
يكي از مشكالت موجود در راه كشاورزي پايدار، تثبيت فسفر 
در خاك، غيرقابل استفاده شدن اين عنصر براي گياهان و 
تغييرات شديد ساختار فيزيکي، شيميايي و ميکروبي خاک 
مي باشد. كود هاي شيميايي فسفاته را مي توان از عوامل مهم 
اخير ضربات  نمود كه طي دهه هاي  اين مشکالت معرفي 
جبران ناپذيري بر پيكره كشاورزي و محيط زيست دير پاي 
ايران وارد ساخته است. حال افزايش جهاني قيمت كود هاي 
شيميايي فسفاته و كمبود آن، نياز به يك جايگزين مطمئن 
و سالم را براي زمين ها و باغات کشور عزيز مان ضروري و 

غير قابل انكار مي  سازد.
باكتري هاي  از  متشكل  بارور-2  كود زيستي فسفاته 
و  مربوط  ترکيبات  تجزيه  با  كه  است  فسفات  حل كننده 
رها سازي يون فسفات، اين عنصر را براي گياه قابل استفاده 
مي نمايد. تاثير مصرف اين كود زيستي در زمين هاي زراعي و 
باغات در 35 آزمايش مزرعه آماري و بيش از 2300 آزمايش 
مشاهده اي مورد سنجش قرار گرفته است. در عمل، ميانگين 
افزايش برداشت در محصوالت زراعي 15/6 درصد و به طور 
مثال در گندم 19/2 بوده است. عالوه بر آن، گزارش هاي 

متعددي از افزايش تحمل گياهان به گرما و يا سرماي شديد، 
شوري و خشكي و همچنين مقاومت نسبت به بيماري هاي 
باكتريايي و قارچي خاكزاد جمع آوري شده است. اين داده ها 
اثربخشي بيش تر  از نه تنها جايگزيني، بلکه  همگي حاکي 
از كود شيميايي فسفاته در عملکرد گياهان زراعي و باغي 

مي باشد.
 با استناد به آمار ارائه شده، در صورت فراگير شدن مصرف 
اين كود زيستي كه فناوري توليد آن به دست پر توان فرزندان 
غيور اين مرزوبوم انجام گرفته است، با توجه به سطح زير 
كشت چند ميليون هکتاری گندم و احتساب قيمت تضميني 
خريد اين محصول حدود پنج هزار ميليارد ريال سود براي 

كشت گندم ايران در پي دارد.
با تدبيري بلند در  حال، آيا زمان آن  فرا نرسيده است كه 
در  از محصوالت سالم  و  زيست تالش كرده  حفظ محيط 
زندگي خويش استفاده كنيم؟ آيا براي توليد محصوالتي كه 
بتوانند مواد مغذي بدون تجمع مواد شميايي مضر را در اختيار 

ما قرار دهند دير نشده است؟

بارور -2 در كشت ديم 

کشاورزي پايدار و کودهاي زيستي سر مقاله 1بارور-2 در كشت ديم 

آسيب زننده اي به نام تنش و 
2حيات بخشي به نام بارور-2

2گندم پاييزه و بارور-2

3تاثير بارور-2 در زراعت كلزا

4برگزاري نمايشگاه

4معرفي نشريات

مددي بايد و همتي

 

برداشت در مزرعه نام محصول
  (kg/ha) شاهد

برداشت در مزرعه 
   (kg/ha) تيمار

ميانگين افزايش 
    (kg/ha) محصول

ميانگين افزايش 
محصول (درصد)

