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پس از يك دوره ضعف در  قرن گذش��ته، كشاورزي ايران در دهه اخير خيزشي مجدد به سوي توليد 
انبوه محصوالت كشاورزي تا حد خودكفايي را آغاز كرده است. بخش عمده اي از دستاوردهاي اخير 
اين بخش مرهون تالش بيش از پيش كش��اورزان كش��ور اس��ت كه با دقت و برنامه ريزي بيشتر، هم به 

سودآوري محصول خود افزوده اند و هم در تأمين غذاي كشور و ملت خود كوشيده اند.
اما ايران نيز همانند ساير كشورها بايستي برنامه اي براي تأمين و مصرف نهاده هاي كشاورزي خود 
داش��ته باشد. تجربه جهاني نش��ان مي دهد با روي آوردن زارعين به توليد انبوه محصوالت كشاورزي 
بخش زراعت و باغباني، رشدي شتابان گرفته و به تدريج از بخش دامي فاصله گرفته است. درحالي كه 
در گذشته پروراندن دام در كنار محصوالت زراعي و باغي و استفاده از بقاياي گياهي براي خوراك دام و 
بالعكس از فضوالت دامي براي كوددهي زراعت و باغ، سيستمي منسجم ايجاد كرده بود كه هم فضوالت 

دامي و بقاياي گياهي به مصرف مي رسيد و هم آلودگي زيست محيطي كمتري ايجاد مي گرديد.
با صنعتي شدن كشاورزي، بشر ناچار به مصرف كودهاي شيميايي براي كمبود مواد مغذي خاك شد. 
گرچه كودهاي ش��يميايي در كوتاه مدت كارس��از بوده و موجب افزايش محصول شده اند لكن اكنون 
پس از گذشت 50-60 س��ال اثرات مخرب تجمع آن ها در خاك ها احساس مي گردد. بافت و ساختار 
خاك ها تغيير كرده اس��ت و فلور طبيعي اعم از جمعيت باكتري ها و قارچ هاي مفيد خاك و گياهان، به 

شدت تحت تأثير واقع شده است.
از سوي ديگر فضوالت دامي به حد بحراني خود رسيده اند. همه در پي راه حلي براي دفع فضوالت 
مرغداري ها و گاوداري ها به نحو مناس��ب هستند به طوري كه مس��موميت در خاك ها و آب ها ايجاد 
نكنند. چنين مش��كالتي جهانيان را به فكر واداشته  اس��ت كه راه حل هاي محيط زيست دوستانه اي را 
براي كاهش فضوالت و افزايش محصوالت و كاهش مس��موميت آن ه��ا پيدا كنند. تالش هايي كه در 

مجموع «توسعه پايدار كشاورزي » ناميده مي شوند. 
هم اكنون هزاران پژوهش��گر در صدها مركز پژوهش راه هاي بهينه تغذيه گياهي و دامي را جستجو 
مي كنند. مديران در پي برنامه هاي تلفيقي براي كاهش مصرف كودهاي ش��يميايي و جايگزيني آن ها با 
كودهاي آلي و كودهاي زيس��تي هستند. شركت هاي تأمين كننده نهاده ها نيز به فكر راه حل هاي بهتري 
براي پايداري بازار خود و تأمين خواس��ته هاي كشاورزان، مديران و سياستگزاران هستند. ملت ما نيز 
از اين امر مستثني نيست، چنان كه كشاورزان ما نيز اين موضوع را درك كرده و با رجوع به محصوالت 

سالم تر در پي احياي خاك هاي زراعي و باغي خود هستند. 
ش��ركت زيست فناورسبز هم با هدف قرار دادن توسعه پايدار كشاورزي كشور در پي ايجاد بستري 
براي توسعه فناوري هاي زيستي و توليد محصوالت نوين سالم تر براي تأمين نهاده هاي مورد نياز كشور 
اس��ت. كود زيستي فسفاته بارور-2 اولين فناوري كاماًل ايراني است كه به جرأت مي توان گفت با نادر 

