
کود زيستي فسفاته بارور-2
حبوباتبراي

100 گرم برای هر هکتار

کود زيس�تي فسفاته بارور-2 يک 
فناوری کامللاًل ايرانی و نتيجه تالش 
در  25  نفر از پژوهشللگران کشللور
جهاد دانشگاهي واحد تهران است 
کلله باعث مصرف بهينه فسللفات 
خاك می شود. باکتری های مفيد 
موجود در اين کللود ترکيبات 
معدنی و آلی فسللفاته موجود 
در خللاک را تجزيلله کرده و 

يون فسللفات قابل جذب را در 
اختيار گياه قرار می دهند.

مزايا:
 افزايش برداشت محصول )ميانگين 14 درصد(

 جايگزيني کود شيميايی فسفاته) به ميزان حداقل 50 درصد(
 افزايش تعداد غالف ها

 افزايش مقاومت به بيماری هاي خاكزاد 
 مقاومت در مقابل سرمازدگي

 هزينه كمتر نسبت به كود شيميايي فسفاته 
 قابليت حمل آسان 

کود زيستي فسفاته بارور-2 
محصول شرکت زيست فناور سبز 

تحت ليسانس جهاد دانشگاهی واحد تهران

برای تهيه کود زيستی فسفاته بارور-2،  به نمايندگی های شرکت زيست 
فناور سبز و فروشگاه هاي معتبر كود و سم  در شهرستان خود مراجعه فرماييد.

روش بذرمال:
محلول کود زيس�تی فسفاته بارور-2  را 
صاف كرده در يك سم پاش دستي يا افشانه 
آرايشللگري مي ريزيم و بعد بذرها را در سايه 
روي نايلونللي پهللن كرده و محلللول كود را 
روي آن مي پاشيم و  با بيل يا بيلچه مخلوط 
مي نماييم.  سللپس در صورت نياز،  بذرها را 
در سايه به مدت 1 تا 2 ساعت خشك نموده 

تا دستگاه بذركار دچار مشكل نشود.

روش سرک:
محلول غليظ كود زيستي فسفاته بارور-2 
را در 100 ليتللر آب رقيق كرده و در مسللير 
آبيللاري قرار دهيد. با اين روش، بهتر اسللت 
كود زيس�تي فس�فاته بارور-2 را در دو 
مرحله به فاصله 40 تا 50 روز مصرف كنيد.

نكته :  بهتر اسللت پس از بذرمال كردن بذرها، يك بار ديگر نيز در مرحله 
8 برگي، محلول رقيق شللده كود زيس�تي فسفاته بارور-2 را به صورت 

سرك استفاده نماييد.

با تهيه محلول، 
کود زيستی فسفاته بارور-2 را به آسانی  مصرف کنيم.

)جزييات مصرف پشت بسته ها درج شده است(

يك بسللته كود زيس�تي فسفاته بارور-2 را در 5 ليتر آب حل كرده، 
محلللول غليللظ را با پارچه ريزبافت )مانند جللوراب نازك( صاف نماييد. 
درصورت لزوم، اين محلول را در حجم ۱۰۰ ليتر آب رقيق نماييد و كاماًل 
ثره كود  به هم زنيد. بايد توجه داشت ذراتي كه روي آب مي آيند عامل مؤ
نيست بلكه حامل باكتري هاست. باكتري ها )كود زيستي( در مايع معلق 

بوده و با چشم ديده نمي شوند.
در كليه روش ها در صورت استفاده از كود شيميايي فسفاته، بايد مصرف 

آن به نصف كاهش يابد.

روش هاي مصرف
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»بوته هللا بزرگتر بود، گل ها زودتر نمايان شللدند و افزايش عملكرد مشللاهده 
شد«.

»موثر بر عملکرد لوبيا بود، ايجاد مقاومت در برابر سرمازدگی ديده شد«.
)كشاورزان استان چهارمحال و بختياري، 1384(

 
»مصرف کود اثرات بسلليار خوبی در افزايش تعداد غالف ها و رشللد سريع 
و بيشللتر بوته های لوبيا داشللته اسللت بلله طوری که تمللام مزرعه به طور 

يکنواخت با تراکم مناسللب  سللبز گرديد«.
)كشاورز استان چهارمحال و بختياري، 1385(

»اختالف بين وزن هزاردانه در قسللمت شاهد و تيمار كود زيستي فسفاته 
بارور-2 به طور معني داري مشللاهده شللد، تاكنون وزن هللزار دانه نخود از 
350 گللرم باالتللر نرفتلله بود، اما  اين كود باعث شللد كه تللا 444/5 گرم باال 
برود«.                                            )كشاورز استان كرمانشاه، 1385 (

نظرات برخي از كشاورزان كشور كه
»بوته لوبياي كشللت شللده با كود كود زيستي فسفاته بارور-2 را تجربه كرده اند:

زيستي فسفاته بارور-2  از نظر 
شکل ظاهری نسبت به مزارع ديگر 

قوی تر بود«.
)كشاورز استان لرستان، 
)1385

كود زيستي فسفاته بارور-2، 14 درصد 
ميانگين برداشت حبوبات را تغيير داد:

تعداد استان
گزارش

ميانگين 
عملكرد 
در مزرعه 

شاهد 
)Kg/ha(

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

ميزان 
افزايش 
محصول 

)Kg(

افزايش 
محصول 
)درصد(

21022167865663/4تهران
چهارمحال و 

312585281523010/7بختياري

1470587917425/4كرمانشاه
72429292950024لرستان
54303733022659/3مركزي

1082529279426614ميانگين كشوري