135414751219/7گندم
1806205424815/0كلزا
833100116820/4نخود

951511637212221/2ساير محصوالت

11/5ميانگين كشوري

حـال ايـن سـوال بـه وجـود مـي آيد: آيـا قـدرت بـارور-2 را بـاور كـرده ايد؟

نتايج تاثير كود زيستي فسفاته بارور-2 بر محصوالت مختلف در زراعت ديم

از قديمي ترين  زراعت ديم يكي  همان طور كه مي دانيم 
نوع زراعت است كه بشر از دير باز بدان روي آورده است . 
در كشور عزيز ما ايران، بخشي از زمين هاي تحت زراعت، 
از اين سيستم كشت استفاده مي كنند به طوري كه طبق 
اطالعات واصله از وزارت جهاد كشاورزي ميزان سطح زير 
كشت ديم كل كشور براي تمامي محصوالت زراعي رقمي 
در حدود 6/3 ميليون هكتار در سال زراعي 85-1384 بوده 
است كه در اين ميان سهم محصول راهبردی گندم 4/2 
هزار   600 نخود  هكتار،   هزار   940 جو  هكتار،   ميليون 
هکتار  و ساير محصوالت )اعم از زراعي و جاليزي( 56 

هزار هكتار بوده است.
حال با توجه به اين مهم كه حدود 50 در صد اراضي زير 

كشت كشور را محصوالت ديم در بر مي گيرند، مقتضي است 
تا در رابطه با نحوه مصرف كود زيستي فسفاته بارور-2 در 
زراعت ديم نيز آگاهي هاي الزم به كشاورزان عزيز داده شود 
تا با نحوه مصرف صحيح آشنا شده و عملكردي قابل توجه 
با استفاده از اين محصول داشته  باشند. گزارشات دريافتي از 
نقاط مختلف كشور حاكي از آن است كه در محصول گندم 
با استفاده از كود زيستي فسفاته بارور-2 9/7 درصد افزايش 
محصول داشته ايم. درصد افزايش محصول در زراعت هاي 
كلزا و نخود به ترتيب برابر 15 و 20/4 بوده است و در ساير 
محصوالت )يونجه، هندوانه بذري، كلم بروكلي( اين رقم 
اين مقايسات در جدول  برابر 21/2 درصد بوده است كه 

ذيل آمده است توجه كنيد:

نشريه داخلي شركت 
زيست فناور سبز
شماره 4
پاييز 1387



	 	

بلكه به رشد خود نيز ادامه دادند. 
گرماي يكباره و شديد كه در استان خوزستان در زمان 
باعث  مي دهد  رخ  گندم  دانه هاي  شدن  پر  و  گلدهي 
كه  توجهي مي گردد  قابل  ميزان  به  كم شدن محصول 
قسمتي از آن به علت رسيدگي سريع دانه و زرد شدن 
سريع گياه است. چرا كه گياه براي فرار از گرما به جاي 
برابر آن خيلي سريع وارد فاز  تحمل آن و مقاومت در 
و  شده  انجام  تلقيح  گل،  تشكيل  از  پس  شده،  زايشي 
گياه شروع به پر كردن دانه ها مي كند. به عبارت ديگر پر 
شدن بسيار سريع دانه قبل از آنکه تمامي پتانسيل گياه 
به کار گرفته شود انجام شده، گياه زرد و خشک شده و 
بايد برداشت گردد. که در اين حالت دانه ها بسيار کوچکتر 
از حدي هستند که گياه مي توانسته توليد کند. اين مسئله 
از طريق مقايسه وزن هزاردانه گندم هاي برداشت شده 
از مزارع گرم خوزستان با مناطق خنک استان يا مناطق 
خنک تر کشور قابل مشاهده است. با توجه به کم آبي در 
براي 1/5هکتار  مزرعه  اين  فصل کشت محصول  اين 
8/4 تن بود در حالي که بسياري از مزارع ديگر به دليل 
کم آبي حتي قادر به برداشت نبودند. همين مزرعه در 
سال پيش بدون اعمال مديريت 4/5 تن در 1/5 هکتار 
محصول داده بود که اين نشانگر تاثير مثبت کود زيستي 

فسفاته بارور-2 در شرايط تنش است.
با EC=13/5 مورد  در منطقه ويس  واقع  ديگر  مزرعه 