محصوالت مشابه خارجي رقابت كرده و حتي بسيار بهتر از آن ها عمل مي كند.
كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 هم اكنون براي جايگزيني حداقل 50 درصد كود ش��يميايي فسفاته 
توصيه مي گردد و در عين حال باعث افزايش ميزان محصول و كيفيت آن مي شود. توسعه اين فناوري، 
توليد آن در كارخانه اي با طراحي كاماًل ابتكاري و استقبال چشم گير كشاورزان پيشرو از اين محصول 
در س��ه سال گذش��ته، عماًل ثابت مي كند كه «ما مي توانيم». ما مي توانيم هم در عرصه هاي داخلي و هم 
در عرصه هاي بين المللي س��رافرازي و سربلندي ملت خود را با معرفي فناوري هاي نوين به جهانيان 
اعالم كنيم. اين موفقيت در بخش كشاورزي، در كنار ساير موفقيت هاي ملي در بخش انرژي هسته اي 

و بخش پزشكي تقديم به ملت شريف ايران باد.

برگزاري سمينارهاي ترويجي كودهاي زيستي

در ارديبهشت ماه سال جاري كارشناسان شركت زيست فناورسبز 
براي معرفي هرچه بيشتر كودهاي زيستي و تأثير آن ها بر عملكرد و 
كيفيت محصول و تأثير مثبت آن بر محيط زيس��ت، سمينار ترويجي 
و آموزش��ي در شهرستان هاي دنا )سي سخت(، ياسوج و دهدشت 

برگزار نمودند.
بر اس��اس گزارش كارش��ناس ش��ركت زيست فناورسبز، اين 
س��مينارها با حضور حدود 150 نفر از مسؤوالن جهاد كشاورزي، 
كارشناس��ان و كشاورزان اين شهرس��تان ها و با همكاري و تالش 
عوامل توزيع منطقه از جمله آقايان جاني پور، مجيديان و س��ركار 
خانم فرهمند و جمعي از مسؤوالن جهاد كشاورزي برگزار گرديد.

در اين س��مينارها ضمن اعالم اثرات كمي و كيفي كود زيس��تي 
فسفاته بارور-2 و روش هاي مصرف آن، موارد ترويجي نيز عنوان 
ش��د. همچنين، الزم به ذكر است اين استان داراي سطح زير كشت 
45711 هكتار از محصوالت بهاره مي باشد كه كشت غالب اين استان 
برنج، حبوبات، كلزا، محصوالت جاليزي و باغ هاي ميوه مي باشد.

به گفتة يكي از كش��اورزان در منطقة ياس��وج، با استفاده از كود 
زيستي فسفاته بارور-2 در گوجه فرنگي گلخانه اي، نمونه هاي تيمار، 
خوش رنگ  تر، يك اندازه و با تناژ باالتري نسبت به نمونة شاهد بودند 

و برگ ها شاداب تر و سبزتر به نظر مي رسيدند.

نشريه داخلي شركت زيست فناور سبز شماره1- بهار 1386

سرمقاله

"ما مي توانيم"
امام خمينی )ره(



آقاي علي هندويي 
فارغ التحصيل رشته زيست شناسي گياهي
شهرستان آمل، روستاي هندوكال

آقاي علي هندويي كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 را در دو 
رقم برنج طارم محلی و، فجر استفاده نموده اند و كشت قبل در 
مزارع برنج ايش��ان، كلزا بوده است كه به گفتة وي به علت دير 
برداش��ت ش��دن كلزا و در پي آن دير نشاء كردن برنج همچنين 
فقير ش��دن خاك از برخي مواد مغذي، توسط گياه كلزا، ميزان 
عملكرد محصول و كيفيت آن كاهش مي يابد. ايشان با مقايسه 
مزارع تحت تيمار كود زيستي فسفاته بارور-2 و مزارع شاهد 

به نتايج زير دست پيدا كردند:
در مزرعة برن��ج رقم طارم محلي تحت تيمار كود زيس��تي 
فسفاته بارور-2، ميزان مصرف كود شيميايي فسفاته به كمتر از 
نصف تقليل يافت. بايد به اين نكته توجه داشت كه كشاورزان 
منطقه تا 800 كيلوگرم در هكتار از كودهاي ش��يميايي فسفاته 
استفاده مي كنند. در مزرعة تحت تيمار كود زيستي فسفاته بارور-
2 طول شالي كوتاه تر شد و تعداد پنجه ها به 28 تا 33 عدد رسيد 
كه موجب افزايش قطر ساقه شد و استقامت گياه را خوابيدگي 
ب��اال برد و با هزينه اي كم و به صورت مكانيزه برداش��ت انجام 
شد. طول خوشه ها به 30 سانتي متر هم رسيد و ساقه ها يك دست 
رش��د كردند و پر دانه ش��دند بخش سبز گياه س��بزي خود را تا 

