فناوری تولید كود زيستي بر پايه استرپتومايسس

تعريف مساله:
استفاده بي رويه از كودهاي شيميايي عالوه بر خطرات زيست محيطي و ايجاد انواع بيماريها براي انسان ،صادرات محصوالت
كشاورزي را نيز با مشكل روبرو ساخته است .كاربرد مواد بيولوژيك موثر و بومي ميتواند مشكالت فوق را مرتفع سازد .اغلب
كودهاي بيولوژيك موجود بازار در خاكهاي شور و آب و هواي گرم قابل استفاده نبوده و عملكرد خوبي ندارند .تاكنون
هيچگونه كود بيولوژيكي بر پايه استرپتومايسس مقاوم به شوري وارد بازار نشده است.

راه حل پیشنهادی:
محصول مورد نظر ،كود زيستي (بيولوژيك) حاوي باكتري محرك رشد گياه از جنس استرپتومايسس مقاوم به شوري و حرارت
است و استفاده از اين كود موجب افزايش كمي و كيفي محصول ميشود .اين محصول نتيجه مطالعه و تحقيق در سه سطح
آزمايشگاه ،گلخانه ،مزرعه و باغ است .باكتري مورد نظر موجب افزايش رشد گياه شده و بر اساس توانايي انطباق با شرايط
نامساعد ،قابليت استفاده در خاكهاي شور و مناطق گرمسير را نيز دارد .استفاده از اين باكتري به علت كاهش بيماريهاي
قارچي خاكزاد موجب كاهش مرگ گياهچه و پوسيدگي هاي ريشه و طوقه ميشود .تكثير انبوه و مقرون به صرفه باكتري
حتي در فرمانتورهاي كوچك (  ،)cfu=1016/litفرموالسيون ساده كود با استفاده از منابع داخلي و در مدت زمان كوتاه و
ماندگاري باال در شرايط محيط (دماي اتاق) توليد اين كود را مقرون به صرفه ساخته است به صورتيكه قيمت نهايي آن براي
رقابت با محصوالت ديگر مناسب است.

كاربردها:

اين كود در گلخانه ،باغ ،مزرعه و حتي به صورت خانگي كاربرد دارد و محدوديت خاصي از نظر كارآيي ندارد.

مزايای فناوری:

مزاياي فناوري
 .1كاهش آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از توليد و
مصرف كودهاي شيميايي
 .2افزايش صادرات محصوالت كشاورزي
 .3افزايش مصرف ميوه و سبزيجات تازه

 .4توان رقابت در بازار كودهاي زيستي به دليل قيمت
تمام شده پايين

توضيحات
كاهش  30درصدي مصرف كودهاي شيميايي
كاهش باقيماندههاي مواد شيميايي در محصوالت
كشاورزي
كاهش استرس ناشي از باقيمانده مواد شيميايي در
محصوالت تازهخوري و در پي آن افزايش سالمت جامعه
و كاهش بيماريها
دو هزار تومان براي هر هكتار گياهان زراعي و پنج هزار
تومان براي هر هكتار باغ