از آنجا كه كشور ما اقليم خشك و نيمه خشك داشته 
و ميزان بارش محدودي دارد، كشت گندم پاييزه رواج 
بيشتري يافته. اما پيش بيني شرايط آب و هوايي به ويژه 
در فصل زمستان بسيار دشوار است. طبق گزارش هاي 
زمستان  و  پاييز  فصل  در  بارور-2  زيستي  كود  موجود 
در  سرما زدگي  اثرات  چشمگير  كاهش  باعث  گذشته 
مزارع مورد استفاده گرديد تا حدي كه نه تنها زمين مورد 
استفاده از اين كود از خطر سرما زدگي در امان ماند بلكه 
افزايش محصول هم در منطقه مشاهده گرديد. در ذيل 
استان  مزارع  به  مربوط  كه  گزارش ها  اين  از  نمونه اي 

خوزستان است را با هم مي خوانيم: 
" در زمستان 1386 كليه مزارع استان خوزستان با سرماي 
شديدي مواجه شدند كه منجر به سوختگي تمامي گياهان 
به جز مزرعه اي كه در آن كود زيستي بارور-2 استفاده 
شده بود گرديد و نه  تنها گياهان از سرما آسيب نديدند، 

تغذيه با كود زيستي فسفاته بارور-2 قرار گرفت. مقاومت 
به سرما و رشد يكنواخت در مزرعه مشاهده شد. محلول 
پاشي با ريز مغذي ها در مزارع ديگري كه كود بارور-2 
در آنها استفاده نشده بود انجام شد، اما تفاوت ها به حدي 
نبود كه در مزرعه تغذيه شده با كود زيستي بارور-2 و 
به  نسبت  محصول  افزايش  شد،  مشاهده  مغذي ها  ريز 
سال گذشته مشاهده شد. در اين فصل كشت مقدار 3 تن 
محصول از هر هكتار برداشت گرديد. با آنكه در مزارع ذكر 
شده در سال جاري مديريت بسيار متفاوت و بهتري نسبت 
به سال هاي قبل اعمال شده است كه خود باعث عدم 
توانايي در جداسازي دقيق اثرات مواد مختلف مي شود. 
اما تفاوت هاي مشاهده شده بين مزارع تغذيه شده با كود 
زيستي فسفاته بارور-2 به حدي زياد و چشمگير بود كه 
مي توان اثرات كود بارور-2 را به خصوص در مقاومت به 

سرما و افزايش محصول به خوبي مشاهده كرد.

                                            مهندس مونا نيكخواه 
ناظر گندم استان خوزستان، منطقه ويس و گبير

آسيب زننده اي به نام تنش و حيات بخشي به نام بارور-2:

گندم پاييزه و بارور-2:

تنش ها مجموعه عواملي هستند كه به طور مستقيم بر عملكرد گياه )ميزان محصول، كيفيت 
محصول، ميزان سبزي گياه و...( تاثيرگذار هستند. از ميان اين عوامل تنش هاي محيطي 

)سرما،گرما، خشكي، شوري آب و خاك، بادهاي بسيار گرم و بسيار سرد و...( 
نقش بسزايي در روند توليد محصوالت كشاورزي و ميزان سود و زيان 

موثرند.  رشد  الگوي  بر  زيادي  متغيرهاي  عمل  در  دارند.  زارعين 
تعدادي از اين متغيرها كم و بيش ثابتند و از سالي به سال ديگر 

تغييرات چشمگيري ندارند مانند بافت خاك، استفاده از نهاده هاي 
كشاورزي و تعدادي ديگر مانند ارقام جديد، نحوه آبياري، نحوه 
پرورش گياه، ويژگي هاي آب و هوايي همواره در حال تغييرند. 
به طور كلي، تنش هاي ناشي از دما و يخبندان طي سال هاي 
بجا  استان ها  سطح  در  گسترده اي  بسيار  زيان هاي  گذشته 
دوره سرما  افتادن  تاخير  به  يا  زودرس  گرماي  است.  گذاشته 

