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 مقدمه

-هایسبزآبی،جلبک-هایسبزهایمتعددیازجملهجلبکترینموجوداتآبزیهستند.اینموجوداتشاخههاسادهجلبک

دربرمیهایقهوههایقرمزوجلبکزرد،جلبک جلبکایرا بودهایقهوهگیرند. دارا اهمیتنموادذخیرهایبا ایفروان،

میلیونتنازاین15ساالنهحدود (FAO) زیادیدرکشاورزیدارند.براساسآمارسازمانغذاوکشاورزیسازمانمللمتحد

رسند.میودهایکشاورزیبهمصرفتهیهوتولیدکهادرجلبک

هادرکشاورزیآسکوفیلوموالمیناریاهستند.اینجلبکایدرتولیدکودهایترینجلبکقهوهترینوپرمصرفشده شناخته

حرارتآب درجه در بقاء قابلیت و بوده شناور اقیانوس شور یخبندانهای در شدید دمایی تغییرات و متغیر  های

باشرایطموجودتطبیقمی دارندوباتولیدترکیباتضداسترسخودرا امرسببدهند،اینزمستانتاگرمایتابستانرا

ایهاایجادشرایطتغذیهتریننقشاینجلبکرقیبتبدیلشود.مهمشدهتاکودجلبکدریاییبهیکترکیبضدتنشبی

از استفاده است. ساقه( برگو محیطجذبی)ریشه، در رشدتحریکسببدریاییجلبککود مناسببرایجذبعناصر

 .شوندهایضروریگیاهمیافزایشعناصرکممصرفوتأمینهورمونخاک،اصالحغذایی،عناصرشدنکالتهطبیعی،

 

 ها درکشاورزی مزایای استفاده از جلبک

ها و آفات گیاهی مقابله با بیماری.1

هایهایمفیدشدهودرنتیجهجمعیتقارچهایموجوددرعصارهجلبکدریاییموجبافزایشفعالیتمیکروبکربوهیدرات

تواندالقاکنندهمقاومتیابد.کاربردمنظمآنرویاندامهواییگیاهمیهدلیلرقابتبایکدیگر،کاهشمیزایخاکیببیماری

هاوپراکسیددرگیاهانموجبهاگردد.کودهایجلبکیباتحریکتولیدفیتوالکسینهاوویروسها،باکتریدربرابرانواعقارچ

برابرعواملب مییماریافزایشمقاومتگیاهاندر افزودنمستقیمبرخیازجلبکزا ازشوند. را بهزمینکشاورزیگیاه ها

 .کندهانیزحفظمیهجومحشراتوبیماری

 ها مقاومت به تنش.2

شود.عصارهجلبکدریاییهایمحیطیمیاستفادهازعصارهجلبکدریاییموجببهبودقدرتگیاهانجهتتحملبهتنش

افزایشمحتویاتمعدنیومایعاتدرونسلولیسببافزایشمقاومتگیاهاندربرابرتواندبهگیاهانمی با کمکنمایدتا

 .سرماوسرمازدگیگردند

 افزایش عملکرد گیاهان.3

باعثافزایشمحصولمی کاربردبرگیعصارهافزودنمستقیمعصارهجلبکدریاییبهزمینکشاورزیبهعنوانکود، شود.

.شودهامیموجبتحریکفتوسنتزشدهومنجربهتولیدبهترقندونشاستهجلبکدریایی
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 بهبود کیفیت خاک.4

بودنمیزانباالیفیبرازیکطرفنقشمهمیدرنرمکردنبافتخاکوحفظرطوبتوازطرفجلبک بهخاطردارا ها

 چندانیدر کمیاباهمیتدو عناصر معدنیو مواد بودن دارا بخاطر افزایشدیگر مجموع در کیفیتخاکدارند. بهبود

خاک افزایشمیهایماسهکودهایجلبکیبه حاصلخیزیخاکرا کیفیتو میزانزیاد، گچیبه جلبکایو هایدهند.

پتاسیموبرخیازعناصرریزمغذیدربسیاریازمناطقساحلیبهعنوانکودبیولوژیکیمورددریاییبهعلتداشتنفسفر،

 .گیرندفادهقرارمیاست

 جلوگیری از کمبود عناصر غذایی در گیاهان.5

پتاسیموبرخیازعناصرریزمغذیدربسیاریازمناطقساحلیبههایدریاییبهعلتدارابودنمقادیرنسبیفسفر،جلبک

 .گیرندعنوانکودبیولوژیکیبرایجلوگیریورفعکمبوداینعناصرمورداستفادهقرارمی

 های گیاهی تامین هورمون.6

ایبهاثباترسیدهاست.هایقهوهوجودترکیباتهورمونیچوناکسین،جیبرلین،فنیلاستیکاسیدوسیتوکنیندرجلبک

هابرطویلشدنسلول،تمایزیابیسلولوتقسیمسلولاثروافزایشتندشدانهومقاومتنسبتبهسرماواینهورمون