زمان رس��يدن 
زردش��دن  و 
 ، ش��ه ها خو
ك��رده  حف��ظ 
بيماري  ب��ود. 
نشده  مشاهده 
و بالطبع سمي 
ه��م اس��تفاده 
نگرديد كه هم 
محيط زيست  را 
آلوده كند و هم 
هزينه سنگيني 
متوج��ه  را 
ن��ب  ينجا ا

نمايد.
درمقابل در 
مزرعه ش��اهد 
كود ش��يميايي 
ب��ه  فس��فاته 
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درهكتار مصرف شد. طول شالي به 180 سانتي متر هم رسيد و 
تعداد پنجه ها از 20 عدد تجاوز نمي كرد و قطر ساقه كم بود. اين 
موجب شد كه طي يك بارندگي شديد كل مزرعه خوابيد كه هم 
دستمزد بيشتري براي كارگر صرف شد و هم به علت خوابيدگي، 
خوشه ها كمتر در معرض نور خورشيد قرار گرفتند و كيفيت دانه 
پايين آمد و رنگ آن  به علت دير خش��ك شدن تغيير كرد. طول 
خوشه ها از 20 سانتي متر تجاوز نكرد و رشد ساقه ها هماهنگ و 
در يك سطح نبود بنابراين مزرعه يك دست نشد. در اين مزرعه 

به علت ابتال به بيماري، ناگزير به استفاده از سم شديم. 

اين شركت با هدف توس��عه فناوري نوين و استفاده آن 
در زمينه زيس��ت فناوري كشاورزي در سال 1382 تأسيس 
شد. حوزه كاري اين شركت توسعه فناوري از مراحل پاياني 
پژوهش تا عرضه فناوري و به توليد رساندن آن در زمينه هاي 

مختلف زيست فناوري كشاورزي است. 
هم اكنون محصوالت اين ش��ركت ش��امل: كود زيستي 
فسفاته بارور-2 زراعي و كود زيستي فسفاته بارور-2 باغي 

است. 
شركت زيس��ت فناور سبز داراي 5 بخش فعال مي باشد 

كه عبارتند از: 
é  واحد آموزش: با دسترسي به منابع علمي دانشگاهي و 
در اختيار داشتن تيم هاي پژوهشي و فني ورزيده، عالوه بر اراية 
محصوالت جديد در زمينه زيست فناوري كشاورزي، خدمات 
مش��اوره اي براي انتقال و توسعه فناوري نيز ارايه مي دهد. از 
جمله، آموزش براي دانش آموزان دبيرس��تاني، آموزش براي 
دبيران زيست شناسي، آموزش براي اساتيد و دانشجويان، 
آموزش براي مؤسس��ات پژوهشي و ش��ركت ها، آموزش 

نمايندگان شركت و از همه مهمتر آموزش كشاورزان.
é  واح��د پژوهش و فن��اوري: با بهره گي��ري از دانش 
متخصصان در زمينه هاي مختلف زيست فناوري كشاورزي، 
همكاري خود را براي انجام پژوهش هاي منتهي به فناوري 
و ارايه مش��اوره به وي��ژه در زمينه كش��اورزي پايدار را در 
دس��توركار دارد به طوري كه بتواند فناوري هاي زيس��تي 

جديدي را قابل عرضه نمايند.
é   واح��د تولي��د: داراي دو بخش توليد و كنترل كيفيت 
اس��ت كه اين بخش ها با تالش شبانه روزي سعي دارند كه 
ني��از مصرف كنندگان را ضمن حفظ كيفيت عالي محصول، 

