
 زیستی کندرها –: کود گرانوله ازته آلی (NSLOW38%) %38  سلواِ ناِ

 با امتیازات کودهای آلی و شیمیایی، اثرات و فواید چند جانبه میکروارگانیسم ها %38 سلواِ ناِ

 

را که کودی کندرها،  %38سلواِ  ناِ ،نسته استواایتالیا با استفاده از مواد زیستی و نیتروژن آلی و گیاهی ت "یکرواسپورام"کمپانی

زا و افزایش دهنده توانایی گیاه در مقابل  کننده سیستم ریشه، موثر بر تعدادی از عوامل بیماری دارای ازت باال، محرک رشد، تقویت

 باشد، تولید و عرضه کند. های محیطی می تنش

 های  فاقد محدودیت باالی نیتروژن(،)یعنی رهاشدن تدریجی و میزان این کود ضمن داشتن مزایای کودهای آلی و شیمیایی 

مند آزاد شده، در  ریج و قاعدهد( است که به تچریش) NEEMبراساس عصاره گیاه  %38سلواِ  ناِکنسانتره ها است. نیتروژن  آن

گوگرد شدن تدریجی به همراه  یابد. این رها گیرد و جذب آن در طول رشد و نمو و زندگی گیاه ادامه می دسترس گیاه قرار می

آورد.  شویی و یا به صورت گاز ممانعت به عمل می موجود در این کود، نیترنیکاسیون را تنظیم کرده، از هدر رفت نیتروژن در اثر آب

وجود مواد زیستی در ترکیب آن است که این مواد به طروق مختلف فواید و اثرات ، %38سلواِ ناِعالوه بر این مزایا، امتیاز مهم دیگر 

  ی گیاهان دارند.مثبتی رو

 باشند؟ چه می %38 اِسلو اِنمواد زیستی 

 د.نباش می TXو  SX های میکروتکو ،  PGPRهای  میکروارگانیسماین مواد زیستی شامل 

 های محرک رشد گیاه(: )باکتری PGPRهای  میکروارگانیسم -1

گیاهان زندگی کرده، به طروق زیر رشد  ریزوسفرهای باکتریایی خاک هستند که در  تعداد زیادی از گونهها،  این میکروارگانیسم

 دهند: گیاه را تحریک کرده و افزایش می

 ای * آسان کردن جذب عناصر توسط سیستم ریشه

 ها های )معدنی و آلی( نامحلول و به حالت قابل جذب در آوردن آن * حل کردن فسفات

 دن آهن قابل دسترس برای پاتوژن و افزایش جذب آن توسط گیاهو محدود کر (1)سیدوفورتولید * 

 های دخیل در رشد و نمو گیاه های گیاهی )مانند اکسین( و آنزیم * تولید هورمون

 زا * کاهش یا حذف اثر زیان بار عوامل بیماری

 زا و شرایط محیطی نامناسب * تقویت سیستم دفاعی گیاهان در مقابل عوامل بیماری

 باشند. میهای زیستی  و محافظت کنندههای زیستی  کنندهدارای سه خاصیت کودهای زیستی، فعال  SPGPRصه، به طور خال

 کننده زیستی(: )کمپلکس فعال SXمیکروتک  -2

 باشد: با خواص مشترک میان قارچ و باکتری تولید شده و دارای اثرات زیر می میکروارگانیسماین ماده زیستی از گروهی 

 زایی ریشه* توسعه 

 کننده تکثیر و رشد سلولی * آزاد کردن شبه هورمون تحریک

 دهد.  شود و به دلیل میل ترکیبی شدید با آهن سه ظرفیتی، ترکیبی پایدار با آن تشکیل می که توسط بعضی میکروارگانیسم ها ترشح میاست ( سیدوفور متابولیتی 1)



 شوند. دیگر عناصر ریزمغذی می* تولید اسیدهای آلی که سبب کالته کردن آهن و 

فرنگی،  ای ریشه گوجه زا نظیر: پوسیدگی چوب پنبه * تولید آنتی بیوتیک استرپتومایسین که سبب کنترل تعدادی از عوامل بیماری

 شود. میری جالیز و ... می های پیتیومی، پژمردگی ورتیسیلیومی، بوته پژمردگی فوزاریومی، پوسیدگی

 ننده زیستی(:ک )فعال TXمیکروتک  -3

زا موثر  گونه قارچ بیماری های فعال شده با مواد آلی ویژه است که به طروق زیر بر چندین میکروارگانیسمترکیبی از  TXمیکروتک 

 باشد: می

های میکروارگانیسم در اطراف ریشه گیاه که فضاهای  کردن عرصه فعالیت و حیات برای پاتوژن، از طریق توسعه سریع کلنی تنگ* 

 کنند. موجود را پر می

 کند. زا نفوذ کرده و آن را به خوراک و ماده غذایی تبدیل می * تولید آنزیم کیتولیتیک که در قارچ بیماری

 کند. ها جلوگیری کرده، ظهور بیماری )نظیر اسکلروتینیا( را محدود می * تولید موادی که از رشد و توسعه قارچ

 ها و افزایش جذب عناصرغذایی ماکرو و میکرو. ساقه -ها برگ -ها شه* تحریک رشد گیاه، توسعه و گسترش ری

 %38اِسلو اِنزیستی  –اجزاء و مواد کود آلی 

 مقدار نوع مواد 

 %38 (%7و آمونیاکی  %31ای  شیمیایی: نیتروژن )اوره

 %19 سولفوریک آن هیدراد             

     PGPR   µ fc/g 710و  SXزیستی: میکروتک 

    TX   µ fc/g 710میکروتک            

 

 موارد و میزان مصرف: 

توان برای محصوالت مختلف به ویژه سرک غالت و یا گیاهانی که در اثر تولید ماده خشک بیشتر، کشت متراکم و  این کود را می

برحسب نوع محصول،  %38اِسلو اِنصرف ، میزان مرشد به نیتروژن بیشتر نیاز دارند، به کاربردعملکرد باالتر، در مراحل مختلف 

 و ... متفاوت می باشد. گیاه فیزیولوژیکیچگونگی حاصلخیزی خاک، مراحل رشد و شرایط 

 زمان مصرف مقدار مصرف در هکتار محصول

 غالت پائیزه و زمستانه

 و ... ، کلزارگمذرت، سو

 چغندرقند

 :جات سبزیجات و صیفی
 زمینی، کاهو( فرنگی، سیب )گوجه

 :درختان میوه
 ...(و  )انگور، گالبی، سیب، هلو، کیوی

 چمن

Kg/ha 400-300 

Kg/ha 500-300 

Kg/ha 300-200 

Kg/ha 400-200 

 

Kg/ha 300-200 

 

Kg/ha 300-200 

 از شروع پنجه زنی تا تشکیل آخرین بند

 صورت سرک از کاشت و ب پیش

 برگی 6تا  4مرحله 

 پیش از انتقال نشاء یا قبل از کاشت 
 

 در آستانه شروع فعالیت درختان در بهار 

 سازی خاک برای کاشت هنگام آماده

 

 


