
 باکتری باسیلوس سوبتیلیس علیه برخی قارچهای بیماریزای گیاهیفعالیت آنتاگونیستی 

 مقدمه:

تخمین زده شده است که در کشورهای در حال توسعه افت و زیان محصوالت کشاورزی ناشی از بیماریهای 

 درصد است و یک سوم این صدمات مربوط به بیماریهای قارچی است 50گیاهی 

عوامل کنترل بیولوژیک در مدیریت عوامل بیماریزا سازگارترین روش با شرایط زیست محیطی در استفاده از 

 .سیستم مدیریت تلفیقی بیماریهای گیاهی می باشد

ه فعالیااات  اااد خااااه باااه یاااور یگیعااای زیساااتااه گاااروه وسااایعی از باکتریهاااایی اسااات کااا

بااه داخاال آن نفااو  ماای  ایاان باکتریهااا سااط  ریشااه گیاااه را کلااونیزه کاارده یااامیکروباای دارنااد  

باکتریهااای ریزوساافر محااره  کننااد و سیسااتم دفاااعی گیاااه را تحاات تااادیر قاارار ماای دهنااد

رشااد نیااز بااه یااور فعااال محاایط ریشااه گیاااه را کلااونیزه کاارده و باعاا  افاازای  رشااد گیاااه ماای 

  شوند از جمله جنس باسیلوس

 

واد گساااترده ای از مااا از جملاااه باکتریهاااای خااااه جااانس باسااایلوس اسااات کاااه ییااا 

 تولید می کنند که برخی از آنها خاصیت  دقارچی دارند. دمیکروبی را 

 باسیلوس:

باکتری از مکانیسمهای مختلفی مانند تولید آنتی بیوتیک  باکتریوسین  آنزیمهای هیدروالز )از این این 
جهت تقویت رشد و ایجاد  جمله کیتیناز و گلوکوناز پروتیاز لیپاز(  تولید فیتوآلکسین ها  القا مقاومت در گیاه

 مقاومت در برابر عوامل بیماریزای گیاهی استفاده می کنند

باکتریهای جنس باسیلوس به دلیل تولید انواع مختل  ترکیگات  دمیکروبی )آنزیمهای ترشحی (  
اسگی هرمونهای رشدی و توانایی القا مقاومت در گیاه میزبان و بدلیل توانایی تولید اسپور مقاوم موقعیت من

 جهت کنترل عوامل بیماریزای خاکزاد دارند.

ترکیب بیولوژیک فعال و مودر علیه میکروارگانیزمها دارد 161این جنس توانایی تولید   

دارای بیشترین فعالیت  د قارچی می باشد. باسیلوس سوبتیلیس   

 

Bacillus subtilis 

به تولید اسپورهای مقاوم است که دربرابر یک باکتری غیر بیماریزاست که در خاه زندگی می کند و قادر 
 دامنه وسیعی از شرایط مقاوم می باشند

همچنین قادر به تشکیل ساختارهای چندسلولی)بیوفیلم( که در ازدیاد یا تهاجم به میزبان نق  دارد )با 
 کلونیزه کردن نوه ریشه باع  حفاظت گیاه در برابر حمله پاتوژن می شوند(



کیگات فعال بیولوژیکی دربرابر پاتوژنهای بیماریزای گیاهی تولید می کند و قادر به همچنین انواعی از تر
 افزای  مقاومت گیاه می شود و به خایر این خصوصیات یک عامل کنترل بیولوژیک است.

با ترش  آنتی بیوتیک و مواد بازدارنده فراوان مانع آلودگی گیاه به عوامل بیماریزا می شود.همچنین  •
رمونهای رشدی موجب گسترش ریشه گیاه و جذب آب و مواد غذایی می شود.با ترش  ه  

  
و باع  جلوگیری از ایجاد بیماریهای قارچی مانند پیتیوم  فیتوفتورا  فوزاریوم ورتیسلیوم  ریزوکتونیا 

.واسکلروتینیا و سایر بیماریهای خاکزاد می شود  

•  
سوپرنیتروپالس  فولزایم پالس  بیونوترینت در بازار وجود با نامهای تجاری بیوسوبتیل  کمپانیون  

 دارد.

 بیو نوترینت
یک محصول منحصر به فرد ساخت کشور آمریکا حاوی مواد محره رشد می باشد که باع  افزای   •

ریشه زایی در گیاهان می گردد و با دارا بودن مواد غذایی ارگانیک باع  اصالح خاکهای فقیر می 
وجود چهار گونه مختل  باکتریهای باسیلوس و یک گونه مخمر ساکارومیسز در این گردد . همچنین 

محصول باع  جلوگیری از بیماریهای قارچی مانند پیتیوم  فیتوفتورا  فوزاریوم  ورتیسلیوم و بسیاری 
 از بیماریهای خاکزاد دیار می شود.

جوانه زنی بذر  افزای  گلدهی و این محصول قابل استفاده برای تمامی گیاهان بوده و باع  تسریع  •
 بهگود تشکیل میوه می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77.5ₓ10 Bacillus subtilis 
 

8ₓ10 2.5 Bacillus licheniformis 
 

77.5ₓ10 Bacillus amyloliquefaciens 
 

77.5ₓ10 Bacillus pumilus 
 

10ₓ10 4.5 Saccharomyces cervisiae 
 

10% Ascophyllum nodosum 
 

20% Humic acid 

35.7% Amino acid 
0.001% Jiberlic acid 

8% N 
1 % P205 

9 % K20 

3 % Fe 
0.06 % Zn 

1.5 % Yucca extract 
•  

 نحوه مصرف و زمان مصرف:
مرحله اول: آب اول بعد از تشنای یا پس از انتقال نشا به میزان یک کیلو در هکتار همراه آبیاری  •

لیتر آب در هکتار( 200 گرمی در 200بسته  5-2)  

 مرحله دوم: پس از ظهور دومین برگ اصلی •
 مرحله سوم:پانزده روز پس از مرحله دوم •

 مرحله چهارم: پانزده روز پس از مرحله سوم •
 درختان میوه: •

لیتر آب در هکتار همراه آبیاری 200گرمی در  200بسته  5-2 •  
یک لیتر آب غویه ور کردن ریشه ها به گرم در  3-2آغشته کردن ریشه در زمان انتقال نشا  نشا: •

نشادانیه در زمان انتقال  20-15مدت   

•  

 
 شرکت نهاده گستر گوهر دمرواحد گیاهپزشکی و تغذیه 