به موقع در دسترس مصرف كنندگان قرار دهند.
é   واحد فروش: با انتخ��اب نمايندگان فعال در اقصي 
نقاط ايران و با تسهيل روند توزيع كود از طريق اين نمايندگان 
و پيگيري مراس��الت امكانات الزم براي در دسترس قرار 
گرفتن محصوالت شركت را فراهم مي نمايد. همچنين اين 
واحد ب��ا تكيه بر اصل بهره وري و افزاي��ش راندمان توليد 
كشاورزي اهداف مهمي را دنبال مي كند. يكي از اهداف اين 
واحد جذب مش��تريان پايدار با روش هاي مبتني بر ترويج 
محصوالت نوين در قالب برگزاري نشست هاي تخصصي و 
كالس  هاي آموزشي در نقاط مختلف، با هماهنگي مديريت 
ترويج و نظام بهره برداري جهادكشاورزي در هر شهرستان 
مي باشد كه سبب مي ش��ود اين نوع محصوالت به صورت 
يكي از نهاده هاي ثابت در سبد اقالم مصرفي كشاورز مورد 

استفاده قرار گيرد. 
é  واح��د پش��تيباني و پايش: پس از ارس��ال كود براي 
كش��اورزان پيش��رو، پيگيري  هاي اين بخش آغاز مي شود. 
ب��ا تهيه گزارش  از مزارع و باغات تحت تيمار كود زيس��تي 
ب��ارور-2، نحوه صحيح مصرف ك��ود را در مناطق مختلف 
اقليمي يافته و با تهية جزوه هاي مصرف آن نتايج و روش هاي 
مصرف جدي��د را در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند. 
پس از آن، نحوه مصرف درس��ت و متناسب با اقليم و خاك 
منطقه اي كه كود در آن اس��تفاده ش��ده را پيگي��ري نموده، 
راهنمايي هاي الزم را ارايه مي نماي��د، تا نتيجة مطلوب تر 
و بهتري از استفادة اين كود به دست آورند. كارشناسان اين 
بخش هميشه آماده براي پاسخ گويي به سواالت كشاورزان 

در زمينه استفاده محصوالت زيستي شركت هستند. 

مجموعة گزارشات شامل: 
 é تأثير كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 بر 

عملكرد برنج در اقليم هاي مختلف
é تأثير كود زيس��تي فس��فاته ب��ارور-2 بر 

عملكرد ذرت در اقليم هاي مختلف
é تأثير كود زيس��تي فس��فاته ب��ارور-2 بر 

عملكرد چغندرقند در اقليم هاي مختلف
é تأثير كود زيس��تي فس��فاته ب��ارور-2 بر 
عملكرد سيب زميني در اقليم هاي مختلف

é تأثير كود زيس��تي فس��فاته ب��ارور-2 بر 
عملكرد پنبه در اقليم هاي مختلف

é  تأثير كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 بر 
عملكرد حبوبات در اقليم هاي مختلف

 
مجموعة بروشورها شامل:

é كود زيستي فسفاته بارور-2 براي افزايش 
عملكرد برنج 

é  كود زيستي فسفاته بارور-2 براي افزايش 

برخی نشريات شركت
عملكرد ذرت 

é كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 براي 
افزايش عملكرد چغندرقند 

é كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 براي 
افزايش عملكرد پنبه 

é  كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 براي 
افزايش عملكرد حبوبات 

é كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 براي 
افزايش عملكرد يونجه 

é كود زيس��تي فس��فاته بارور-2 براي 
افزايش عملكرد سيب زميني 

é كود زيستي فسفاته بارور-2 ويژه درختان
 

جزوه هاي آموزشي شامل:
é نح��وه مصرف كود زيس��تي فس��فاته 

بارور-2 براي كشاورزان پيشرو
é نح��وه مصرف كود زيس��تي فس��فاته 

بارور-2 ويژه درختان

زيستفناوران

معرفي واحدهای شركت زيست فناور 
سبز توليدكننده كود زيستي  فسفاته  

مصرف كود زيستي فسفاته 
بارور-2 مانع از خوابيدگي 
ش��د برن��ج  مزرع��ة  در 
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ذرت، از گياهان زراعي مورد استفاده انسان، دام و خصوصا 
طيور مي باش��د كه در سال 1381 از نظر عملكرد و ميزان توليد 
در دنيا رتبه اول و از نظر سطح زير كشت مقام سوم بعد از برنج 
و گندم را دارا بوده اس��ت. ذرت دانه  اي با دارا بودن س��همي 
معادل 70-65 درص��د در تركيب جيره غذايي طيور به عنوان 
مهم ترين منبع تأمين انرژي مطرح مي باشد كه با توجه به رشد 

