


شرکت نهاده گستر گوهر ثمر

توزیع و پخش نهاده های کشاورزی

مشاوره گیاه پزشکی و تغذیه

کلینیک گیاه پزشکی



بررسی فعالیت آنتاگونیستی باکتری باسیلوس
سوبتیلیس علیه برخی قارچهای بیماریزای گیاهی



زیانوافتتوسعهحالدرکشورهایدرکهاستشدهزدهتخمین
یکواستدرصد50گیاهیبیماریهایازناشیکشاورزیمحصوالت

استقارچیبیماریهایبهمربوطصدماتاینسوم
بیماریزاعواملمدیریتدربیولوژیککنترلعواملازاستفاده

تلفیقیمدیریتسیستمدرمحیطیزیستشرایطباروشسازگارترین
باشدمیگیاهیبیماریهای



تفعالیکهاستباکتریهاییازوسیعیگروهزیستگاهطبیعیطوربهخاک
هبیاکردهکلونیزهراگیاهریشهسطحباکتریهاایندارند،میکروبیضد

دهندمیقرارتاثیرتحتراگیاهدفاعیسیستموکنندمینفوذآنداخل
راگیاهریشهمحیطفعالطوربهنیزرشدمحرکریزوسفرباکتریهای

.باسیلوسجنسجملهازشوندمیگیاهرشدافزایشباعثوکردهکلونیزه
ازایگستردهطیفکهاستباسیلوسجنسخاکباکتریهایجملهاز

ضدقارچیخاصیتآنهاازبرخیکهکنندمیتولیدراضدمیکروبیمواد
.دارند



جنس باسیلوس

در میان عوامل بیو کنترل، گونه های باسیلویس به دلیل تولید اسپور مقاوم،
، هرمونهای (آنزیمهای ترشحی )مختلف ترکیبات ضدمیکروبی انواع تولید 

در گیاه میزبان موقعیت مناسبی جهت کنترلالقا مقاومت رشدی و نیز توانایی 
.عوامل بیماریزای خاکزاد دارند

سین، این باکتری از مکانیسمهای مختلفی مانند تولید آنتی بیوتیک، باکتریو
حامل آهن که آنرا از دسترس پاتوژن خارج و به مصرف گیاه می )سیدروفور

، تولید(از جمله کیتیناز و گلوکوناز،پروتیاز،لیپاز)،آنزیمهای هیدروالز (  رسد
فیتوآلکسین ها، القا مقاومت در گیاه جهت تقویت رشد گیاه و ایجاد مقاومت 

.در برابر عوامل بیماریزای گیاهی استفاده می کنند



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

دباسیلوس سوبتیلیس دارای بیشترین فعالیت ضد قارچی می باش.



Bacillus subtilis

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

که در ازدیاد یا ( بیوفیلم)همچنین قادر به تشکیل ساختارهای چندسلولی
با کلونیزه کردن نوک ریشه باعث حفاظت )تهاجم به میزبان نقش دارد 

(گیاه در برابر حمله پاتوژن می شوند

زای همچنین انواعی از ترکیبات فعال بیولوژیکی دربرابر پاتوژنهای بیماری
گیاهی تولید می کند و قادر به افزایش مقاومت گیاه می شود و به خاطر 

.این خصوصیات یک عامل کنترل بیولوژیک است



ا با ترشح آنتی بیوتیک و مواد بازدارنده فراوان مانع آلودگی گیاه به عوامل بیماریز
همچنین با ترشح هرمونهای رشدی موجب گسترش ریشه گیاه و جذب .می شود

.آب و مواد غذایی می شود

و باعث جلوگیری از ایجاد بیماریهای قارچی مانند پیتیوم، فیتوفتورا، 
.دفوزاریوم،ورتیسلیوم، ریزوکتونیا واسکلروتینیا و سایر بیماریهای خاکزاد می شو

وترینت با نامهای تجاری بیوسوبتیل، کمپانیون، سوپرنیتروپالس، فولزایم پالس، بیون
.رددر بازار وجود دا



کلونی باسیلوس سوبتلیس روی محیط کشت



اسپورهای باسیلوس سوبتلیس



ا فعالیت آنتاگونیستی باسیلوس سوبتیلیس بر قارچهای بیماریز
(رشد میسلیوم قارچ روی محیط کشتبازدارندگی )

(10)دوراتومیسز(9)،کالتوتریکوم(-8-7-6-5-4)،گونه های فوزاریوم(3-2-1)گونه های آلترناریا



ا فعالیت آنتاگونیستی باسیلوس سوبتیلیس بر قارچهای بیماریز
(رشد میسلیوم قارچ روی محیط کشتبازدارندگی )

