
(1)استرپت ایران 

کود بیولوژیک تولید شده با استرپتومایسس

بومی مقاوم به شوری، خشکی و گرما 

اصیل ترین هدف از مرصف کود زیس یت افزایش حاصلخزیی خاک، پایداری تولید و 

یازهای اب مرصف کود زیس یت و اتمنی ن . جلوگریی از فرسایش هناده های رسزمیین می ابشد

ابزار عرضه غذایی گیاه، راندمان تولید و معلکرد گیاه افزایش داش ته و حمصویل اب کیفیت به

ریق مرصف کود های زیس یت نیاز گیاه به کودهای ش مییایی را اکهش داده و از ط. خواهد شد

.  اکهش شستشوی مواد معدین خاک نقش موثری در منابع آ ب و خاک خواهد داشت

می ابشد حمصول هنایی حاصل از مرصف کودهای زیس یت نه تهنا فاقد ابیق مانده مواد ش مییایی

بلکه از حلاظ طعم و عطر نزی برتری چشمگریی نسبت به حمصوالت حاصل از مرصف

. حمض کودهای ش مییایی بدست می آ ورد

اشرکت زیست فناوران نوتریک



%:35اتمنی میانگنی افزایش معلکرد 

گیاهانرویبرآ ناتثریگذاری.شودمیبندیطبقهگیاهرشدکنندهالقاعنوانبهکوداین

گلخانهگیاهانوجو،گندم،زمیین،سیب،چغندرقندبرجن،لکزا،ذرت،مهچونزراعی

ابغیصوالتحموبرگیسزبجیاتسانواعوفلفلکدو،ابدجمان،خیار،گوجه،مهچونای

قراراتییدردمو وارزاییبگالیبمرکبات،خرما،گردو،هلو،سیب،ابدام،پس ته،مهچون

.استگرفته

:BIOCLATORابیوالکتوربه عنوان 

اتمنیش مییایییالکتورهاازراکشاورزیارایضابیوالکتوریکعنوانبهزیس یتکوداین

.کندمینیازیبرویومنگزنمس،آ هن،کننده

%:40قابل جذب به مزیان فسفراکهش مرصف 

بهمنجرگیاهانشهری تودهجحمافزایشابوفسفااتزآ نزمیهایتولیداباسرتپتومایسسها

.شوندمیفسفاتهکودهایمرصفبهنیازاکهش

%:38افزایش حتمل شوری به مزیان رکورد

درحملولجامدآ یلموادتولیدارتقااب1ایراناسرتپتکوددراس تفادهموردابکرتی

وگیاهانوریشبهحتملدرموثراثنویهمتابولیهتایتولیدگیاه،سلویلساختارهای

بهدمیسانتقالوجذباکهشبهمنجرریشهوزنشاخصافزایشبواسطهمهچننی

.شودمیخاکوآ بشوریبهآ نحتملافزایشگیاهشاخساره

%:  28رکورد افزایش حتمل به خشکی به مزیان 

آ بمنابعبهریشهدسرتیسافزایشابواکسنیهورمونافزایشطریقازابکرتیاین

بهملحتمیتواندآ بمرصفراندمانافزایش.میشودآ بمرصفراندمانافزایشابعث

.دهدافزایشداریمعینبطورراخشکی

:%80اکهش بامیری قارچی خاکزاد ات 

میابعثکشزیستوادموبیوتیکهاآ نیتازانواعی،کیتینازآ نزمیتولیداباسرتپتومایسس

ارهمداریمعینبطور...وفوزاریوم،پیتیوممهچونخاکزادیهایقارچ%80شود

.شوند

1خصوصیات كود اسرتپت ایران 

حوزهدرهکاستخاکزیابکرتییکاسرتپتومایسس

.داردبزسایینقشیزشکیوکشاورزیخمتلفهای

ایناززیس یتفعالفرآ ورده7000ازبیشاتکنون

از.استآ مدهبدستارزشابابکرتهیای

حرشه،مناتدکشعنوانبهمیتوانهااسرتپتومایسس

فادهاس تگیاهانرشددهندهارتقاوکشعلفکش،

میبو اسرتپتومایسسجدایه هاياز1اسرتپرتان.کرد

کحتریابالیقدرتابکشورشوروخشکمناطق

.استشدهتولید(PGPR)گیاهانرشد

ابكودایننفرموالس یودرشدهاس تفادهاسرتپتومایسس 

،(رویومنگزنمس،آ هن،)غذاییفلزاتالکتورتولید

لیدتو معدين،فسفاتکنندهحلآ نزمیهایتولید

ندمان ریشهاندازهدهندهافزایشورشدهورمون هاي

ضد هايآ نزمیتولیدطریقازوسیتوکننی،واكسنی

هماروولیدتافزایشدرموثرینقشکیتینازمانندقارچی

حمصولنای.داردخاکزادابکرتایییوقارچیبامیرهیای

وزراتدرپژوهشوحتقیقسال10ازپس

رفتهگقراربرداریهبرهموردوتولیدهجادکشاورزی

.است

1اترخيچه و تولید كود اسرتپت ایران 

هجتكبیولوژیموادازاس تفادهامهیتبهتوجهاب

پژوهشگاه٬ش مییاييمسوموكودهاازاس تفادهاکهش

زارتو بهوابس تهایرانكشاورزيبیوتكنولوژي

رااکميلوجامعحتقیقات78سالازهجادکشاورزی

سال16نتاجي.استمنودهآ غازهمماینابرابطهدر

بويم هايابكرتيبرريسوجداسازيزمینهدرحتقیق

دایه هايجحاويبیولوژیككودتولیدبهمنجركشور

ابابالاريسازگقابلیتاباسرتپتومایسسابكرتي

وناسبم فرموالس یونابایراناقلمیيرشایطانواع

.استگردیدهماه9ازبیشماندگاری

قیقاتحت اینازحاصلكودفروشوتولیداكنونمه

بنیاندانشرشكتاختیاردرفيندانشصورتبه

اینیدتول براي.داردقرارنوتریاکفناورانزیست

ابوشدهدهاس تفاداخيلطبیعيمنابعازتهناحمصول

برابردريابكرت ایناباليسازگاريقابلیتبهتوجه

آ نازدهاس تفاآ يبمكوشوريرسما،گرما،تنش هاي

.يم گرددتوصیهایرانخمتلفمناطقبراي

1مزاایي اس تفاده از كود  اسرتپت ایران