پس از گذشت يك دوره گرماي نابهنگام باعث گرديد، در سال 
زراعي 83-82 مبلغ بيش از 74 ميليارد ريال و در سال 83-84 

مبلغي در حدود 126 ميليارد ريال به محصوالت زراعي )گندم و جو( 
و باغي )درختان بادام، گردو، فندق( آسيب وارد گردد. در سال گذشته نيز 
سرما خسارت زيادي به بار آورده كه آمار و اطالعات آن در دست نيست.

اثرات اين  در اين ميان نقش كود زيستي فسفاته بارور-2 به عنوان عامل موثر دركاهش 
عوامل بسيار بارز و شاخص مي باشد، باكتري هاي هوشمند موجود در اين كود زيستي با در 
اختيار قرار دادن فسفات قابل جذب براي گياه طي يك فرآيند طبيعي باعث باال بردن مقاومت 
عمومي گياه نسبت به تنش ها و عوامل محيطي مختلف مي شوند اين در حالي است كه تامين 
نيازهاي گياه با مواد شميايي غير طبيعي منجر به تامين نامناسب يك يا چند عنصر و به تبع 

آن رشد غير طبيعي گياهان مي شود. 
با توجه به اهميت اين موضوع در كشاورزي رو به پيشرفت و پايدار كشورمان يك سري 
تحقيقات در غالب بررسي مزارع شاهد و تيمار و پروژه هاي تحقيقاتي صورت گفته 
است. يكي از اين پژوهش ها پايان نامه دوره كارشناسي ارشد سركار خانم 
شده  اجرا  تهران  دانشگاه  كشاورزي  دانشكده  در  كه  مي باشد  خليلي 
است. به طور خالصه در اين طرح نشان داده شده است كه مصرف 
كود زيستي فسفاته بارور-2 به همراه 50 درصد كود شيميايي 
فسفاته بيشترين عملكرد را در گياه سورگوم ايجاد نموده است. 
طبق نتايج اين آزمايش با استفاده از بارور-2 در شرايط تنش 
گياه  عملكرد  ميزان  به  صدمه  ميزان  كمترين  شديد  خشكي 

مزبور وارد شده است.
عالوه بر اين پژوهش موردي هم در رابطه با مقاومت در برابر 
آذربايجان  استان  از  گزارش  است.اين  شده  گزارش  بيماري ها 
شرقي توسط رئيس سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي استان 
جناب آقاي دكتر عزيز جوانشير تهيه شده است كه متن نامه رسالي 

به شركت را در ذيل مي خوانيم:
" بدينوسيله به استحضار مي رساند كه استفاده گسترده از كود زيستي بارور-2 
در زراعت پياز منطقه تازه كند خسرو شهر اين استان و بررسي هاي به عمل آمده توسط 
مهندسين ناظر و كشاورزان منطقه نشان مي دهد كه مزارع تيمار شده فاقد بيماري ناشي از 
فوزاريم و كليه مزارع شاهد مبتال به فوزاريم هستند. اين سازمان ضمن تبريك به عوامل 
توليد و توزيع آن شركت محترم موفقيت روز افزون آن شركت و مهندسين ناظر اين سازمان 

را از ايزد منان مسئلت مي نمايد.