آلترناریا، کالتوتریکوم،ماکروفومینا،بوتریتیس، اسکلروشیوم در مقایسه با شاهد



تولید آنزیم توسط باسیلوس سوبتیلیس در محیط کشت
( پروتئاز، آمیالز، پکتیناز، سلوالز)



یلیستغییر شکل مرفولوژیک میسلیوم قارچهای پاتوژن توسط باسیلوس سوبت

میسلیوم آلترناریا: 2میسلیوم فوزاریوم شکل : 1شکل 



ریشه گوجه فرنگی کلونیزه شده توسط باسیلوس سوبتیلیس



تیلیسعکس با میکروسکوپ الکترونی از ریشه کلونیزه شده توسط باسیلوس سوب



BioNutrients

تبیو نوترین

یمرشدمحرکموادحاویآمریکاکشورساختفردبهمنحصرمحصولیک
ادموبودنداراباوگرددمیگیاهاندرزاییریشهافزایشباعثکهباشد

چهاروجودهمچنین.گرددمیفقیرخاکهایاصالحباعثارگانیکغذایی
ایندرساکارومیسزمخمرگونهیکوباسیلوسباکتریهایمختلفگونه

ورا،فیتوفتپیتیوم،مانندقارچیبیماریهایازجلوگیریباعثمحصول
.شودمیدیگرخاکزادبیماریهایازبسیاریوورتیسلیومفوزاریوم،

زنیوانهجتسریعباعثوبودهگیاهانتمامیبرایاستفادهقابلمحصولاین
.شودمیمیوهتشکیلبهبودوگلدهیافزایشبذر،



7.5ₓ107Bacillus subtilis  

2.5 ₓ108Bacillus licheniformis

7.5ₓ107Bacillus amyloliquefaciens

7.5ₓ107Bacillus pumilus

4.5 ₓ1010Saccharomyces 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



ازجلوگیریباعثمحصولاین
،پیتیوممانندقارچیبیماریهای
ویومورتیسلفوزاریوم،فیتوفتورا،

گردیخاکزادبیماریهایازبسیاری
.شودمی

تبیو نوترین



وبیاپوسیدگی ریزوکتونیایی ل
Rhizoctonia solani

@nahadegostar
@nahadegostar



جالیزبوته میری 

Phytophthora drechsleri

Phytophthora capsici

Pythium aphanidermatum

@nahadegostar



:مرگ گیاهچه
Pythium spp.

oیلهادر گیاهچه ها سبز مات،کتیلیدنها پژمرده،نواحی آبسوخته روی هیپوکوت

سطح خاک و گیاهچه ها پژمرده و افتاده

oگیاهچه ها ممکن است در خاک قبل از بیرون آمدن پوسیده شوند.

@nahadegostar @nahadegostar



گیاهچهمرگ 
Pythium sp.

@nahadegostar
@nahadegostar



Phytophthora capsici

پوسیدگی ریشه و طوقه

oپوسیدگی طوقه کدو oآلودگی میوه

@nahadegostar @nahadegostar



Phytophthora spp.

@nahadegostar

@nahadegostar



Fusarium sp.

@nahadegostar

@nahadegostar@nahadegostar @nahadegostar



Fusarium sp.

@nahadegostar
@nahadegostar



فوزاریومی در خیارپژمردگی 

Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum

@nahadegostar @nahadegostar

@nahadegostar



پژمردگی ورتیسلیومی
Verticillium spp.

@nahadegostar
@nahadegostar



@nahadegostar @nahadegostar

@nahadegostar

پژمردگی آوندی بادنجان



@nahadegostar

@nahadegostar



Rhizoctonia sp.

@nahadegostar

@nahadegostar

@nahadegostar



Rhizoctonia sp.

@nahadegostar
@nahadegostar

@nahadegostar



نحوه و زمان مصرف بیونوترینت
لو در آب اول بعد از تشنگی یا پس از انتقال نشا به میزان یک کی: مرحله اول•

(لیتر آب در هکتار200گرمی در 200بسته 5-2)هکتار همراه آبیاری 
پس از ظهور دومین برگ اصلی: مرحله دوم•
پانزده روز پس از مرحله دوم:مرحله سوم•
سومپانزده روز پس از مرحله : مرحله چهارم•

:درختان میوه•
لیتر آب در هکتار همراه آبیاری200گرمی در 200بسته 2-5•
گرم در یک لیتر آب غوطه ور 3-2آغشته کردن ریشه در زمان انتقال نشا :نشا•

ثانیه در زمان انتقال نشا20-15کردن ریشه ها به مدت 



:کنندهتهیه 

حبیبه محمدی 

ثمرنهاده گستر گوهر واحد گیاهپزشکی و تغذیه شرکت 

Telegram: @nahadegostar

www.nahadehgostar.com


