
برای تهيه کود زيستی فسفاته بارور-2،  به نمايندگی های  شرکت و 
فروشگاه های نهاده های کشاورزی در شهرستان خود مراجعه فرماييد

با تهيه محلول کود زيستي فسفاته بارور-2  
آن را به آساني براي كشت کلزا استفاده کنيد.

)دستورات مصرف پشت بسته ها درج شده است(
هر بس��ته 100 گرمي کود زيس�تي فس�فاته بارور -2  براي مصرف در يک 
هکتار اس��ت. براي تهيه محلول  کود زيس�تي فسفاته بارور -2، يک بسته را  
با مقدار آب كافي براي مرطوب كردن بذر مورد نياز در يک هکتار مخلوط 

کرده، کاماًل به هم بزنيد.

روش بذرمال:
1(بذره��اي مورد نياز براي يك هكتار را روي 
يك پالستيك پهن كنيد. محلول  کود زيستي 
فس�فاته بارور -2 )بنا به دس��تور باال( را صاف 

نموده، در يک آبفش��ان يا س��مپاش دس��تي 
ريخته و روي بذرها بپاش��يد تاحدي که بذرها 
فقط مرطوب ش��وند )نه خيس( . بذرها را در 

اسرع وقت كشت كنيد.
2( بذره��ا را ب��ا كمي آب، با وس��يله اي مانند 
آبفشان مرطوب نماييد    )نه خيس(،  سپس محتواي يك بسته  کود زيستي 

فسفاته بارور -2 را با بذرهاي مرطوب مخلوط كنيد.

استفاده در آبياري )روش سرک(:
محلول کود زيستي فسفاته بارور -2 را با 100 
تا 200 ليتر آب در يک بشکه شيردار مخلوط 

كرده و درمسير آبياري قرار دهيد.

کود زيس�تي فس�فاته بارور-2 يک فن�اوری کاماًل 

ايرانی و نتيجه تالش پژوهشگران کشور در جهاد 

دانش�گاهي واحد تهران اس�ت که باعث مصرف 

بهينه فسفات خاك می شود. باکتری های مفيد 

موج�ود در اين ک�ود ترکيب�ات معدنی و آلی 

فسفاته موجود در خاک را تجزيه کرده و يون 

فسفات را در اختيار گياه قرار می دهند.

مزاياي کود زيستی بارور-2:
é  افزايش محصول 

     )به طور ميانگين 9/7 درصد(
é  کاه��ش مص��رف کود ش��يميايي 
فسفاته )به ميزان حداقل 50 درصد( 

é  يکدست شدن مزرعه 
é  مقاوم شدن گياه در برابر بيماري ها

     و سرمازدگي
é  افزايش حجم ريشه
é  افزايش کيفيت دانه

é  كاهش خسارات زيست محيطی
é  حجم و هزينه كمتر نسبت به كود 

شيميايي فسفاته

کود زيستي فسفاته بارور-2
براي  کلزا

فقط 100 گرم برای هر هکتار

کود زيستي فسفاته بارور-2 
محصول شرکت زيست فناور سبز 

تحت ليسانس جهاد دانشگاهی واحد تهران

آدرس: تهران ميدان فاطمی، خيابان بيستون، 
خيابان بوعلی سينا غربی، پالک47، طبقه چهارم، واحد 10

تلفن تماس: 88972600 -021
http://www.GreenBiotech-co.com :آدرس اينترنتی
info@greenbiotech-co.com :آدرس پست الکترونيکی

کارشناسان شرکت در دفتر مرکزي  آماده پاسخگويي به سؤاالت شما مي باشند.

روش هاي مصرف

نكته :  بهترين نتيجه وقتي حاصل مي شود كه  كود زيستي فسفاته بارور-2، در 
دو مرحله اس��تفاده ش��ود: يك بار در هنگام كشت به روش بذرمال و بار ديگر در زماني 

كه گياه در مرحله 4 تا 6  برگي قرار دارد به همراه آبياري.



نظرات برخي از كشاورزان كشور
كه كود زيستي فسفاته  بارور-2 را تجربه كرده اند:

كود زيستي فسفاته بارور-2، 9/7 درصد ميانگين برداشت 
محصول كشوري كلزا را تغيير داد:

» در بخشي از مزرعه که کود زيستي فسفاته بارور-2 استفاده شده بود، به گل 
رفتن پيش از موعد بعضي از بوته ها در اوايل اسفند ماه مشاهده شد«     

) کشاورز استان کرمانشاه، 1385(

»در مرحله س��بز، در بخش��ي از زمين که کود زيستي فسفاته بارور-2 استفاده 
شده بود سطح سبز بسيار مطلوب بوده است«.

)کشاورز استان کهگيلويه و بويراحمد، 1385(

»در مزرعه تحت تيمار کود زيستي فسفاته بارور-2 ،   از نظر تأمين فسفات مورد نياز 
گياه در مزرعه راضي بودم و  اين مزرعه، از سبزي و شادابي خوبي برخوردار بود«                    
)کشاورز استان گلستان، 1385(

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(

آذربايجان 
32792.03009.0217.016/1غربی

11050125020019ايالم

خراسان 
21000100000رضوی

4387541753007/8اردبيل

13000330030010کردستان

11500180030020كرمان

کهگيلويه و 
12300260030013بويراحمد

170099129141/6گيالن

خراسان 
72757295720014/9شمالی

5187420501769/8خوزستان

سيستان 
6211722391225/7وبلوچستان

23335935431835/7فارس

8372138991784/3کرمانشاه

22398272032314/2گلستان

6190820461388/1لرستان

211896214725213/1مازندران

32792300921716/1هرمزگان

254727461999/7ميانگين کل

»بوت��ه ه��اي مزرعه تح��ت تيمار کود 
زيس�تي فس�فاته ب�ارور-2 از س��بزي 
مطلوبتري نس��بت به شاهد برخوردار 
ب��وده و بعضًا تعداد دانه بيش��تري در 
غالفها موجود بوده اس��ت. رشد اوليه 
و پنج��ه دهي و ارتفاع بوته نس��بت به 
مزرعه شاهد بهتر بوده است. استفاده 

از کود زيستي فسفاته بارور-2  بعلت حجم كم آن آسان تر بوده و از لحاظ هزينه 
نيز پايين بوده و در ضمن باعث افزايش عملكرد نيز گرديده است«.

)کشاورزان استان مازندران، 1385(


