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  صورت سموم و شیمیایی کودهاي بیشتر مصرف نظیر زیادي اقدامات سطح واحد در محصول تولید افزایش به دستیابی منظور به 

 کرده ایجاد را خاك و آب منابع آلودگی ویژه به زیست محیط هايآلودگی اخیر هايسال طی در هافعالیت این نتیجه .گیردمی
  مواد از بستري در که خاکزي مفید ریزموجودات از گونه چند یا یک از کافیتعداد شامل کهزیستی کودهاي از استفاده با .است

  در آن مقدار و بوده گیاه نیاز مورد اصلی عناصر از پتاسیم .باشدمی تامین قابل گیاه نیاز مورد غذایی عناصر دارند قرار نگهدارنده
 هايکانی بخش از را خاك در موجود پتاسیم توانندمی پتاسیم کنندهحل باکتریهاي و کندنمی تامین را گیاه نیاز خاك محلول

  این هايالیه بین از پتاسیم شدن خارج باعث و تخریب عناصر، کردن کالت و آلی اسیدهاي ایجاد با خاك رسی ثانویه و اولیه
 یک محققان .باشدمی ضروري شیمیایی کودهاي رویهبی مصرف از جلوگیري براي زیستی کودهاي از استفاده .شوند هاکانی
  جنسهاي از شوندمی پتاسیم حاوي هايکانی از پتاسیم شدن آزاد باعث که خاکزي باکتریهاي از ايگسترده طیف

  تاثیر گیاه رشد روي بر مستقیم غیر و مستقیم طرق به ریزموجودات این .اندکرده معرفی را هاباسیلوس  و هاسودوموناس
.شودمی اشاره آن به که گذارندمی

:سیلیکاتی هايباکتري زیستی کود مزایاي

آهن و پتاسیم بخصوص خاك معدنی بخش از غذایی عناصر حاللیت افزایش -
اکسین مانند گیاهی رشد هورمونهاي تولید -
عناصر سمیت و شوري خشکی، تنشهاي به گیاه تحمل بهبود -
بیوتیکهاآنتی و سیدروفورها هیدروژن، سیانید تولید با خاکزي بیماریزاي عوامل سرکوب -