روزاف��زون توليد مرغ و تخم مرغ ارزش اين محصول بيش��تر 
نمايان مي شود. ايران با داش��تن تنوع آب و هوايي مناسب از 
جمله مناطق مستعد توليد ذرت مي باشد. طي چند دهه گذشته، 
س��طح زير كش��ت آن از 60 هزار به حدود 246 هزار هكتار، 
عملكرد در واحد س��طح از 4100 ب��ه 6750 كيلوگرم و ميزان 
توليد س��االنه آن نيز از 250 هزار تن به 1/6 ميليون تن افزايش 
يافته است. بيشترين س��طوح به ترتيب در استان هاي فارس، 
خوزس��تان و کرمانشاه با 100، 43 و 26 هزار هکتار قرار دارد 

افزاي�ش عملكرد ذرت دانه اي 
و ذرت علوفه اي با اس�تفاده از 
كود زيستي فس�فاته بارور-2

)دفتر آمار و فناوري اطالعات،1383(. 
ذرت، يكي از گياهان پرتوقع از نظر تغذيه و ش��رايط كشت 
و داش��ت و در عين حال از محصوالت اس��تراتژيك كشور 
به حس��اب مي آيد. اين گياه با دوره رشد كوتاه و عملكرد 
باال از گياهان مهم خانواده غالت اس��ت كه براي رسيدن 
به محصولي با کميت و كيفيت بهتر بايد تركيب مناس��بي از 
مواد غذايي در اختيار قرار داش��ته باشد. متأسفانه فرهنگ 
غيرعلمي  مص��رف كود )عمدتا اوره و فس��فات آمونيم(، 
باعث شده تا عالوه بر به هم خوردن تعادل مواد غذايي در 
خاك، آلودگي محيط زيست و هدر رفتن سرمايه هاي ملي 
كش��ور، عملكرد مناس��بي نيز از اين محصول عايد نگردد. 

مصرف بي رويه كودهاي ازته و فسفاته باعث آلودگي خاك 
و آب و همچنين تجمع فسفر در اين خاك ها شده كه مشكالت 
عديده  اي از جمله ممانعت از جذب عناصر ريزمغذي به ويژه 

روي را به وجود آورده است.
كود زيستي فسفاته بارور-2 به عنوان يك جايگزين مناسب 
براي حداقل 50 درصد كودهاي شيميايي فسفاته از سال 1383 
معرفي گرديد و در مناطق مختلف كشور به طور مشاهده اي مورد 
آزمايش قرار گرفت. جداول حاضر خالصه نتايج به دست آمده 
را نشان مي دهد. افزايش 18 درصدي عملكرد ذرت دانه اي و 
12 درصدي ذرت علوفه اي مش��وق كشاورزان ذرت كار براي 

مصرف وسيع اين كود زيستي در سال هاي بعد بوده است.

ذرت دانه اي

آقاي دكتر عنايت ا... بياباني 
شهرستان تنكابن، منطقه گليجان

درخت كيوي جزء گياهان حساس و پر توقع است، براي 
تغذيه آن بايد برنامه ريزي دقيق داشت و آن را به خوبي اعمال 
ك��رد تا برگ ها مواد الزم را در خود ذخيره نموده و در هنگام 
تشكيل شكوفه ها به مصرف برس��انند. كيوي براي رشد به 
خاكي با اس��يديته 5/5 تا 6/5 نياز دارد. مشاهده شده است 
كه اضافه كردن كود هاي فس��فاته شيميايي به خاك به علت 
وجود كلس��يم زياد در آن ها، بافت خاك را تخريب كرده و 
pH آن را قليايي مي نمايد. در نتيجه اس��تفاده از اين كودها 
براي رفع كمبود فس��فات در اين گياه زياد توصيه نمي  شود. 
از سوي ديگر، كمبود فس��فات عالوه بر تأثير منفي بر رشد 

رويشي گياه، منجر به كاهش محصول نيز مي گردد.
در حال حاضر، نياز غذايي كيوي با مصرف كودهاي آلي و 
معدني تأمين مي گردد اما با اين وجود نهال هاي جوان كيوي 