	 	

كلزا و نياز آن به فسفر
و کتان  به گندم  نسبت  کلزا در شرايط مشابه  زراعت هاي 
عملکرد  افزايش  و  مي کنند  جذب  فسفر  بيشتري  مقادير 
بيشتر  زراعت ها  اين  به  نسبت  فسفر  جذب  مقابل  در  آن 
است. كلزا تقريبا به نسبت هاي زير نيازمند عناصر پرمصرف 

مي باشد:

ازت فسفات پتاس گوگرد

5 2/4 4 1
فسفاته  کودهاي  مختلف  مقادير  تاثير  بررسي  منظور  به 
باکتريايي برعملکرد کلزا در مزرعه، يك طرح  شيميايي و 
آزمايش توسط اداره کل پنبه و دانه هاي روغني وزارت جهاد 
اين  شد.  اجرا   1384 سال  در  طارم  منطقه  در  كشاورزي 
تکرار  سه  در  تصادفي  كامل  بلوك هاي  قالب  در  آزمايش 

تعداد استانرديف
گزارش

ميانگين عملكرد در 
مزرعه شاهد

(Kg/ha) 

ميانگين عملكرد در 
مزرعه بارور-2 

(Kg/ha)

ميزان افزايش 
(Kg) محصول

افزايش محصول 
(درصد)

32792300921716/1آذربايجان غربي1
11050125020019ايالم2
11000100000خراسان رضوي3
13000330030010کردستان4
11500180030020منطقه جيرفت5
12300260030013کهگيلويه و بويراحمد6
170099129141/6گيالن7
72757295720014/9خراسان شمالي8
5187420501769/8خوزستان9
6211722391225/7سيستان و بلوچستان10
23335935431835/7فارس11
8372138991784/3کرمانشاه12
22398272032314/2گلستان13
6190820461388/1لرستان14
211896214725213/1مازندران15
32792300921716/1هرمزگان16

256427652019/9ميانگين کشوري

انجام شد. در اين آزمايش، بيشترين عملكرد در تيمار کود 
 2256/7 عملكرد  با  تنهايي  به  بارور-2  فسفاته  زيستي 
فسفاته  زيستي  کود  در تيمار  سپس  و  هكتار  در  کيلوگرم 
بارور-2 و50% کود شيميايي فسفاته توصيه شده با عملکرد 
كمترين  و  است  آمده  بدست  هكتار  در  کيلوگرم   2143/3
عملكرد در تيمار شاهد )بدون کود شيميايي و زيستي( به 
ميزان 1556/7 تن در هكتار بود. دو تيمار مذکور به ترتيب 

نتايج تاثير کود زيستي فسفاته بارور-2 بر عملکرد کلزا

باعث 10/1 و 4/6 درصد افزايش محصول نسبت به تيمار 
در  کيلوگرم   2050 عملکرد  با  تنها  فسفاته  كود شيميايي 
هكتار مي باشند براي اطمينان از اين كه نتايج بدست آمده 
در عرصه عمل با نتايج مزارع آزمايشي آماري تطبيق كند، 
شركت زيست فناور سبز با پيگيري استفاده از كود زيستي 
فسفاته بارور-2 عرضه شده به كشاورزان از طريق اداره کل 
پنبه و دانه هاي روغني وزارت جهاد کشاورزي و گزارش هاي 
مستقل ارايه شده از طرف كشاورزان به عنوان يك پژوهش 
در سطح پايلوت كشوري بهره جست و اثرات مشاهده شده 
حاصل از مصرف كود مزبور توسط كشاورزان را تحت نظر 

قرار داد. 
استان   16 در  مزرعه   90 از  شده  آوري  جمع  گزارش هاي 
آذربايجان غربي، ايالم، خراسان رضوي، کردستان، منطقه 
شمالي،  خراسان  گيالن،  بويراحمد،  و  کهگيلويه  جيرفت، 
خوزستان، سيستان وبلوچستان، فارس، کرمانشاه، گلستان، 
در  که  است  اين  از  حاكي  هرمزگان،  مازندران،  لرستان، 
فقط  كه  مزارعي  به  نسبت  کلزا  عملكرد  افزايش  مجموع 
كود شيميايي فسفاته استفاده مي شود، به طور ميانگين برابر 
توجه  با  مي باشد.  هكتار(  بر  كيلوگرم   201( درصد   9/9 با 
و  بارور-2  فسفاته  زيستي  كود  با مصرف  گزارش،  اين  به 
همچـنين بـا تـوجه به قـيمت خـريد کـلزا از کشـاورزان 
)هر كيلوگرم 4000 ريال(، به طور ميانگين سودي معادل 
كار  کلزا  كشاورزان  نصيب  هكتار  هر  در  ريال   804.000

مي گردد.

