
 2-بارور
 کود زیستی فسفاته

 برای همه محصوالت زراعی و باغی

 درخت 100هکتار یا  1گرم برای  100

 زیستی

 

و  5Pه یسو پانتوآ آگلومرانسننده فسفات )کحل  یترکبا 801تا  701 یحاو 2-بارور فسفاته زیستیود ک

فسفاتاز در  یهامیو آنز یکارگان یدهایاسد یبا تول هک( در هر گرم از محصول است P13ه یسو دایسودوموناس پوت

 د.نشویون فسفات میشه باعث آزاد شدن یاطراف ر

 ییایمیدرصد کود ش 055تا  05ین گزیتواند جامی یستیز کود نیا از نا به میزان فسفات قابل جذب خاک، هر بستهب

 مورد نیاز گیاه شود. فسفاته

 باکتری در یک گرم از محصول 701-801باگاس، پرلیت، آب و  محتویات بسته بندی:

 
 مزایا

 مناسب برای کشاورزی ارگانیک ●

 بهترین جایگزین کودهای شیمیایی فسفاته ●

 محصول میافزایش راندمان کیفی و ک ●

 کاهش هزینه کوددهی، حمل و نقل و انبارداری ●

 روش مصرف آسان ●

 بازسازی بافت میکروبی خاک ●
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 هاتوصیه

 د:ینکبه نکات زیر توجه  2-بارور فسفاته جه از کود زیستیین نتیگرفتن بهتر یبرا

اهش دهید.کمقدار معمول  %01زان یفسفاته را به م ییایمیود شکمصرف  (0

ودهای دیگر )ازت، پتاس و ...( را به روش معمول مصرف کنید.کسموم و  (2

د از محلول یتوانید، اگرچه مینکظرف مخلوط ن یکدر  ییایمیودها و سموم شکگر یرا با د 2-بارور فسفاته کود زیستی (3

د.ینکهم استفاده  ها را باق شده آنیرق

حتما باید به ریشه گیاه برسد، بنابراین بذرمال نمودن و مصرف همراه با آبیاری مورد توصیه  2-بارورفسفاته کود زیستی (4

اکید است.

 د توجهیرا در اسپری بریزید. با آن را با یک تکه پارچه نازک صاف کنید و سپسبعد از آماده کردن محلول کود زیستی آن (0

شوند.یده نمیع معلق هستند و با چشم دیها در مایترکست و بایود نکند عامل موثره یآیآب م یه روک یه ذراتکداشت 

ها طبق نیاز معمول انجام شود.مصرف ریز مغذی (6

ا در ر ردن بسته تمام آنکن درصورت باز یشده است، بنابرا یزه بسته بندیلیط استریدر شرا 2-بارور فسفاته ود زیستیک (7

د.ینکروز مصرف  یک

ی بسیار گرم و بسیار سرد که باعث یخ هااین محصول را به دور از نور خورشید نگهداری کنید و از قرار دادن آن در محیط (8

شود اجتناب کنید.میزدگی محصول 

 د.ینکز یخ از مصرف محصول پرهیتار یپس از انقضا (9

 
 کودهای زیستیهای مصرف روش

باشد. برای آماده کردن محلول کود زیستی فسفاته میدرخت کافی  011برای یک هکتار یا  2-یک بسته کود زیستی فسفاته بارور

صورت  را با یک تکه پارچه نازک صاف کنید. در لیتر آب مخلوط کنید و در صورت نیاز آن 2تا  0یک بسته از محصول را با 

 دقیقه محلول را هم بزنید. 00طوالنی شدن کار هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بذرها روی کود شده رقیق محلول پاشیدن (0

 بذرمال کردن بذر یا غده

را داخل یک  2-بارور فسفاته محلول کود زیستی

آبپاش یا سمپاش تمیز بریزید و آن را روی بذرها 

اسپری کرده و بذرها را خوب هم بزنید.

بذرمال نیز برای بذرمال کردن توان از ماشین می

 بذرها با محلول کود زیستی نیز استفاده کرد.

 
 مخلوط کردن محلول کود با بذرها( 2
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 زمان کاشت نشا

لیتر آب رقیق  01را با  2-بارور فسفاتهمحلول کود زیستی 

 کرده و ریشه نشا را قبل از کاشت در این محلول فرو برید.
 

 

 

 0) 

 

 زمان کاشت نهال

لیتر آب  011را در برای این منظور محلول کود زیستی 

رقیق کرده، ریشه نهال را با یک لیتر از این محلول 

توانید هنگام نشاندن نهال در خاک می آغشته کرده و یا

 محلول فوق را روی ریشه آن ریخته و بالفاصله بکارید.

2) 

 
 

 

 چالکود درختان

با استفاده از وسیله ای مانند دیلم دو یا چهار سوراخ به عمق 

سانتیمتر )بنا به ساختار و عمق ریشه( در فاصله سایه  41تا  21

انداز هر درخت ایجاد کرده و یک لیتر از محلول کودهای زیستی 

ها لیتر آب رقیق کرده اید، متناسب با تعداد سوراخ 011را که در 

 توزیع کنید.

 
 ایجاد سوراخ در سایه انداز درخت( 0

 
 افزودن محلول کود( 2
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 زمان آبیاری

لیتر آب رقیق نموده اید در مسیر آبیاری قرار  011محلول کودهای زیستی را که در  در روش آبیاری کرتی یا غرقابی: -الف

 درخت مصرف شود. 011باز کنید تا محلول به همراه آبیاری  میکه آب به اواسط باغ رسید شیر بشکه را ک میدهید. هنگا

 

لیتر آب رقیق نموده اید، متناسب با تعداد  011محلول کودهای زیستی را که در  در روش آبیاری تحت فشار)قطره ای(: -ب

را  2-و کود رویش 2-فسفاته باروردرخت یک بسته از  011مثال برای  شوند تهیه نمایید.درختانی که در طول روز آبیاری می

 پس از صاف کردن در استخر، تانک یا مخزن کود بریزید و آبیاری نمایید.

 
 زمان مصرف کودهای زیستی

 در زراعت

 بذرمال روش به کاشت هنگام :اول مرحله

 کسر روش به اهیگ دهیخوشه تا یبرگ 6 مرحلة از :دوم مرحله

 در باغات

 (یزمستان خواب از پس) یبرگ هیاول یهاجوانه آمدن دیپد زمان در :اول مرحله

 وهیم دگییرس شروع از قبل تا شوندمی لکیتش هیاول یهاوهیم و ختهیر هاگل هک یزمان :دوم مرحله

 

 نکته

 ییایمیود شک %05 ینیگزیجا یرا با هم برا 2-پتابارورو  0-ازتوبارور، 2-بارور فسفاتهشود کودهای زیستی یه میتوص

 د.ییفسفاته، ازته و پتاسه استفاده نما
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