به غلظت زياد كود حساس هستند.
آقاي دكتر بياباني، از كشاورزان پيشرو در استان مازندران 
با اس��تفاده از به كارگيري فناوري هاي نو در سيس��تم هاي 

آماده س��ازي و زه كشي خاك، سيس��تم هاي آبياري، ساز و 
كارهاي تغذيه اي اعمال ش��ده و هرس ب��ه موقع و اصولي 

توانسته اند نتايج جالبي در باغ  كيوي خود به دست آورند.
به گفتة ايشان تا به حال در اين باغ به هيچ وجه از كودهای 
ش��يميايي استفاده نشده اس��ت و كودهاي مصرفي درآن به 
شكل دامي بوده است. در اين باغ ارقام مختلفي از كيوي از 
جمله آبود، آليس��ون و هايوارد وجود دارد. ايش��ان در بهار 
س��ال 85 قبل از ش��كوفه دادن درختان كيوي از كود زيستي 
بارور-2 به ص��ورت محلول، در سيس��تم آبياري قطره اي 

استفاده نمودند.
برخي مشاهدات ايشان پس از استفاده اين كود زيستي 

فسفاته بارور-2 به شرح زير است:
é افزايش تعداد برگ ها و پهن تر شدن آن ها.

é افزايش رشد رويشي شاخه ها و در نتيجه کوتاه شدن 
فاصله زماني ميان دو هرس.

é افزاي��ش تعداد ميوه ه��ا در هر درخت ب��ه  طوري كه 
ازابتداي شاخة اصلي تا انتهاي آن ميوه توليد شده بود

é افزايش وزن ميوه به طوري كه در رقم آليسون وزن ميوه به 

مصاحبه با كشاورزان موفق در عرصة به كارگيري 
 محصوالت زيستي برای محصوالت باغي

230 گرم هم رسيده بود.
در نتيج��ه، اس��تفاده از 
کود زيس��تي بارور-2 در 
اين باغ  45 درصد افزايش 
عملک��رد در هکت��ار را به 
دنبال داش��ت. الزم به ذکر 
اس��ت که باالترين ميزان 
محصول کيوي در دنيا 40 
تا 45 تن اس��ت که در اين 
باغ با استفاده از کود زيستي 
بارور-2، ميزان محصول 
به 58 تن رسيده است )28 
درصد باالت��ر از ميانگين 

جهاني(. 
آق��اي دكت��ر بياباني از 
اس��تفاده اين كود بس��يار 
راض��ي بودن��د و مصرف 
آن را به كش��اورزان ديگر 
هم توصي��ه كردند و اعالم 
نمودند كه در محصوالت 
ديگر خود مثل برنج و باغ 
پرتقال هم استفاده خواهند 

نمود.
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استانرديف

ميانگين 
عملكرد در 
مزرعه شاهد 

)Kg/ha(

ميانگين 
عملكرد در 
مزرعه بارور-
)Kg/ha( 2

ميزان 
افزايش 
محصول 

)Kg(

افزايش محصول 
)درصد(

60800729601216020اصفهان1

50000700002000040ايالم2

آذربايجان 3
5000055000500010غربي

5161059621801117/1تهران4

خراسان 5
2800035000700025جنوبي

خراسان 6
4500451758675518/7رضوي

3850041250275014/5فارس7

4701653696668014/3قم8

700007000000قزوين9

1000210021190/2گيالن10

534965646929736/2مركزي11

40302406153140/8همدان12

868339400071678يزد13

                  5238658078569212ميانگين كشوري

بدون استفاده از 
بارور-2

با استفاده از 
بارور-2

استانرديف

ميانگين 
عملكرد در 
مزرعه شاهد 

)Kg/ha(

ميانگين 
عملكرد در 
مزرعه بارور-
)Kg/ha( 2

ميزان 
افزايش 
محصول 

)Kg(

افزايش 
محصول 
)درصد(

43875420103325ايالم1

62008500230037آذربايجان شرقي2

9750102505005تهران3

6582716358111خوزستان4

868610240155419فارس5

1055011750120012قزوين6

70008000100013کرمان7

8410940899811/9كرمانشاه8

910098507508كهگيلويه و بويراحمد9

923097695406لرستان10

826487244605مازندران11

780080002003مركزي12

7470777030019همدان13

65228111158926يزد14

70318115108318 ميانگين كشوري

ذرت علوفه اي
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گاهنامه زيست فناوران
صاحب امتياز: شركت زيست فناور سبز