شركت زيست فناور سبز در راستاي گسترش هرچه بيشتر 
بارور-2  زيستي فسفاته  از كود  استفاده  و فرهنگ سازي 
اقدام به برگزاري برنامه هاي ترويجي در سطح بخش ها 

و روستاها در قالب طرح ترويج مردمي نموده است.
كارشناسان  فناوري،  زيست  )ياوران  مروج  طرح  اين  در 
از  پس  و...(  ناظر  مهندسين  خصوصي،  مروجين  ترويج، 
گذراندن دوره آموزشي غير حضوري اقدام به ترويج و رفع 
مشكالت زارعين و باغداران در رابطه با كود هاي زيستي 
نموده و كشاورزان را براي مصرف صحيح اين كود و در 
نهايت استفاده مناسب ساير كود هاي شميايي در كنار كود 

زيستي فسفاته بارور-2 ياري مي نمايد.
در صورت تمايل مشارکت در اين طرح با واحد پشتيباني 

و پايش شرکت تماس بگيريد.

تاثير بارور-2 در زراعت كلزا

شاعر: حسين فالحتی- کشاورز مروست- استان يزد
زمستان 1386

اين طرح را شركت زيست فناور سبز در نيمه اول سال 
جاري اعالم نموده است. در اين طرح كه براي دانشجويان 
اساتيد  بيوتكنولوژي و  رشته كشاورزي )كليه گرايش ها(، 
محترم طراحي گرديده است، اين امكان به وجود مي آيد 
که اين عزيزان بتوانند از اين محصول زيستي در اجرای 
کشاورزي  عمليات  واحد  گذراندن  يا  و  خود  نامه  پايان 

استفاده نمايند. با اين كار به دو هدف نائل می گردند:
 1- انجام پروژه 

 2- آشنايي با نحوه عملكرد كود زيستي فسفاته بارور-2
برای اطالعات بيشتر به وب سايت شرکت مراجعه فرماييد.

 

طرح مشاركت دانشجويي

طرح ترويج مردمي 
دريچه اي به گسترش كشاورزي پايدار
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جهت آشنايي بيشتر با فعاليت هاي شرکت زيست 

فناور سبز مي توانيد به وب سايت شرکت مراجعه نمائيد.

صاحب امتياز: شركت زيست فناور سبز
دبير علمي: محمد مهدی تنيده ور

طراح: پريسا بغدادي (طراحي سفيد)    
تلفكس: 88۹۷26۰۰ - ۰21

نشاني: تهران، ميدان فاطمي، خيابان بيستون، 
خيابان بوعلي سينا غربي، پالك ۴۷، واحد 1۰

لطفًا  نشريه  اين  رايگان  دريافت  جهت 
به   مشخصات  ذکر  با  را  خود  درخواست 
برسانيد. سبز  فناور  زيست  اطالع شرکت 

شــركت زيســت فــنـاور سـبز جـهت تـرويج 
افراد  جذب  به  اقدام  كشاورزي  زيست  فناوري 
نموده  ياوران زيست  فناوري  قالب   عالقمند در 
براي  تدريجي  آموزش هاي  با  افراد  اين  است. 
ترويج محصوالت زيست  فناوري كشاورزي در 
لحاظ  بدين  مي كنند.  پيدا  آمادگي  خود  منطقه 
براي  مستمر  طور  به  سبز  فناور  زيست  شركت 
آنان نشريات مختلفي را ارسال كرده و ايشان را 

