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ی ر ھای    مار
بیماریهای قارچی باعث خسارات زیادی به بسیاری از محصوالت میشوند وبا عالئم خساراتی که برروی گیـاه ایجـاد میکنـد قابـل شناسـایی و                          

  .یک نوع آلودگی قارچی ممکن است باعث بروز مجموعه ای از عالئم خسارت شود که در هر محصول متفاوت است . تشخیص هستند 
تقویـت کننـده   . پژمردگی گیاهان اغلب به دلیل عوامل بیماریزای خاکزی میباشد که گیاهان را از طریق ریشه آلـوده مـی کننـد                پوسیدگی و 

این مواد قارچهارا کنترل نمی کنند بلکه با ایجـاد یـک       .  پی وجی خطر آلودگی به این بیماریها را کاهش می دهند             –های گیاهی مانندتریانوم    
  . ریشه از گیاه محافظت میکنندالیه محافظ در اطراف

وم   (TRIANUM_P)پی –یا
دهندگان در کـشورهای   کشاورزان و پرورش توسط (Trichoderma harzianum strain T-22) کش تریانوم هر روز استفاده از قارچ

نتـایج بـسیار مطلـوب و      از شـرایط های مختلف در بسیاری های مختلف کشت و با روش کاربرد تریانوم در سیستم.یابد مختلف جهان افزایش می
مقاومت گیاه را در مقابل استرس های ناشی از بیماری ، تغذیه و آبیاری نا مطلوب و شرایط آب و هوایی               .  همراه داشته است    چشمگیری به 

ـ          . افزایش داده و باعث جذب بیشتر مواد مغذی توسط گیاه می شود              انی گیـاه را درپـی      این امر افزایش رشد و توسعه ریشه و قسمتهای فوق
 پی در کشت سبزیجات ، میوه های گوشتی ، گیاهان دارویی ، پیازها ، گیاهان زینتی ، گیاهـان چنـد سـاله ، چمـن و                            –تریانوم  . خواهد داشت   

 سـانتیگراد ،   درجه34 تا  10 پی در دمای بین      –تریانوم  .  پی در شرایط محیطی مختلف بخوبی عمل می کند           –تریانوم  .درختکاری استفاده میشود    
PH 8-4 در انواع مختلف کشت و برروی ریشه محصوالت مختلف رشد میکند ، .  

وم  یا د  م –ای کار ل  ل ز  یاری   ی  روش آ ی  عم   :پ
  . مخلوط میکنیم " پی اضافه کرده و کامال– مقدار کمی آب را به مقدار مورد نیاز تریانوم -
  .یم تا حجم مورد نیاز محلول دهی بدست آید  مقدار بیشتری آب اضافه میکن-
  . بهم میزنیم تا یکنواختی آن حفظ شود " محلول را مرتبا-
  . میکرون است استفاده کنیم 150 برای جلوگیری از مسدود شدن خروجی محلول پاش بهتر است از صافی هایی که منافذ آنها کوچکتر از -

 گرم در هر متر مربع از سطح زیر کشت 5/1( ک یا محیط کشت از سوسپانسیون به مقدار کافی برای اطمینان از نفوذ کامل مواد به داخل خا
  .استفاده کنید اما از جاری شدن آن جلو گیری کنید )  لیتر آب و بالفاصله بعد از کاشت بذر یا قلمه 5/2-5حل شده در 

وم  یا رف  ض–زان  ول با  م باالی  ت  خاک با  ی    اک  ن پ یا م   یار    :کای 
  .بکار برید )  لیتر آب 10محلول در ( گرم در هر متر مربع از سطح زیر کشت 3 پی را بالفاصله بعد از کشت و به میزان –تریانوم 
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  .بکار ببرید )  گرم در هر متر مربع 5/1( پی رابه میزان دوز –اگر گیاهان در طی مرحله تکثیر تیمار شده اند تریانوم 
  . پی تکرار کنید – دوز تریانوم 5/0 هفته یکبار بعد از جابجایی گیاهان به محیط بزرگتر تیمار آنها را با 10-12هر 

وم  یا رف  ن –زان  یا ضای    ول با  م  ت  م  ی یا با  ل رد ت  خاک و   ی    ک  اک   :پ
  .بکار برید )  لیتر آب 10 0محلول در( گیاه از سطح زیر کشت 1000 گرم  به ازای هر 30ن یزا پی را بالفاصله بعد از کشت و به م–تریانوم 

  .بکار ببرید ) گیاه 1000 گرم در هر 15(  پی رابه میزان نیم دوز –اگر گیاهان در طی مرحله تکثیر تیمار شده اند تریانوم 
  . پی تکرار کنید – دوز تریانوم 5/0تیمار آنها را با  هفته یکبار بعد از جابجایی گیاهان به محیط بزرگتر 10-12هر 

  :و 
وم (  یا ی–گاه  والت د پ  ی ر با  ھا ( ا ه  ش  و  ره  ی ما ،  ود ش  ،  ید)چر وط  ن    .)خ

د ورد کار م   ه  ھند  ی ن ل ار  رح ذ وم    :دد ایا
تواننـد روی   های عامل بیماری مـی  در مرحله نشاکاری انجام شود، زیرا قارچ انوم بهتر است که در گیاهان جوان واولین مرحله استفاده از تری -1

مرحله گیاه جوان استفاده نکنید بیماری همواره یـک   گیاهان جوان به راحتی مستقر شوند و در نتیجه اگر شما اولین کاربرد تریانوم را در های ریشه
 کیفیت اسپورهای تریانوم در محلول تهیه شده به تدریج کـاهش -2 .خواهد بود Trichoderma harzianum مفیدمرحله جلوتر از قارچ 

بهتر است تریانوم بعد از فیلتر شنی در سیـستم  . برسد ی گیاه باید به حداقل سازی محلول تا رسیدن آن به ریشه یابد، بنابراین زمان آماده می
آسانی با مواد معـدنی   کنند و همچنین اسپورها به ست که این اسپورها در چه مدت زمانی از فیلتر عبور مینی آبیاری استفاده شود زیرا مشخص

انجامـد،    سـاعت بـه طـول مـی    24پروسه حـدود   اسپورهای تریانوم برای فعالیت نیاز به جوانه زدن دارند این-3 .شوند درون فیلتر متصل می
شـوند بنـابراین بایـد     اسـپورهای تریـانوم در آب حـل نمـی    -4  . بعد از کاربرد تریانوم کاهش یابد وزبنابراین باید سعی شود که آبیاری در دو ر

از مـواد  -5 .هـم بزنیـد   مـداوم بـه   به همین منظـور محلـول را بایـد بـصورت    . شوند نشین نمی که این اسپورها در طول کاربرد ته مطمئن شوید
تلفیـق   های مجـاز  تواند با کاربرد بعضی از قارچکش استفاده از تریانوم می-6  .استفاده نکنید نومضدعفونی یک روز قبل و دو روز بعد از کاربرد تریا

  .تریانوم رعایت شود  روز فاصله زمانی بین استفاده از این مواد با کاربرد3حداقل "شود اما ترجیحا

طا و   ی: دآوری  ر   بابا ھاد   یید  د  ج   و ره  س اد نا ر تا ن    شاورزی 

  
  
  


