
* درختان باغى: کود زیستى را در دو نوبت،  نوبت اول در پایان فصل سرما و هنگام تورم جوانه هاى درختان به صورت چالکود یا 
تزریق در خاك و نوبت دوم پس از گلدهى و تشکیل میوه در آبیارى استفاده نمایید. در هر نوبت یک بطرى نیم لیترى مایع براى 

200 اصله درخت مصرف شود. 

آهن و روى از عناصر ضرورى براى رشد تمام گیاهان مى باشند. سیدروفورها ترکیب هاى آلى با وزن مولکولى کم و با میل ترکیبى 
شدید و اختصاصى براى پیوند شدن با آهن III هستند و نقش مهمى در تغذیه آهن گیاهان ایفا مى نمایند. از طرفى عنصر روى 
بیشتر در ساختمان هاى مولکولى شبکه اى خاك وجود دارد و غیر قابل دسترس براى گیاه است. کود زیستى بارور آهن و روى 
حاوى دو سویه باکترى هاى حل کننده روى و تولید کننده سیدروفور Pseudomonas japonica است که قادر به تحمل دما تا 

45 درجه، اسیدیته 5 تا 9 و شورى تا 7 درصد هستند.

* گیاهان زراعى: کود زیستى را در دو نوبت، نوبت اول در هنگام کشت به صورت تلقیح بذر (بذرمال)، نشاء  یا پیاز و نوبت دوم 40 تا 
50 روز بعد در آبیارى استفاده نمایید و یا دو نوبت در آبیارى به فاصله 40 تا 50 روز استفاده کنید. در هر نوبت یک بطرى نیم لیترى 

مایع براى هر هکتار زراعت مصرف شود.

FEROZINC BARVAR
Pseudomonas japonica

روى و آهن بارور

* تأمین بخشى از عناصر روى و و آهن مورد نیاز گیاهان 
* افزایش کیفیت و بافت سبزینه گیاهان.

* افزایش رشد ریشه و تسریع تبدیل گل به میوه
* کاهش خطرات زیست محیطى مصرف کودهاى شیمیایى

نیم لیتر

نحوه مرصف

مزایا

معرفی

 حاوى باکترى  Pseudomonas japonica سویه هاى FZ.29-1 و FZ.21-1 با شمارش (CFU/gr) 107 تا 108



عملیات کود دهی 

بذرها را در سایه بر روى نایلون و یا سطح تمیز بریزید و بــه ازاى هــر هکتــار زراعــت،  یــک بطــرى نیــم لیتــرى از کــود زیســتى را پس از تکان دادن بــه تدریــج  
بــر روى بذرهــا پاشــیده و خــوب مخلــوط کنیــد تــا تمامــى آن هــا به طــور یکنواخــت بــه کــود آغشــته شــوند. در صــورت زیــاد بــودن حجــم بــذر مصرفــى، مى توانید 
محلــول کــودى را قبــل از مصــرف بــا آب فاقــد کلــر بــه حجــم برســانید. مرطــوب شــدن بــذور کفایــت مى کنــد لــذا از خیس و چســنده شــدن بــذور اجتناب شــود. 

پس از هوا خشک شدن بذور در سایه، اقدام به کشت نمایید.

بــه ازاى هــر هکتــار زراعــت یــک بطــرى از کــود زیســتى را در 5 تــا 10 لیتــر آب فاقــد کلــر حــل کــرده و ریشــه نشــاءها را درون آن  فــرو بریــد و سپس 
کشت نمایید. همچنین  مى توانید محلــول رقیــق شــده را در ســینى هاى حــاوى نشــا، بریزیــد تــا ریشــه ها بــه آن آغشــته شــوند و بعــد بــراى کشــت بــه 

زمین اصلى انتقال دهید.

به ازاى هر هکتار زراعت، یک بطرى از کود زیستى را در حجم مناسبى از آب فاقد کلر حل کنید و پیازها یا قلمه ها را قبل از کشت در آن فرو برید یا مى توانید 
ــوند؛ همچنین مى ــوب ش ــى مرط ــا کم ــه غده ه ــه هم ــدى ک ــا ح ــد ت ــا بریزی ــاوى غده ه ــى ح ــل گون ــده را داخ ــق ش ــول رقی ــى از محل ــدار کاف مق

 توانید محلول کودى تهیه شده را بوسیله آبپاش یا سمپاش بر روى پیازها و قلمه ها با سمپاش پاشیده سپس کشت نمایید.

به ازاى هر 200 اصله نهال، یک بطرى نیم لیترى از کود زیستى را در 200 لیتر آب حل کرده و پس از نشاندن هر نهال در گودال کشت، یک لیتر از این محلول 
را بر روى ریشه نهال ریخته و با خاك بپوشانید.

* با استفاده از وسیله اى مانند کنگرکن یا دیلم دو یا چهار سوراخ به عمق 20 تا 40 سانتیمتر (بنا به ساختار و عمق ریشه) در فاصله سایه انداز 
هر درخت ایجاد کنید و به ازاى هر 200 اصله درخت یک بطرى نیم لیترى مایع را در 200 لیتر آب داخل بشکه کود حل کرده و براى هر درخت 

یک لیتر از این محلول را داخل سوراخ ها توزیع کنید. 
* و یا زمانى که مى خواهید کودهاى مختلف مورد نیاز درخت را در چالکود یا شیار کود استفاده کنید، ابتدا یک لیتر از محلول کودهاى زیستى 

تهیه شده فوق را پاى هر درخت بریزید سپس کودهاى دیگر را اضافه کنید.

* محصوالت زراعى:  به ازاى هر هکتار زراعت، یک بطرى از کود زیستى را در 100 لیتر آب داخل بشکه کود حل کرده و پس از رسیدن 
آب به میانه زمین، شیر بشکه را کمى باز کنید تا در آبیارى مصرف شود.

* محصوالت باغى: به ازاى هر 200 اصله درخت، یک بطرى مایع از کود زیستى را در 100 تا 200 لیتر آب داخل بشکه کود حل کرده و پس 
از رسیدن آب به میانه زمین، شیر بشکه را کمى باز کنید تا در آبیارى مصرف شود.

* براى استفاده در آبیارى تحت فشار (قطره اى)،   ابتدا کود زیستى را در مخزن اصلى کود بریزید؛ سپس تزریق کود از مخزن کود را 1 تا 2 ساعت 
پس از شروع زمان آبیارى انجام دهید و حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان زمان آبیارى کود دهى را به اتمام برسانید.

نشاءکارى

بذرمال

پیاز و غده

نهال کارى

چالکود درختان

کود آبیارى

* براى اثربخشى بیشتر، کود زیستى بارور آهن و روى را به همراه کود آهن رویش 4 به عنوان مکمل آن استفاده نمایید.
* این کود زیستى را بهتر است به همراه پک کامل کودهاى NPK زیستى بارور مصرف نمایید. 

* بطرى حاوى کود زیستى را قبل از مصرف به خوبى تکان دهید.
* پس از باز کردن بسته کود، محتویات آن و محلول کودى تهیه شده را حداکثر تا 24 ساعت مصرف نمایید. 

* براى کشت ارگانیک مى توانید از این کود استفاده نمایید.
* بسته کود را در انبار خشک و خنک و دور از تابش مستقیم آفتاب مى توانید تا 6 ماه پس از تاریخ تولید نگهدارى نمایید.  
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