با آخرين يافته هاي شركت آشنا مي كند.
ياوران  فهرست  در  نفر   3000 از  بيش  تاكنون 
قرار  كشور  مختلف  مناطق  در  زيست  فناوري 
گرفته اند. اين تعداد، عالوه بر نمايندگان استاني، 
شركت  محصوالت  توزيع  عوامل  و  شهرستاني 
ترويج محصوالت  توزيع و  مي باشند كه وظيفه 
به  عالقمند  كه  افرادي  دارند.  عهده  بر  را  آن 
ياوران  كارت  دريافت  و  طرح  اين  در  مشارکت 
زيست فناوري مي باشند، مي توانند عكس، كپي 
از  را  خود  فعاليت  منطقه  و  نشانی  شناسنامه، 
طريق پست و يا ايميل به شركت ارسال نمايند.

مركزي  دفتر  با  بيشتر  اطالعات  دريافت  براي 
شركت زيست فناور سبز تماس حاصل نماييد.

فراخوان
ياوران زيست فناوري، پيام آوران 

کشاورزي نوين

شركت زيست فناور سبز با حضور فعال در شش نمايشگاه و يک همايش در نيمه اول سال 1387 محصوالت خود را بيش 
از پيش در حضور مشتاقان اين عرصه سبز به نمايش گذاشت. 

 همايش معرفی کود زيستی فسفاته بارور-2 ساري- 17 فروردين ماه
 نمايشگاه گل و گياه استان گلستان- 2 لغايت 6 ارديبهشت ماه

 نمايشگاه بين المللي گل و گياه شيراز- 12 لغايت 15 ارديبهشت ماه
 نمايشگاه بين المللي صنايع كشاورزي، غذايي و صنايع وابسته تهران )اگرو فود 2008(- 3 لغايت 8 خرداد ماه

 نمايشگاه گل و گياه تهران فرهنگسراي طبيعت- 25 خرداد ماه 
 نمايشگاه گل و گياه همدان- 22 لغايت 26 خرداد ماه

برگزاري نمايشگاه

معرفي نشريات و تحقيقات جديد:
تهيه  به  اقدام  بيشتر  هرچه  رساني  اطالع  براي  قبلي  گزارشات  و  نشريات  بر  عالوه  سبز  فناور  زيست  شركت 
گزارش ها و بروشور هاي جديد نموده كه در ذيل آمده است. چنانچه مايل به دريافت هر يک از اين گزارش ها 

هستيد، با واحد پشتيباني و پايش شرکت تماس بگيريد.

 بروشور كود زيستي فسفاته بارور-2 براي زراعت  ديم
 بروشور نحوه مصرف كود زيستي فسفاته بارور-2 در گل  ها و گياهان زينتي

 بروشور بروز شده كود زيستي فسفاته بارور-2 براي افزايش عملكرد گندم و جو
 بروشور بروز شده كود زيستي فسفاته بارور-2 براي افزايش عملكرد حبوبات

 بروشور بروز شده كود زيستي فسفاته بارور-2 براي افزايش عملكرد ذرت دانه اي و علوفه اي
 بروشور بروز شده كود زيستي فسفاته بارور-2 ويژة پسته

 جزوه بروز شده نحوه مصرف كود زيستي فسفاته بارور-2 در گياهان زراعي
 جزوه بروز شده نحوه مصرف كود زيستي فسفاته بارور-2 در درختان

 گزارش نهايي تاثير كود بيولوژيك حاوي باكتري هاي حل كننده فسفر (بارور-2) بر ميزان جذب 
فسفر و عملكرد گياه برنج- مجري: موسسه تحقيقات برنج كشور

 گزارش تاثير كود زيستي فسفاته بارور-2 بر گياه ذرت- مجري طرح: مديريت جهاد كشاورزي 
شهرستان دزفول

 گزارش تاثير كود زيستي فسفاته بارور-2 در شرايط تنش


