواده

در حال تغذيه از برگ درخت ميزبان
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يكى از مشــكالت رايج باغداران پديده ســال آورى درختان اســت، به اين 
ترتيب كه به طورى كه يك ســال، محصول بيشــتر و ســال ديگر محصول 
كاهش مى يابد. ســال آورى در برخى از درختان ميوه مانند پســته، گردو، 
گالبى، سيب، زيتون، مركبات، آلو، گوجه، زردآلو و هلو گزارش شده است. 
اين پديده مى تواند ناشــى از كوددهى نامطلوب و خروج كامل عناصر غذايى 
از خاك و آبيارى بيش ازحد باشــد. كاربرد عناصرى مانند روى، ازت و بور 
(فروت ســت) در مرحله گلدهى درختان در كاهش پديد ســال آورى بسيار 
موثر واقع مى شــود. بنابراين براى اجتناب از ســال آورى توصيه مى شــود 
در اواخــر اســفند يــا اوايل بهار، همزمان با تورم جوانه ها، فروت ســت به 

همراه كود بيولوژيك رشــدَافزا روى درختان محلول پاشــى شود. 
رشــدَافزا از ريــزش جوانه هاى گل پس از باز شــدن در اثــر تنش هاى 
محيطى ممانعت مى كند. مرحله دوم محلول پاشــى بعد از برداشــت ميوه و 

قبل از خزان برگ ها مى باشــد.

سال آورى باغات ميوه


