بارور2-
لکل المحاصیل الزراعیة والحدائق

حيوي
د السماد الحیوي الفوسفات بارور 2-سماداً جدیداً فقد أصبح بدیال سلیما و فعاال ً
یع ّ
ّ
لألسمدة الکیمیاویة الفوسفاتیة .یحتوی هذا السماد الحیوي علی بکتیرین محللین
للفوسفات و الذان یسبب ّان تجزئة التراکیب و المواد الفوسفوریة غیر القابلة للذوبان في التربة
من خالل عملیة إفراز األحماض العضویة و أیضا ً إنزیم الفوسفاتین و بالنتیجة یوفرّان إمکانیة
إمتصاص العنصر المطلوب للنباتات.

و یمکن إستبدال  %05إلی  %055من األسمدة الکیمیاویة بکیس من األسمدة الحیویة و
ذلک بحسب کمیة الفوسفات القابلة لإلمتصاص في التربة.
محتویات العبوة :تفل قصب السکر ،البیرالیت ،الماء 017-018 ،من البکتیریا فی کل غرام من المنتج

الفوائد


صالح للزراعة السلیمة و العضویة



أفضل بدیل لألسمدة الکیمیاویة الفوسفاتیة



رفع الکفائة للمنتج من حیث الکم و الکیف



تجدید االنسجة البکیتریة للتربة



تخفیض تکلفة التسمید و النقل و التخزین



سهله االستخدام
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توصیات
للحصول علی افضل النتائج من السماد الحیوي الفوسفاتي بارور 2-یرجی االنتباه الی النقاط التالیة:
 -0یجب تخفیض األسمدة الکیمیاویة الفوسفاتیة إلی النصف وفق توصیات مختبر التربة.
 -2استعملوا السموم و االسمدة االخری (کاالزت و البوتاس) کالمعتاد
 -3یجب عدم خلط األسمدة الحیویة المذکورة أعاله بالسموم و األسمدة الکیمیاویة األخری ،و لکن ال
مانع من إستخدامها بشکل منفصل.
 -4یجب أن تصل األسمدة الحیویة إلی جذور النباتات ،لذلك یجب أن تغمرالبذور عند الرّي.
 -5بعد تهیئة محلول السماد الحیوي یجب تنقیته بواسطة قطعة قماش رقیقة .من المهم االنتباه الی ان
مایطفح علی سطح الماء هو لیس العامل االساس في السماد و انما البکتیریا معلقة فی السائل و
ال یمکن رؤیتها بالعین
 -6إستهالك المواد المغذیة الدقیقة وفق الحاجة المعتادة.
 -7ینتج هذا السماد فی ظروف معقمة لذا عند فتح العبوة یجب استعمالها کلها في نفس الیوم.
 -8یحفظ هذا المنتج بعیدا عن ضوءالشمس و عن الحرارة الفائقة و البرد القارس المؤدي لالنجماد.
 -9احذر من استعمال المنتج بعد انتهاء تاریخ الصالحیة

طریقة استخدام األسمدة الحیویة
تکفي کل عبوة من هذا السماد للهکتار الواحد او لمئة شجرة .ضع کیسا ً کامال ً من السماد الحیوي
الفوسفاتي بارور 2-وفقا لنوع البذور و طریقة إستهالکها في کمیّة مناسبة من الماء (لیتر او لیترین) و
إخلطها جیّداً و عند إستمرار العمل لمدة طويلة ،یجب خلط المحلول کل  01دقیقة من اإلستعمال.

غمر البذور
قم عند الزراعة بتخفیف محلول األسمدة الحیویة في الماء
المطلوب لرطب البذور في مساحة هکتار واحد .و َ
ضع
ّ
رش
البذور في الظل علی النایلون أو سطح ٍ نظیف و
المحلول المخفف علی البذور عن طریق أداة مثل مرشة
المیاه أو بواسطة البخاخ أو بعد تسویة محلول األسمدة

)1

الحیویة عن طریق المصفاة و قم بخلطه جیدا.
و في حالة زرع البذور عن طریق المبذرة ،تستطیع أن
ّ
ترش الکمیة المطلوبة من محلول األسمدة الحیویة علی
البذور بتقسیم البذور في مخزن المبذرة و أن تخلطها جیدا.

)2

یجب اإلنتباه إلی رطوبة البذور کي الیلتصق بعضها ببعض
کي التصیب المبذرة ب ُعطل ٍ ما ،ثم قم بزراعة البذور.
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عند غرس شتالت األشجار
لذلك علیك أن ترقق محلول األسمدة الحیویة في  01لتر
من الماء و أن تبلّل جذور شتالت األشجار بهذا المحلول
ّ
ترش الجذور بالمحلول المذکور أعاله عند زراعة
أو أن
م قم بزراعته ّ
شتالت األشجار في التربة .ث ّ
ن مباشرة.

)1

عند زرع النبتة
علیک ان ترقق محلول االسمدة الحیویة فی 011

)2

لتر من الماء ،ثم بلل النبتة بلتر واحد من هذا
المحلول او تستطیع ان تغرس النبتة ثم تصب
علیها الکمیة المناسبة من هذا المحصول ثم
تغطیها بالتراب.

تسمید الحفر حول االشجار
عن طریق أدوات الزراعة مثل حفار الخرشف أو
م إنشاء ُ
ال ُ
مخل یت ّ
حفَرتین أو أربعة بعمق  21إلی
 01سنتیم (وفقاً لحجم أو عمق الجذور) في

)1

فواصل ظ ّ
ل األشجار كلها،و یتم توزیع لتر من
محلول األسمدة الحیویة التي تم تذويبها في
 011لتر من الماء وفقا لعدد ال ُ
حفَر.

)2
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موعد الری
 .1عند الري بغمر المیاه :قم بخلط المنتج مع مئة لتر من الماء ثم تنقیته ثم ضعه علی طریق الماء و عندما تری ان
الماء وصل الی نصف البستان قم بفتح انبوب البرمیل قلیال کي یذهب المحلول مع الماء الجاري لیصل الی مئة
شجرة.

 .2فی طریقة الري بالضغط أوالتنقیط :قم بتذویب کیس ٍ من األسمدة الحیویة في  011لتر من الماء ،و بحسب عدد
األشجار التي یت ّ
م ریّها خالل یوم واحد أضف محلول السماد الحیوي من األصناف الثالثة اآلزوتیة و الفوسفاتیة و
البوتاسیة إلی خزّان السماد ل َر ّ
ي األشجار.

موعد إستهالك األسمدة الحیویة
في الزراعة
المرحلة األولی :عند الزراعة بطریقة غمر البذور
المرحلة الثانیة :عند نمو األوراق في النبات حتى ظهور السنابل
في الحدائق
المرحلة األولی :عند تورّق األشجار و تفرّعها (بعد النوم الشتوي)
المرحلة الثانیة :عند سقوط األزهار و بدایة تشکّل الثمرة حتى قبیل موعد نضجها

نقطه
ینصح باستخدام االسمدة الحیویة الفوسفوریة و اآلزوتیة و البوتاسیة من هذا المنتج کلها
مجتمعة لتکون البدیل عن  %05من المنتجات الکيمیاویة.
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