دبير علمي: مريم رادكيش ساكي
طراح: محرابي )نشرروناس(

تلفكس: 88972600
نشاني: تهران، ميدان فاطمي، خيابان بيستون، خيابان 
بوعلي سينا غربي، شماره 47، طبقه چهارم، واحد 10
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پست الكترونيكي:
info@GreenBiotech-co.com 

   اشاره:  کشور سرافراز ايران، منزلگاه اقوام مختلف در اقليم هاي گوناگون، 
همپاي کش��ورهاي پيشرفته جهان از فناوري هاي زيس��تي روز دنيا برخوردار 
مي شود. ولي از آنجا که مصرف نهاده هاي وارداتي جزئي از کشاورزي کشور 
در نيم قرن اخير بوده اس��ت، توليد نهاده ها برمبناي فناوري هاي نوين بومي در 
جامعه اي با حداقل امکانات اطالع رس��اني و ن��وآوري، ابتکار فوق العاده اي 
را مي طلبد. براي مثال، کود زيس��تي فسفاته بارور�2 )100 گرم جايگزين 100 
كيلوگرم كود شيميايي فس��فاته( محصول تالش 8 ساله 25 نفر از پژوهشگران 
کشور در جهاددانشگاهي واحد تهران مي باشد كه در 3 سال اول عرضه خود، 

مورد استقبال »کشاورزان پيشرو« بوده است. 

مدارک مورد نياز:
1. اطالعات صاحب ايده شامل: نام، آدرس پستي و تلفن تماس.

شرکت زيست فناور سبز 
با هدف توسعه فناوري هاي زيستي کشاورزي

 به بهترين ايده در راستاي گسترش  بهره مندي کشاورزان ايران
 از فناوري هاي نوين جايزه مي دهد.

2. توضيح ايده در 1 الي 3 صفحه.
3. شواهد و مدارکي که اجرايي بودن ايده را نشان مي دهد. 

4. نظرات حداقل 2 نفر از اساتيد و 10 نفر از كشاورزان )به تفكيك(
در مورد اجرايي بودن ايده.

5. كپي كارت دانشجويي و يا آخرين مدرك تحصيلي.

مهلت ارسال: 1386/5/1
جهت کسب اطالعات بيشتر مي توانيد به وب سايت

 www.GreenBiotech-co.com و يا شماره تلفن  88972600 -021 
مراجعه فرماييد. واحد پشتيباني و پايش پاسخگوي سؤاالت شما در اين زمينه 

خواهد بود.

نكاتي مهم در مورد
 مصرف كود زيستي فسفاته بارور-2

1- در صورتي که طبق آزمايش خاک، فسفر قابل جذب باالتر از  ppm 15 بود، كود شيميايي 
فسفاته بايستی حذف شود. اما اگر فسفر قابل جذب پايين تر ازppm 15 بود، بايد ميزان مصرف 

کود شيميايی فسفاته بايد به نصف مقدار توصيه شده توسط آزمايشگاه برسد.
2- كود زيستي فسفاته بارور�2 حاوي باكتري هايي است كه با ترشح اسيدهاي آلي و آنزيم 
فسفاتاز باعث رهاسازي فسفات از تركيبات معدني و آلي آن مي شوند، بنابراين الزم است: 

الف. بسته هاي كود در دماي 4 تا 28 درجه نگهداري شود.
ب. از تابش مستقيم و طوالني آفتاب و يا انجماد اين كود بپرهيزيد.

3� كود زيستي فسفاته بارور�2 در شرايط استريل بسته بندي شده است، بنابراين سعي كنيد 
تمام محتوي هر بسته را ظرف يك روز مصرف كنيد.

4- س��اير كودهاي شيميايي و سموم طبق معمول استفاده شود، به جز كودشيميايي فسفاته 
)كودسياه(. 
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فراخوان مسابقه ايده های برتر

عنوان مسابقه:
» چگونه مي توان كود هاي زيستي را در سبد خريد  عموم کشاورزان خرد و 

کالن، صنعتي و سنتي ، شهري و روستايي قرارداد؟«