 .آفاتموثرند

 تاثیر بر میزان رشد ریشه.7

کاهشرشدریشهدراثرکاهشدماباعثکمشدنظرفیتجذبآبوموادمعدنیتوسطریشهوبهدنبالآنظهوراثرات

شود.بتائین،مانیتولموجوددرجلبکدریاییازاختاللدررشدثانویهناشیازکمبودموادغذاییواختاللدررشدگیاهمی

 .کنندرشددرنتیجهتنشدماییجلوگیریمیریشهوکاهش

 افزایش میزان فتوسنتز کلروفیل و سبزینگی گیاهان.8

شودکهبهدلیلوجودمطالعاتمختلفنشاندادهکهاستفادهازعصارهجلبکدریایی،باعثافزایشمیزانکلروفیلبرگمی

باشد.همچنینمحلولپاشیعصارهجلبکدریاییموجبدهمیآمینوبوتیرات،گالیسینبتائینوبتائیندرعصارهاستخراجش

.شودهامیتحریکفتوسنتزشدهومنجربهتولیدبهترقندونشاسته
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 نتایج مصرف کودهای حاوی عصاره جلبکی در گیاهان مختلف

 درگیاهگوجهفرنگیآزمایشاتیتوسط Crouchو Vanstaden حاویصورتگرفتکهنشانداد،بامصرفکودهای

نیزکاهشیافته زمانرسیدنمیوه میزانمحصولگوجهفرنگیافزایشیافتهو میزانگلدهیو جلبکدریایی،

است.درآزمایشیدیگردرموردگوجهفرنگی،مصرفکودجلبکیسببافزایشدورهمیوهدهیگوجهفرنگیشده

 .هاعاریساختوزمینراازوجودشته

 درصدافزایشنشانداد47و30وزنفلفلوتعدادمیوهآنبهترتیبای،درآزمایشاتمزرعه. 

 ایافزایشقابلتوجهینشاندادهایماسهباافزودنکودجلبکی،میزانمحصولشلغمنیزدرخاک. 

 درصدافزایشعملکردگزارششدهاست19درموردتوتفرنگیحدود. 

 هایشبدرسفیدونیزدفعنماتدهایریشهگیاهانشبذرگونهکاربردکودهایجلبکیدرمراتعسببافزایشتند

 .شودمرتعیمی

 یابدهایموجوددرمراتعنیزبامصرفکودهایجلبکیافزایشمیمحتوایپروتیینعلف. 

 شوددرموردگیاهسویاافزایشکودجلبکیباعثافزایشمقدارپروتیینمحصولمی. 

 زمانب مرکباتمانندلیمو مورد سببرسیدگیکاملمیوهدر و رویدرختافزایشداده بر را اقیماندنمیوه

 .شودمی

 شودهایزینتینیزسببکاهشمیزانکرمخوردگیمیدرموردمحصوالتباغیمانندسیب،خیاروگل. 

 دهدهاچهاربرابرافزایشنشانمیهلوهایاسپریشدهباکودهایجلبکی،عمرپوستهمیوهآن. 
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 کشت فالت سبز کودهای حاوی جلبک دریایی شرکت جهانمعرفی 

 

 محصول: لیگنواکتیواتورنام 



ترکیبات:

%50جلبکدریایی:عصاره

%25اسید:هیومیک

%25اسید:فولویک



فنیخصوصیات

گرمی100بندی:بسته

هاوسایرکودهاکشکشها،علفقابلیتاختالطباقارچی:سازگار

فیزیکی:پودریحالت



ها:ویژگی

،هیومیکوفولویکاسیداستکهبافورموالسیونخاصخودموجببهبودترکیبیمتعادلازجلبکدریاییلیگنواکتیواتور

افعالیترشد، بهزنی،فزایشقدرتجوانهتحریکو افزایشتعدادتحریکتقسیماتسلولی، میوهدرهربودکیفیتمیوهو

شود.هایمحیطیمیدرختومقابلهباتنش
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 محصول : آجیستا اکتیونام 

ترکیبات:

%10%:50عصارهجلبکدریایی

%5/13:کلآمینواسید

فنی:خصوصیات

لیتری1بندی:بسته

فیزیکی:مایعحالت



کشهاقابلترکیبترکیببابیشترکودهاوآفتقابلسازگاری:



ها:ژگیوی

 پروتئینآجیستا آلاز ترکیباتایده مایعارگانیکیبا کود کربوهیدهااکتیو جلبکرات، عصاره با پپتیدهایغنیشده و ها

ازاینکودبرایمقابلهبهشکلکالتهمیباشد.استفادههاریزمغذیهاوویتامینکنندهزیستی،دریاییوعواملارگانیکفعال

شود.استفادهبرگپاشازآنباعثافزایشجذبعناصربسیارمفیداستوموجببهبودعملکردخاکمیهایمحیطیباتنش

شود.هایبرگیمیغذاییازطریقروزنه



 



 


